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PR_COD_2am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler
(11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (11120/2/2008 – C6-0004/2009),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0778),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2009),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Rådets fælles holdning 
Titel

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 
…/2008
af
om statistik over plantebeskyttelsesmidler

EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 
…/2008
af
om statistik over pesticider

Or. en

                                               
1 Vedtagne tekster af 12.3.2008, P6_TA(2008)0091.
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Begrundelse

Gennemgående anvendelse af udtrykket "pesticider" i forordningen.

Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning 
Betragtning 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(1) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram erkendes det, at 
virkningerne af pesticider for sundheden og 
miljøet, især virkningerne af 
plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i 
landbruget, skal begrænses yderligere. 
Afgørelsen betoner behovet for en mere 
bæredygtig anvendelse af pesticider og slår 
til lyd for en betydelig samlet nedsættelse 
af risiciene og af pesticidanvendelsen, der 
dog skal være forenelig med den 
nødvendige afgrødebeskyttelse.

(1) I Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram erkendes det, at 
virkningerne af pesticider for sundheden og 
miljøet, især virkningerne af pesticider, der 
anvendes i landbruget, skal begrænses 
yderligere. Afgørelsen betoner behovet for 
en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider og slår til lyd for en betydelig 
samlet nedsættelse af risiciene og af 
pesticidanvendelsen, der dog skal være 
forenelig med den nødvendige 
afgrødebeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem forordningen om statistik og direktivet om 
en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, i hvilket man 
også anvender udtrykket "pesticider" for at fastlægge retsaktens anvendelsesområde.

Genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (gennemgående anvendelse af udtrykket 
"pesticider" i forordningen).

Ændringsforslag 3

Rådets fælles holdning 
Betragtning 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(4) Da virkningerne af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 

(4) Da virkningerne af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 
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biocidholdige produkter først vil blive 
synlige et godt stykke tid efter 2006, når 
den første evaluering af aktivstoffer til 
brug i biocidholdige produkter afsluttes, 
har hverken Kommissionen eller de fleste 
medlemsstater i øjeblikket tilstrækkelig 
viden eller erfaring til at foreslå yderligere 
foranstaltninger på biocidområdet. 
Anvendelsesområdet for denne forordning 
bør derfor begrænses til de 
plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. ..../...af om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, for hvilke man 
allerede har stor erfaring med 
dataindsamling.

biocidholdige produkter først vil blive 
synlige et godt stykke tid efter 2006, når 
den første evaluering af aktivstoffer til 
brug i biocidholdige produkter afsluttes, 
har hverken Kommissionen eller de fleste 
medlemsstater i øjeblikket tilstrækkelig 
viden eller erfaring til at foreslå yderligere 
foranstaltninger på biocidområdet. 
Anvendelsesområdet for denne forordning 
bør derfor begrænses til de pesticider, der 
er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. ..../...af om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, 
for hvilke man allerede har stor erfaring 
med dataindsamling. Hvor det er 
hensigtsmæssigt bør Kommissionen 
imidlertid i bilag III i nærværende 
forordning medtage anvendelsen af 
biocidholdige produkter, som indeholder 
stoffer, der også er omfattet af forordning 
(EF) nr. .../... [om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler]. Senere, når der 
er indhøstet tilstrækkelig erfaring efter 
offentliggørelsen af den første i direktiv 
98/8/EF foreskrevne rapport, bør 
Kommissionen udvide 
anvendelsesområdet for denne forordning 
til også at omfatte anvendelsen af 
relevante biocider og i dette øjemed 
medtage disse stoffer i bilag III.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af anvendelsesområdet på baggrund af ændringsforslag 9, 12 og 14.

Genindsættelse af ændring 33 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 4

Rådets fælles holdning 
Betragtning 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(5) Kommissionens mangeårige erfaringer 
med indsamling af data om afsætning og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler har 
vist, at der er behov for en harmoniseret 
metodologi til indsamling af statistiske 
oplysninger på fællesskabsplan både på 
omsætningsstadiet og hos brugerne. Da 
målet i henhold til målsætningerne i den 
tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider er at udarbejde 
nøjagtige risikoindikatorer, skal de 
statistiske oplysninger desuden opdeles 
efter aktivstoffer.

