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KORT BEGRUNDELSE

I. Indledning

Det forelagte direktiv indgår i temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider og 
dermed i det sjette miljøhandlingsprogram.

Anvendelse eller brug af plantebeskyttelsesmidler er direkte eller indirekte reguleret i en lang 
række EU-lovtekster, bl.a. i

• direktiv 91/414/EØF (markedsføring af plantebeskyttelsesmidler), der skal afløses af 
forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (KOM (2006)0388),

• direktiv 79/117/EØF (forbud mod plantebeskyttelsesmidler),

• forordning (EF) nr. 396/2005 (maksimalgrænseværdier for pesticidrester),

• forordning (EF) nr. 882/2004 (offentlig kontrol),

• forordning (EF) nr. 178/2002 (generelle principper og krav i fødevarelovgivningen),

• forordning (EF) nr. 852/2004, 853/2004 og 854/2004 (fødevarehygiejne),

• forordning (EF) nr. 1782/2003 (den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte 
- foreskriver anvendelse af bestemmelserne om fødevarehygiejne samt af direktiv 
91/414/EØF og forordning (EF) nr. 178/2002 bl.a. som led i krydsoverensstemmelse),

• direktiv 79/409/EØF (direktivet om beskyttelse af fugle) og direktiv 92/43/EØF 
(habitatdirektivet),

• direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet), herunder datterdirektiver og afgørelser 
(f.eks. direktiverne om grundvand, drikkevand og overfladevand, direktivet om 
miljøkvalitetsnormer (KOM (2006)0397), afgørelse om prioriterede stoffer o.a.), der 
alle kræver foranstaltninger mod pesticidbelastninger og -udledninger,

• direktiver om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed,

• direktiver om affald.

Det skorter ikke på ordninger og bestemmelser. Alligevel findes der desværre betydelige 
forskelle i medlemsstaterne med hensyn til den lovlige anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
inden for de rammer, der er fastsat ved EU-retten og nationale ordninger. Trods klare 
forbedringer i de senere år konstateres der fortsat uønskede rester af plantebeskyttelsesmidler 
i vand og fødevarer.

Den foreslåede retsakt skal bidrage til en yderligere forenkling af anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler.
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De væsentlige redskaber, der foreslås med henblik herpå, er følgende:

• udarbejdelse af nationale handlingsplaner,

• uddannelse af brugerne,

• oplysning af offentligheden,

• inspektion af de anvendte maskiner,

• særlig beskyttelse af vandmiljøet, Natura 2000-områder og områder, som offentligheden 
særlig ofte frekventerer (parker o.a.),

• fremme af metoder med ringe anvendelse af pesticider, herunder integreret 
plantebeskyttelse (generelt og afgrødespecifikt),

• udvikling af risikoindikatorer.

II. Foreslåede ændringer

Plantebeskyttelsesmidler er en nødvendig del af det moderne landbrug. Vigtige aspekter af en 
miljø- og sundhedsvenlig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indgår allerede i andre EU-
retsakter.

Derfor må den nationale handlingsplan udgøre direktivets absolutte tyngdepunkt

I den nationale handlingsplan skal medlemsstaterne ved hjælp af forskellige frivillige, 
lovgivningsmæssige og eventuelt skattemæssige foranstaltninger samle alle de aktiviteter, der 
er nødvendige med henblik på nedsættelse af de resterende risici og fremme af en korrekt 
håndtering af plantebeskyttelsesmidler.

Hertil kræves i første række bedre uddannelse og information, bekæmpelse af punktkilder, 
bedre data og en indsats for at gennemføre den integrerede plantebeskyttelse i praksis. En 
vedvarende indsats er afgørende, da der hele tiden sker en udvikling med hensyn til den viden, 
der findes om en optimeret plantebeskyttelse, og hvis indsatsen (information, kontrol) 
afbrydes, forværres situationen hurtigt.

I betragtning af de omfattende bestemmelser om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 
allerede findes, bør direktivet kun fastlægge retningslinjer for, hvad handlingsplanerne mindst 
skal indeholde. Ellers bliver der som i forbindelse med Natura 2000 tale om nye EU-
retningslinjer, der klart strider mod de hidtidige bestemmelser.