(5) Kommissionens mangeårige erfaringer 
med indsamling af data om afsætning og 
anvendelse af pesticider har vist, at der er 
behov for en harmoniseret metodologi til 
indsamling af statistiske oplysninger på 
fællesskabsplan både på omsætningsstadiet 
og hos brugerne. Da målet i henhold til 
målsætningerne i den tematiske strategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider er at 
udarbejde nøjagtige risikoindikatorer, skal 
de statistiske oplysninger desuden opdeles 
efter aktivstoffer.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (gennemgående anvendelse af udtrykket 
"pesticider" i forordningen).

Ændringsforslag 5

Rådets fælles holdning 
Betragtning 6

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(6) Blandt de forskellige alternative 
muligheder for dataindsamling, der blev 
evalueret i konsekvensanalysen af den 
tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider, blev obligatorisk 
dataindsamling anbefalet som den bedste 
løsning, fordi den vil gøre det muligt at 
udarbejde nøjagtige og pålidelige data om 
omsætning og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler hurtigt og 
omkostningseffektivt.

(6) Blandt de forskellige alternative 
muligheder for dataindsamling, der blev 
evalueret i konsekvensanalysen af den 
tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider, blev obligatorisk 
dataindsamling anbefalet som den bedste 
løsning, fordi den vil gøre det muligt at 
udarbejde nøjagtige og pålidelige data om 
omsætning og anvendelse af pesticider
hurtigt og omkostningseffektivt.



PR\764334DA.doc 9/26 PE418.367v01-00

DA

Or. en

Begrundelse
Delvis genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (gennemgående anvendelse af 
udtrykket "pesticider" i forordningen). 

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen, hvor 
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte "produktion", ikke genfremsat.

Ændringsforslag 6

Rådets fælles holdning 
Betragtning 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(7) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 
17. februar 1997 om EF-statistikker udgør 
referencerammen for bestemmelserne i 
denne forordning. Den kræver bl.a., at 
udarbejdelsen af statistikker skal være 
karakteriseret ved upartiskhed, 
pålidelighed, relevans, 
omkostningseffektivitet, statistisk 
fortrolighed samt gennemsigtighed.

(7) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 
17. februar 1997 om EF-statistikker udgør 
referencerammen for bestemmelserne i 
denne forordning. Den kræver bl.a., at 
udarbejdelsen af statistikker skal være 
karakteriseret ved upartiskhed, 
pålidelighed, relevans, objektivitet, 
videnskabelig uafhængighed, akkuratesse
omkostningseffektivitet, statistisk 
fortrolighed samt gennemsigtighed.

Or. en

Begrundelse
Genindsættelse af ændring 3 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 7

Rådets fælles holdning 
Betragtning 9

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(9) Den nødvendige beskyttelse af 
fortrolige data med kommerciel værdi bør
sikres, bl.a. gennem en hensigtsmæssig 
aggregering ved statistikkernes 

(9) Under behørig hensyntagen til 
forpligtelserne i De Forenede Nationers 
Økonomiske Kommission for Europas 
(UNECE) konvention om adgang til 
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offentliggørelse. oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet af 25. juni 1998 
(Århuskonventionen) må den nødvendige 
beskyttelse af fortrolige data med 
kommerciel værdi sikres, bl.a. gennem en 
hensigtsmæssig aggregering ved 
statistikkernes offentliggørelse.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 30 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 8

Rådets fælles holdning 
Betragtning 10

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(10) For at sikre sammenlignelige 
resultater bør statistikkerne over 
plantebeskyttelsesmidler udarbejdes med 
en bestemt opdeling, i en hensigtsmæssig 
form og inden for en bestemt frist efter 
udløbet af et referenceår, jf. bilagene til 
denne forordning.

(10) For at sikre sammenlignelige 
resultater bør statistikkerne over pesticider
udarbejdes med en bestemt opdeling, i en 
hensigtsmæssig form og inden for en 
bestemt frist efter udløbet af et referenceår, 
jf. bilagene til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (gennemgående anvendelse af udtrykket 
"pesticider" i forordningen).
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Ændringsforslag 9

Rådets fælles holdning 
Betragtning 13

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(13) Målet for denne forordning, nemlig 
fastlæggelse af en fælles ramme for 
systematisk udarbejdelse af 
fællesskabsstatistikker om omsætning og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13) Målet for denne forordning, nemlig 
fastlæggelse af en fælles ramme for 
systematisk udarbejdelse af 
fællesskabsstatistikker om omsætning og 
anvendelse af pesticider, kan ikke i 
tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor bedre nås 
på fællesskabsplan; Fællesskabet kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne forordning ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (gennemgående anvendelse af udtrykket 
"pesticider" i forordningen).

Ændringsforslag 10

Rådets fælles holdning 
Artikel 1 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der 
fælles regler for systematisk udarbejdelse 
af EF-statistikker over omsætning og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
fælles regler for systematisk udarbejdelse 
af EF-statistikker over omsætning og 
anvendelse af pesticider.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at skabe sammenhæng mellem forordningen om statistik og direktivet om 
en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider, i hvilket man 
også anvender udtrykket "pesticider" for at fastlægge retsaktens anvendelsesområde. 

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen, hvor 
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte "produktion", ikke genfremsat.

Ændring 6 fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 11

Rådets fælles holdning 
Artikel 1 – stk. 2 – led 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, 
der årligt bringes i omsætning, jf. bilag I

– de mængder pesticider, der årligt bringes 
i omsætning, jf. bilag I

Or. en

Begrundelse

Ændring 7 fra førstebehandlingen genindsættes delvis. 

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen, hvor 
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte "produktion", ikke genfremsat.

Ændringsforslag 12

Rådets fælles holdning 
Artikel 1 – stk. 2 – led 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, 
der årligt medgår til landbrugsmæssig 
anvendelse, jf. bilag II.

– de mængder pesticider, der årligt 
anvendes, jf. bilag II.

Or. en
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Begrundelse

Ændring 8 fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 13

Rådets fælles holdning 
Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Med hensyn til biocider vedrører 
statistikkerne kun de årligt markedsførte 
mængder biocidholdige produkter af type 
14 til 19 som defineret i bilag V til direktiv 
98/8/EF.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af anvendelsesområdet, bl.a. på baggrund af ændringsforslag 2, 9 og 14.

For at nå et kompromis er anvendelsesområdet med hensyn til biocider begrænset til 
biocidholdige produkter, der markedsføres (i stedet for formuleringen "produceres", der 
anvendtes ved førstebehandlingen).

Ændringen fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 14

Rådets fælles holdning 
Artikel 1 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Statistikkerne skal navnlig sammen med 
andre relevante data opfylde formålene 
med artikel 14 i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv …/…/EF af ... om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

3. Statistikkerne skal navnlig sammen med 
andre relevante data opfylde formålene 
med artikel 4 og 14 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv …/…/EF af ... om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider.
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Or. en

Begrundelse

Ændring 10 fra førstebehandlingen genindsættes delvis. Artikel 4 omhandler de nationale 
handlingsplaner.

Ændringsforslag 15

Rådets fælles holdning 
Artikel 2 – litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) "plantebeskyttelsesmidler": 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. .../... 

(a) "pesticider":

– plantebeskyttelsesmidler som defineret i 
artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. .../...  
[om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler]
– biocidholdige produkter som defineret i 
direktiv 98/8/EF og henhørende under 
produkttype 14-19 som defineret i nævnte 
direktivs bilag V

Or. en

Begrundelse

Da termen "plantebeskyttelsesmiddel" vil blive erstattet af termen "pesticid" i hele 
forordningen, bør det gøres klart, hvad der forstås ved pesticider.

Præcisering af anvendelsesområdet, bl.a. på baggrund af ændringsforslag 2, 9 og 12.