Integreret plantebeskyttelse er også reguleret i detaljer i forslaget til forordning om 
markedsføring og vil være obligatorisk for alle brugere fra 2014. Begrænsninger af 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i vandindvindingsområder (drikkevand, grundvand, 
vandløb, sprøjtningsafstande) er fastsat i retsakter om vandpolitiske foranstaltninger eller om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. I denne forbindelse er det som med Natura 2000 
tilstrækkeligt at forpligte medlemsstaterne til at udvise særlig opmærksomhed og 
agtpågivenhed i handlingsplanerne.
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Der bør kun fastsættes obligatoriske ordninger for områder, der hidtil slet ikke har været 
omfattet, såsom uddannelse og efteruddannelse, information og anvendelse af udstyr.

De nationale handlingsplaners effektivitet skal forbedres i forhold til Kommissionens forslag 
gennem klare ordninger om fremskrivning og kontrol, målenes beregnelighed og information 
af offentligheden.

For at gøre teksten klarere er begrebet "pesticider" erstattet af "plantebeskyttelsesmidler", da 
direktivet kun omhandler disse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
en ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
en ramme for Fællesskabets indsats for en 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 
lever op til princippet om bæredygtig 
udvikling

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Begrundelse

I direktivet angives udelukkende plantebeskyttelsesmidler som pesticider. For klart at 
afgrænse anvendelsesområdet bør dette også afspejles i titlen.

Det drejer sig om at gøre det helt klart, hvad der menes. En "bæredygtig anvendelse" er en 
langsigtet vedvarende anvendelse. Imidlertid er et af temastrategiens specifikke mål 
omlægning til et landbrug, hvor der kun gøres brug af små mængder pesticider hhv. slet ingen 
mere. Derfor bør der i titlen være tale om "anvendelse af pesticider, der lever op til 
princippet om bæredygtig udvikling". Denne ændring for hele retsaktsteksten. 
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Ændringsforslag 2
Betragtning 3

(3) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille målsætninger for nedbringelse af
risiciene, herunder farerne, ved og 
afhængigheden af pesticidanvendelse og 
fremme ikke-kemisk plantebeskyttelse. De 
nationale handlingsplaner kan koordineres 
med gennemførelsesplaner henhørende 
under anden relevant fællesskabslovgivning 
og kan bruges til at gruppere mål, der skal 
gennemføres ifølge anden 
fællesskabslovgivning vedrørende 
pesticider.

(3) Kernen i direktivet er medlemsstaternes
nationale handlingsplaner, der sigter mod at 
mindske risiciene ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og fremme ikke-
kemisk plantebeskyttelse. De nationale 
handlingsplaner bør koordineres med 
gennemførelsesplaner henhørende under 
anden relevant fællesskabslovgivning og kan 
bruges til at gruppere mål, der skal 
gennemføres ifølge anden 
fællesskabslovgivning vedrørende 
pesticider.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Målene i de nationale handlingsplaner 
om nedbringelse af risiciene bør i så vid 
udstrækning som muligt defineres klart. 
Handlingsplanerne bør med jævne 
mellemrum revideres og fremskrives. Inden 
for rammerne af de nationale 
handlingsplaner påhviler det 
medlemsstaterne at finde den rigtige 
kombination af lovgivningsmæssige, 
frivillige og eventuelt skattemæssige 
foranstaltninger i overensstemmelse med de 
pågældende problemer og forhold.

Ændringsforslag 4
Betragtning 4

(4) Udveksling af oplysninger om de 
målsætninger og tiltag, medlemsstaterne 
opstiller i deres nationale handlingsplaner, er 
af stor betydning for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv. 
Medlemsstaterne bør derfor forpligtes til 

(4) Udveksling af oplysninger og 
information af offentligheden om de 
målsætninger og tiltag, medlemsstaterne 
opstiller i deres nationale handlingsplaner, er 
af stor betydning for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv. 
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jævnligt at rapportere til Kommissionen og 
de andre medlemsstater, især om 
gennemførelsen og resultaterne af deres 
nationale handlingsplaner og om deres 
erfaringer.