Genindsættelse af ændring 34 fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 16

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 1 – led 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

– forpligtelser vedrørende omsætning af 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig
forpligtelser i medfør af artikel 67 i 
forordning (EF) nr. .../...

– indberetningsforpligtelser som beskrevet 
i artikel 3, stk. 1b, vedrørende omsætning 
af pesticider, baseret på forpligtelserne i 
medfør af artikel 67 i forordning (EF) nr. 
.../...

Or. en

Begrundelse

Ændring 13 og 15 fra førstebehandlingen genindsættes delvis. 

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen om "producenter, 
forhandlere og importører af pesticider" ikke genfremsat. Ud over henvisningen til artikel 67 
i forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er det dog vigtigt at kræve, at 
der indføres indberetningsforpligtelser, da artikel 67 kun omhandler forpligtelser vedrørende 
føring af journaler. Med vedtagelsen af denne bestemmelse om føring af journaler i 
forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er der ingen grund til ikke at 
indberette og evaluere disse data, der under alle omstændigheder indsamles.

Ændringsforslag 17

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 1 – led 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

- forpligtelser for professionelle brugere 
baseret på journaler over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig
forpligtelser i medfør af artikel 67 i 
forordning (EF) nr. .../...

– indberetningsforpligtelser for 
professionelle brugere baseret på journaler 
over anvendelsen af pesticider, på 
grundlag af forpligtelserne i medfør af 
artikel 67 i forordning (EF) nr. .../...

Or. en

Begrundelse

Ændring 13 og 15 fra førstebehandlingen genindsættes delvis. 
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Ud over henvisningen til artikel 67 i forordningen om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler er det dog vigtigt at kræve, at der indføres 
indberetningsforpligtelser, da artikel 67 kun omhandler forpligtelser vedrørende føring af 
journaler. Med vedtagelsen af denne bestemmelse om føring af journaler i forordningen om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er der ingen grund til ikke at indberette og 
evaluere disse data, der under alle omstændigheder indsamles.

Ændringsforslag 18

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilken metode til 
indsamling af data de har valgt, jf. stk. 1. 
Kommissionen godkender 
dataindsamlingsmetoden efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
6, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

For at sikre dataenes kompatibilitet og sammenlignelighed på fællesskabsplan bør 
Kommissionen godkende den dataindsamlingsmetode, som den nationale myndighed har 
valgt. 

Genindsættelse af ændring 14 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 19

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at de 
ansvarlige for markedsføring af pesticider 
hvert år til den kompetente myndighed 
indberetter de mængder, hvori et givet 
aktivstof eller en given pesticid 
markedsføres. 
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Disse informationer vurderes af de 
kompetente myndigheder og 
offentliggøres efter om nødvendigt at være 
blevet bearbejdet for at bevare bestemte 
informationers fortrolige karakter.

Or. en

Begrundelse

Ændring 15 fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen om produktion, 
forhandling og eksport ikke genfremsat. Det er dog vigtigt at sikre, at de, der markedsfører 
pesticider, indgiver en årsrapport. Med vedtagelsen af artikel 67 i forordningen om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (forpligtelser vedrørende føring af journaler) er 
der ingen grund til ikke at indberette og evaluere disse data, der under alle omstændigheder 
indsamles.

Ændringsforslag 20

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremsender de 
statistiske resultater, herunder fortrolige 
data, til Kommissionen (Eurostat) efter den 
tidsplan og med den hyppighed, der er 
fastlagt i bilag I og II. Dataene opstilles 
efter klassificeringen i bilag III.

2. Medlemsstaterne fremsender de 
statistiske resultater, herunder fortrolige 
data, til Kommissionen (Eurostat) efter den 
tidsplan og med den hyppighed, der er 
fastlagt i bilag I og II. Dataene opstilles 
efter klassificeringen i bilag III. Af hensyn 
til fortroligheden kan medlemsstaterne 
aggregere dataene.

Or. en

Begrundelse

De data, der skal fremsendes ifølge klassifikationen i bilag III, bør kunne fremsendes 
aggregeret for at beskytte følsomme drifts- og forretningsoplysninger.

Genfremsættelse af ændringsforslag fra førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 21

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente nationale myndigheder samt 
disses rådgivningsorganer benytter de 
indsamlede data til at foretage en 
fyldestgørende evaluering for så vidt 
angår formålene med de respektive 
nationale handlingsplaner som omhandlet 
i artikel 4 i direktiv .../.../EF [om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider]. 
Evalueringen offentliggøres på internettet 
under behørig hensyntagen til følsomme 
forretningsoplysningers fortrolige 
karakter samt til forpligtelser vedrørende 
respekten for privatlivets fred. 

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 31 (nationale handlingsplaner) fra førstebehandlingen. 

Med vedtagelsen af artikel 4 i direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider er det kun 
konsekvent at kræve en evaluering på nationalt plan.

Ændringsforslag 22

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 4

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4. Af hensyn til fortroligheden aggregerer 
Kommissionen (Eurostat) dataene efter 
kemisk gruppe eller produktkategori forud 
for offentliggørelsen, jf. bilag III, under 
behørig hensyntagen til beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger i de enkelte 
medlemsstater. I overensstemmelse med 
artikel 15 i forordning (EF) nr. 322/97 

4. Af hensyn til fortroligheden aggregerer 
Kommissionen (Eurostat) dataene efter 
kemisk gruppe eller produktkategori forud 
for offentliggørelsen, jf. bilag III, under 
behørig hensyntagen til beskyttelsen af 
fortrolige oplysninger i de enkelte 
medlemsstater samt til følsomme 
forretningsoplysningers fortrolige 
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anvender de nationale myndigheder og 
Kommissionen (Eurostat) udelukkende de 
fortrolige oplysninger til statistiske formål.

karakter og forpligtelser vedrørende 
respekten for privatlivets fred. I 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
322/97 anvender de nationale myndigheder 
og Kommissionen (Eurostat) udelukkende 
de fortrolige oplysninger til de i 
nærværende forordning fastsatte formål.

Or. en

Begrundelse

Behandlingen af fortrolige data skal ikke blot reguleres som led i offentliggørelser, men det 
skal også klart fremgå, at dataene ikke må anvendes til andre formål end dem, de er bestemt 
til. I sammenligning med den fælles holdning anses det for klarere at henvise til formålene 
med nærværende forordning som fastsat i artikel 1.

Genindsættelse af ændring 18 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 23

Rådets fælles holdning 
Artikel 5 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Kommissionen vedtager det egnede 
tekniske format til fremsendelse af dataene 
efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2.

1. Kommissionen vedtager det egnede 
tekniske format til fremsendelse af dataene 
og definerer formatet for og indholdet af 
de kvalitetsrapporter, der skal aflægges af 
medlemsstaterne (afsnit 6 i bilag I og II),
efter forskriftsproceduren i artikel 6, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens forslag som vedtaget ved førstebehandlingen.
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Ændringsforslag 24

Rådets fælles holdning 
Artikel 5 – stk. 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. Kommissionen kan ændre den 
harmoniserede klassificering af stoffer 
som defineret i bilag III for at tilpasse den 
til ændringer i den liste over aktive 
stoffer, der vedtages efter artikel 78, stk. 3, 
i forordning (EF) nr. …/... Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
6, stk. 3.

3. Kommissionen kan tilpasse listen over 
stoffer, der skal dækkes, og deres 
klassificering i produktkategorier og 
kemiske grupper, jf. bilag III. Disse 
foranstaltninger, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
6, stk. 3. Tilpasning af listen over stoffer 
skal foretages regelmæssigt og i lyset af 
den igangværende behandling af 
aktivstoffer.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 19 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 25

Rådets fælles holdning 
Artikel 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne forordning.
Denne rapport skal navnlig indeholde en 
evaluering af kvaliteten af de indberettede 
data, jf. artikel 4, af byrden for 
virksomhederne, landbrugsbedrifterne og 
de nationale forvaltninger og af de 
statistiske oplysningers anvendelighed i 
forbindelse med den tematiske strategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider, 
navnlig for så vidt angår de i artikel 1 
nævnte mål. Den skal om nødvendigt 
indeholde forslag til en yderligere 