Medlemsstaterne bør derfor forpligtes til 
jævnligt at rapportere til Kommissionen, 
som bør oprette en offentligt tilgængelig 
database på internettet, der gør det muligt 
for offentligheden og de andre 
medlemsstater at få oplysninger om de 
nationale handlingsplaners mål og 
resultater. Ved udarbejdelsen af planerne 
bør mindst de aspekter af en bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 
behandles i dette direktiv, gennemgås.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne 
indfører ordninger for uddannelse af 
distributører, rådgivere og professionelle 
pesticidbrugere, så alle, der anvender eller 
kommer til at anvende pesticider, har fuldt 
kendskab til de potentielle risici for 
menneskers sundhed og miljøet og til egnede 
foranstaltninger til at mindske disse risici 
mest muligt. Uddannelsesaktiviteterne for 
professionelle brugere kan koordineres med 
tilsvarende aktiviteter, der gennemføres 
inden for rammerne af Rådets forordning 
(EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 
om støtte til udvikling af landdistrikterne fra 
Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

(6) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne 
indfører ordninger for kontinuerlig
uddannelse af distributører, rådgivere og 
professionelle pesticidbrugere, så alle, der 
anvender eller kommer til at anvende 
pesticider, har fuldt kendskab til de 
potentielle risici for menneskers sundhed og 
miljøet og til egnede foranstaltninger til at 
mindske disse risici mest muligt. 
Uddannelsesaktiviteterne for professionelle 
brugere kan koordineres med tilsvarende 
aktiviteter, der gennemføres inden for 
rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den 
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

(7) I betragtning af den mulige risiko ved 
anvendelsen af pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre om risiciene
herved gennem oplysningskampagner, 
information fra detailhandlerne og andre 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

(7) I betragtning af den mulige risiko ved 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og 
deres rolle i landbruget og 
fødevareproduktionen bør den brede 
offentlighed informeres bedre om 
plantebeskyttelsesmidlernes fordele, 
ulemper, nytte og risici samt forsvarlige
håndtering.
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Begrundelse

I den planlagte offentlige informations- og oplysningskampagne bør man ud over at orientere 
om potentielle risici ved plantebeskyttelsesmidlerne også oplyse om deres nytte og betydning 
for nutidens fødevareproduktion.

Ændringsforslag 7
Betragtning 9

(9) Da Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om 
maskiner og om ændring af direktiv 
95/16/EF (omarbejdning) indeholder regler 
om markedsføring af 
pesticidudbringningsudstyr til sikring af, at 
miljøkravene opfyldes, bør der indføres 
ordninger for regelmæssig teknisk 
inspektion af ibrugværende 
udbringningsudstyr for yderligere at 
mindske dette udstyrs negative virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet.

(9) Da Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om 
maskiner og om ændring af direktiv 
95/16/EF (omarbejdning) ikke i fuld 
udstrækning sikrer, at miljøkravene 
opfyldes, bør der indføres ordninger for 
regelmæssig teknisk inspektion af 
ibrugværende udbringningsudstyr for 
yderligere at mindske dette udstyrs negative 
virkninger på menneskers sundhed og 
miljøet.

Ændringsforslag 8
Betragtning 10

(10) Sprøjtning fra luften kan have alvorlige 
negative virkninger for menneskers sundhed 
og miljøet, navnlig som følge af 
aerosolspredning. Der bør derfor nedlægges 
generelt forbud mod sprøjtning fra luften, 
dog med mulighed for undtagelse, hvis det 
indebærer klare fordele og miljøgevinster i 
forhold til andre sprøjtemetoder, eller hvis 
der ikke er brugbare alternativer.

(10) Sprøjtning fra luften kan have alvorlige 
negative virkninger for menneskers sundhed 
og miljøet, navnlig som følge af 
aerosolspredning. Der bør derfor indføres en 
generel anmeldelses- eller 
godkendelsesprocedure for sprøjtning fra 
luften for at sikre, at sprøjtning fra luften 
kun anvendes, hvis det indebærer klare 
fordele og miljøgevinster i forhold til andre 
sprøjtemetoder, eller hvis der ikke er 
brugbare alternativer.

Ændringsforslag 9
Betragtning 11

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
plantebeskyttelsesmidler. Der bør derfor 
lægges vægt på, at forurening af 
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overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 
af sprøjtefri randzoner eller plantning af 
hegn langs vandområder med henblik på at 
mindske vandområdernes eksponering for 
aerosolspredning. Randzonernes 
dimensioner bør navnlig afhænge af 
jordbundsforhold, klima, vandløbsstørrelse 
og af den form for landbrug, der 
praktiseres i de berørte områder. 
Anvendelse af pesticider i områder, der 
bruges til drikkevandsindvinding, på eller 
langs transportveje, f.eks. jernbanelinjer, 
og på befæstede eller stærkt permeable 
overflader kan medføre øget risiko for 
forurening af vandmiljøet. I sådanne 
områder bør pesticidanvendelse derfor 
mindskes mest muligt eller helt undgås.

overfladevand og grundvand forhindres 
gennem passende regler og 
anvendelseskrav, som fastlægges i 
forbindelse med godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Når plantebeskyttelsesmidler anvendes, skal de såkaldte anvendelseskrav for det specifikke 
middel hhv. krav om anvendelse af skadebegrænsende teknik, der er fastlagt i forbindelse med 
den officielle godkendelse, følges. Disse anvisninger regulerer allerede afstanden til 
vandområder, således at kravet om yderligere randzoner er overflødigt. Endvidere reguleres 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i beskyttede drikkevandsområder allerede i den 
nationale lovgivning for områder til drikkevandsindvinding og behøver derfor ikke at blive 
nævnt her.

Ændringsforslag 10
Betragtning 12

(12) Anvendelse af pesticider kan være
særlig farligt i meget følsomme områder, 
f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i 
medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 
om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter. Andre steder, f.eks. offentlige 
parker, sportspladser og legepladser, er
risikoen ved offentlighedens eksponering 
for pesticider høj. Sådanne steder bør 
pesticidanvendelse derfor mindskes mest 
muligt eller helt undgås.

(12) I meget følsomme områder, f.eks. 
Natura 2000-områder, der beskyttes i medfør 
af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 
1979 om beskyttelse af vilde fugle og Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter, kan der være brug for 
foranstaltninger til nedbringelse af 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler for 
at opfylde Fællesskabets mål for disse 
områder. Der tages højde for dette aspekt i 
de nationale handlings- og 
forvaltningsplaner for særlig beskyttede 
områder. Andre steder, f.eks. offentlige 
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parker, sportspladser og legepladser, skal det 
gennem regler for anvendelse fastlagt i 
forbindelse med godkendelsen sikres, at der 
ikke er nogen øget risiko for, at 
offentligheden eksponeres for 
plantebeskyttelsesmidler, hhv. at 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
mindskes mest muligt.

Begrundelse

Den ønskede nedbringelse af anvendelsen af godkendte plantebeskyttelsesmidler er hverken 
fagligt nødvendig eller acceptabel. Begrænsning af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i
såkaldt følsomme områder tilkendegiver en risiko ved anvendelsen af disse midler, som på 
grund af strenge nationale godkendelses- og anvendelsesregler faktisk ikke findes. De 
anvendelsesregler, der er fastlagt som led i godkendelsesprocessen, forhindrer fare for 
mennesker eller miljø, hvorfor yderligere bestemmelser er overflødige.

Ændringsforslag 11
Betragtning 14

(14) Anvender alle landbrugere generelle 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere, vil det kunne resultere i en 
mere målrettet brug af alle de tilgængelige 
bekæmpelsesforanstaltninger, herunder 
pesticider. Det bidrager derfor til at 
mindske risikoen for menneskers sundhed 
og miljøet yderligere. Medlemsstaterne bør 
fremme landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig integreret 
bekæmpelse af skadegørere, og skabe de 
nødvendige betingelser for, at metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere kan 
tages i anvendelse. Herudover bør 
medlemsstaterne fremme brugen af 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

(14) Medlemsstaterne bør som led i de 
nationale handlingsplaner fremme
betingelserne for at drive landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig økologisk 
landbrug og integreret bekæmpelse af 
skadegørere som defineret i forordning 
(EF) nr. [...] om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, og skabe de 
nødvendige betingelser for, at metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere kan 
tages i anvendelse. 