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne forordning.
Denne rapport skal navnlig indeholde en 
evaluering af kvaliteten af de indberettede 
data, jf. artikel 4, af byrden for 
virksomhederne, landbrugsbedrifterne, 
gartnerierne og de nationale forvaltninger 
og af de statistiske oplysningers 
anvendelighed i forbindelse med den 
tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider, navnlig for så vidt 
angår de i artikel 1 nævnte mål. Den skal 
om nødvendigt indeholde forslag til en 
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forbedring af datakvaliteten og aflastning 
af virksomheder, landbrugsbedrifter og 
nationale forvaltninger.

yderligere forbedring af datakvaliteten og 
aflastning af virksomheder, 
landbrugsbedrifter, gartnerier og nationale 
forvaltninger.

Or. en

Begrundelse

Ændring 20 fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 26

Rådets fælles holdning 
Bilag I – overskrift

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Statistikker over omsætning af 
plantebeskyttelsesmidler

Statistikker over omsætning af pesticider

Or. en

Begrundelse

Ændring fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

For at nå et kompromis er ændringsforslaget fra førstebehandlingen, hvor 
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte "produktion", ikke genfremsat.

Ændringsforslag 27

Rådets fælles holdning 
Bilag I – afsnit 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Mængden af hvert af de i bilag III anførte 
stoffer, som er indeholdt i de 
plantebeskyttelsesmidler, der bringes i 
omsætning, angives.

Mængden af hvert af de i bilag III anførte 
stoffer, som er indeholdt i de pesticider, 
der bringes i omsætning, angives i hver 
medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Målet med forordningen er at mindske risiciene ved pesticider og at sammenligne situationen 
i de forskellige medlemsstater. Dette mål kan kun nås, hvis der er adgang til nationale og 
regionale data.

Ændring 22 fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 28

Rådets fælles holdning 
Bilag I – afsnit 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

AFSNIT 2A
Indberetningsforpligtelser

De ansvarlige for markedsføring af 
pesticider skal hvert år til den kompetente 
myndighed indberettede de mængder, 
hvori et givet aktivstof eller en given 
pesticid markedsføres. 

Or. en

Begrundelse

Ændring 23 fra førstebehandlingen genindsættes delvis. 

Med vedtagelsen af artikel 67 i forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
(forpligtelser vedrørende føring af journaler) er der ingen grund til ikke at indberette og 
evaluere disse data, der under alle omstændigheder indsamles.

Ændringsforslag 29

Rådets fælles holdning 
Bilag – afsnit 5 – punkt 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indsender data for 
hvert kalenderår, der følger efter den første 
referenceperiode.

2. Medlemsstaterne indsender data for 
hvert kalenderår, der følger efter den første 
referenceperiode, og offentliggør disse 
data på internettet - om nødvendigt i 
aggregeret form - under behørig 
hensyntagen til følsomme 



PR\764334DA.doc 23/26 PE418.367v01-00

DA

forretningsoplysningers fortrolige 
karakter samt til forpligtelser vedrørende 
respekten for privatlivets fred.

Or. en

Begrundelse

Det bør fastsættes, at medlemsstaterne offentliggør dataene for at sikre gennemskuelighed.

Genindsættelse af ændring 25 fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 30

Rådets fælles holdning
Bilag I - afsnit 6 - punkt 2 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Rapporten om andet referenceår skal 
indeholde et groft skøn over de andele, 
stofferne fra hver af hovedgrupperne i 
bilag III udgør af den samlede mængde af 
stoffer, der er indeholdt i de pesticider, 
som er markedsført til landbrugsmæssig 
og ikke-landbrugsmæssig anvendelse. 
Disse skøn revideres hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af teksten fra Kommissionens oprindelige forslag og delvis genindsættelse af 
ændringen fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 31

Rådets fælles holdning 
Bilag II – afsnit 1 – punkt 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Statistikkerne skal dække de stoffer, der 
er anført i bilag III, som er indeholdt i de 
plantebeskyttelsesmidler, der er anvendt i 

1. Statistikkerne skal dække de stoffer, der 
er anført i bilag III, som er indeholdt i de 
pesticider, der er anvendt på hver af de 
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landbruget på hver af de udvalgte afgrøder 
i medlemsstaterne.

udvalgte afgrøder i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Ændring fra førstebehandlingen genindsættes delvis.