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1

1. Dette direktiv finder anvendelse på
pesticider i form af plantebeskyttelsesmidler 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
plantebeskyttelsesmidler som defineret i 
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som defineret i forordning (EF) nr. […] om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

forordning (EF) nr. […] om markedsføring 
af plantebeskyttelsesmidler.

(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Ændringsforslag 13
Artikel 3, litra b

b) ‘professionel bruger’: enhver fysisk eller 
juridisk person, der anvender pesticider som 
led i sine erhvervsmæssige aktiviteter, 
herunder operatører, teknikere, 
arbejdsgivere og selvstændige i 
landbrugssektoren og andre sektorer

b) ‘bruger’: enhver fysisk eller juridisk 
person, der anvender 
plantebeskyttelsesmidler som led i sine 
aktiviteter, uanset om der er tale om en 
selvstændig, ansat eller en person hvervet
til at løse en speciel opgave. 
Medlemsstaterne kan skelne med to slags 
professionelle brugere: de, der har 
beføjelse til at anvende 
plantebeskyttelsesmidler på egen ejendom, 
og de, der har lov til at anvende 
plantebeskyttelsesmidler på andres 
ejendom.
Som brugere betragtes endvidere golfbaner, 
tennisbaner og andre fritidsfaciliteter,
kommuner med deres parkanlæg samt 
infrastrukturområder som 
parkeringspladser, veje, baneanlæg o.l.

Begrundelse

I den engelske tekst bruges udtrykket "professional user", hvilket betyder, at der er tale om 
faglig hhv. professionel anvendelse. Den tyske oversættelse til "gewerblicher Anwender" er 
ikke korrekt. Direktivet bør ikke kun rettes mod landmænd, men også gælde for alle andre 
brugere af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 14
Artikel 3, litra d

d) ‘rådgiver’: enhver fysisk eller juridisk 
person, som rådgiver om anvendelsen af 
pesticider, herunder private selvstændige 
rådgivningstjenester, handelsagenter, 
fødevareproducenter og detailhandlere

d) 'rådgiver': enhver fysisk eller juridisk 
person, som har den uddannelse eller de 
kvalifikationer, den pågældende 
medlemsstat kræver, og har beføjelse til at 
rådgive om anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og i den 
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forbindelse overholder de godkendte 
metoder i den medlemsstat, hvor 
afgrødearealerne findes, samt de af 
Fællesskabet fastlagte grænseværdier

Ændringsforslag 15
Artikel 3, litra i a (nyt)

ia) 'anvendelsesindikator': et parameter, 
der kan bruges til at evaluere, hvor intensiv 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler er, 
og hvor stor afhængigheden af 
plantebeskyttelsesmidler er.

Ændringsforslag 16
Artikel 4, titel

Nationale handlingsplaner til nedbringelse af 
risiciene ved og afhængigheden af 
pesticider

Nationale handlingsplaner til nedbringelse af 
risiciene ved og anvendelsen af pesticider

Ændringsforslag 17
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
nedbringelsen af risiciene, herunder farerne 
ved og afhængigheden af pesticider.

1. Efter høring af landmændenes 
repræsentanter, 
miljøbeskyttelsesorganisationerne, 
industrien og andre aktører vedtager 
medlemsstaterne nationale handlingsplaner 
for at opstille mål, foranstaltninger og 
tidsplaner for nedbringelsen af risiciene for 
miljøet og folkesundheden ved anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler. Disse 
handlingsplaner tager højde for de særlige 
vilkår på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelsen og 
ved revision af deres nationale 
handlingsplaner skyldigt hensyn til de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelsen og 
ved revision af deres nationale 
handlingsplaner skyldigt hensyn til de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger.

Den nationale handlingsplan kan også 
bestå af integrerede regionale planer, der 
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er samlet på nationalt plan, eller af 
regionale og nationale planer.

Ændringsforslag 18
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. De nationale handlingsplaner 
indeholder i den udstrækning, det er 
nødvendigt, oplysninger om de forhold, der 
er nævnt i artikel 5-13. I disse planer tages 
der hensyn til planer, der er udarbejdet i 
henhold til anden fællesskabslovgivning
om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
som f.eks. planer for foranstaltninger i 
henhold til direktiv 2000/60/EF. 

De foranstaltninger, der er indeholdt i de 
nationale handlingsplaner, kan navnlig 
være af lovgivningsmæssig, skattemæssig 
eller frivillig karakter og beror på 
resultaterne af relevante risikovurderinger.

Begrundelse

I direktivet bør angives, hvad handlingsplanerne som minimum bør indeholde, eller hvilke 
forhold der skal behandles ved udarbejdelsen af planerne. Spørgsmålet om, hvornår der er 
behov for yderligere lovgivning eller fremmende, skattemæssige eller andre foranstaltninger, 
tager medlemsstaterne stilling til.

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. En del af de nationale handlingsplaner 
omfatter den i artikel 13 nævnte 
integrerede bekæmpelse af skadegørere, 
hvor ikke-kemiske metoder til bekæmpelse 
af skadegørere prioriteres og landmænd, 
der vælger at bruge ikke-kemiske 
plantebeskyttelsesmidler, støttes.
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Ændringsforslag 20
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne meddeler senest tre år 
efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen og de andre medlemsstater
deres nationale planer.

2. Medlemsstaterne meddeler senest tre år 
efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen deres nationale planer.

De nationale handlingsplaner tages op til 
revision mindst hvert femte år, og alle
ændringer i de nationale handlingsplaner 
rapporteres til Kommissionen uden unødig 
opsættelse.

De nationale handlingsplaner tages op til 
revision mindst hvert femte år og
fremskrives på grundlag af, om målene er 
nået. Revisionen omfatter også en analyse 
af, om risiciene er behandlet på passende 
måde i handlingsplanen eller skal 
revurderes. Eventuelle ændringer i de 
nationale handlingsplaner og de vigtigste 
resultater af revisionen rapporteres til 
Kommissionen uden unødig opsættelse.

Begrundelse

Bestemmelserne om revisionen skal absolut affattes mere præcist. Det er overflødigt at 
meddele de andre medlemsstater de nationale planer, hvis Kommissionen - som det foreslås 
her - opretter en offentligt tilgængelig database (jf. artikel 4, stk. 2a (nyt)).

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Kommissionen opretter en database på 
internettet, via hvilken de nationale 
handlingsplaner, alle ændringer og de 
vigtigste resultater af de regelmæssige 
revisioner, navnlig eventuelle fremskridt 
eller dårlige resultater med hensyn til at nå 
målene og årsagerne hertil, gøres 
tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Et vigtigt element i de nationale handlingsplaner er offentlighedens deltagelse. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at disse planer samt ændringer og resultaterne af revisionen i hele EU gøres 
tilgængelige for offentligheden via en central database på internettet. Med databasen 
bortfalder medlemsstaternes forpligtelse til at meddele hinanden deres nationale planer. 
Denne forpligtelse er i forvejen overflødig og gælder i den foreslåede form kun for den 
oprindelige plan, men ikke for ændringer. Da oplysningerne gøres tilgængelige på internettet, 
er der ikke længere behov for bestemmelsen om videregivelse af oplysninger til tredjelande.
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Ændringsforslag 22
Artikel 4, stk. 3

3. Kommissionen stiller i givet fald de 
oplysninger, den har modtaget i medfør af 
stk. 2, til rådighed for tredjelande.

udgår

Begrundelse

Ændring som følge af ændring af artikel 4, stk. 2 og 2a (nyt) (ændringsforslag 20 og 21).

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Planlægningen og gennemførelsen af 
fællesskabsprogrammer kan finansieres via 
fællesskabsbudgettet.

Ændringsforslag 24
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende 
uddannelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende og 
uafhængigt organiseret uddannelse eller 
efteruddannelse inden for faglig korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
hvor der tages højde for de pågældendes 
ansvarsniveau og specifikke rolle ved den 
integrerede bekæmpelse af skadegørere.

Begrundelse

Det er afgørende, at tilrettelæggelsen af uddannelsen sker uafhængigt af visse kredses 
økonomiske interesser. Dette udelukker ikke, at der kan anvendes specialister fra industrien 
eller ngo'er. Medlemsstaterne kan også opfylde grundkravene i dette direktiv gennem
tilsvarende uddannelsestilbud.
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Ændringsforslag 25
Artikel 5, stk. 2

2. Senest to år efter datoen i artikel 20, stk. 
1, indfører medlemsstaterne 
certifikatsordninger, der dokumenterer 
deltagelse i en fuldstændigt 
uddannelsesforløb, som mindst omfatter 
emnerne i bilag I.