Ændringsforslag 32

Rådets fælles holdning 
Bilag II – afsnit 1 – punkt 2 – afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne skal foretage en 
udvælgelse af de afgrøder, der skal være 
omfattet af statistikkerne i den 
femårsperiode, der er defineret i afsnit 5. 
Udvælgelsen skal være repræsentativ for 
de afgrøder, der dyrkes i medlemsstaten, 
og de stoffer, der anvendes.

2. Medlemsstaterne skal foretage en 
udvælgelse af de afgrøder, der skal være 
omfattet af statistikkerne i den 
femårsperiode, der er defineret i afsnit 5. 
Statistikkerne skal dække mindst 75 % af 
den samlede mængde stoffer, der hvert år 
markedsføres til landbrugsmæssig 
anvendelse som anslået i 
kvalitetsrapporten om andet referenceår, 
jf. afsnit 7 i bilag I, og udvælgelsen skal 
være repræsentativ for de afgrøder, der 
dyrkes i medlemsstaten, og de stoffer, der 
anvendes.

Or. en

Begrundelse

Delvis genindsættelse af Kommissionens forslag som vedtaget ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag 33

Rådets fælles holdning 
Bilag II - afsnit 2 - litra a

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(a) mængden af hvert af de i bilag III 
anførte stoffer, som er indeholdt i de 

(a) mængden af hvert af de i bilag III 
anførte stoffer, som er indeholdt i de 
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plantebeskyttelsesmidler, der er anvendt på 
denne afgrøde, og

pesticider, der er anvendt på denne 
afgrøde, og

Or. en

Begrundelse

Gennemgående anvendelse af udtrykket "pesticider" i forordningen.

Ændringsforslag 34

Rådets fælles holdning 
Bilag II – afsnit 4 – punkt 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Referenceperioden er i princippet en 
periode på højst 12 måneder, der omfatter 
alle de plantebeskyttelsesbehandlinger, der 
er foretaget af afgrøden.

1. Referenceperioden er i princippet en 
periode på højst 12 måneder, der omfatter 
alle de plantebeskyttelsesbehandlinger, der 
direkte eller indirekte er foretaget af 
afgrøden.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændring fra førstebehandlingen.

Ændringsforslag 35

Rådets fælles holdning 
Bilag – afsnit 5 – punkt 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udarbejder for hver 
femårsperiode statistikker over 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler på 
hver af de udvalgte afgrøder i en 
referenceperiode, jf. afsnit 4.

1. Medlemsstaterne udarbejder for hver 
femårsperiode statistikker over 
anvendelsen af pesticider på hver af de 
udvalgte afgrøder i en referenceperiode, jf. 
afsnit 4.

Or. en
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Begrundelse

Gennemgående anvendelse af udtrykket "pesticider" i forordningen.

Ændringsforslag 36

Rådets fælles holdning 
Bilag II – afsnit 5 – punkt 5

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5. Dataene fremsendes til Kommissionen 
(Eurostat) senest 12 måneder efter udløbet 
af hver femårsperiode.

5. Dataene fremsendes til Kommissionen 
(Eurostat) og offentliggøres på internettet 
- om nødvendigt i aggregeret form - senest 
12 måneder efter udløbet af hver 
femårsperiode og under behørig 
hensyntagen til følsomme 
forretningsoplysningers fortrolige 
karakter samt til forpligtelser vedrørende 
respekten for privatlivets fred.

Or. en

Begrundelse

Det bør fastsættes, at medlemsstaterne offentliggør dataene for at sikre gennemskuelighed.

Genindsættelse af ændring 28 fra førstebehandlingen.