2. Senest tre år efter datoen i artikel 20, stk. 
1, indfører medlemsstaterne 
uddannelsesordninger, som mindst omfatter 
emnerne i bilag I.

Begrundelse

To år er for kort tid til den obligatoriske uddannelse af alle landmænd.

Ændringsforslag 26
Artikel 5, stk. 3, afsnit 1 a (nyt)

Indehaverne af et certifikat som omhandlet 
i bilag I skal deltage i 
videreuddannelsesforanstaltninger. 
Medlemsstaterne fastlægger de nærmere 
enkeltheder i en sådan videreuddannelse.

Ændringsforslag 27
Artikel 6, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger pesticider, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige 
efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF, har mindst én ansat, der 
besidder et certifikat som omhandlet i artikel 
5, stk. 2, og som er til stede på salgsstedet og 
til rådighed for kunderne med oplysninger 
om pesticidanvendelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger pesticider, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige 
efter Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF, har mindst én ansat, der 
besidder et højst fem år gammelt certifikat 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2, og som er 
til stede på salgsstedet og til rådighed for 
kunderne med oplysninger om 
pesticidanvendelse.

Begrundelse

Da Kommissionens konsekvensvurdering viser, at de lovgivningsmæssige rammer og den 
videnskabelige viden om faglig korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler hele tiden 
ændrer sig, er det hensigtsmæssigt at begrænse certifikaternes gyldighedsperiode. 
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Ændringsforslag 28
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at salg af pesticider, der ikke er 
godkendt til ikke-professionel brug, kun 
finder sted til professionelle brugere, der er 
indehavere af et certifikat som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2.

2. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger 
til at sikre, at salg af godkendte 
plantebeskyttelsesmidler kun finder sted til 
professionelle brugere, der er indehavere af 
et certifikat som omhandlet i artikel 5, stk. 2,
og rådgives af tilstrækkeligt kvalificerede 
og kompetente fagfolk, som udpeges af 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 29
Artikel 6, stk. 3

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
distributører, der markedsfører pesticider til 
ikke-professionel brug, stiller generelle 
oplysninger til rådighed om risikoen ved 
anvendelse af pesticider, navnlig om farer, 
eksponering, forsvarlig opbevaring, 
håndtering og anvendelse samt bortskaffelse.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
distributører, der markedsfører pesticider til 
ikke-professionel brug, stiller generelle 
oplysninger til rådighed om faglig korrekt 
anvendelse af de markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig om 
eventuelle risici, eksponering, forsvarlig 
opbevaring, håndtering og anvendelse samt 
bortskaffelse.

Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 træffes 
senest fire år efter datoen i artikel 20, stk. 1.

Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 træffes 
senest syv år efter datoen i artikel 20, stk. 1.

Begrundelse

Formålet med, at producenter og distributører skal stille oplysninger til rådighed, skal være, 
at der sikres en faglig korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, som i vid udstrækning 
udelukker sundheds- og miljøfarer. Oplysningerne skal vedrøre risiciene ved de specifikke
produkter, da de kan variere betydeligt, alt efter hvilket middel og hvilken anvendelsesmåde 
der er tale om.

Der er behov for en længere overgangsperiode for at undgå, at der opbygges overkapacitet 
på uddannelsesområde i de første to år, efter at uddannelsessystemet er indført.

Ændringsforslag 30
Artikel 7

7. Medlemsstaterne fremmer 
gennemførelsen af oplysningsprogrammer 
og letter offentlighedens adgang til 

7. Medlemsstaterne fremmer 
gennemførelsen af oplysningsprogrammer 
og letter offentlighedens adgang til 
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information om pesticider, navnlig om deres 
sundheds- og miljøvirkninger og om ikke-
kemiske alternativer.

information om nytten af og risiciene ved 
samt mulige sundheds- og miljøvirkninger 
af anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler.
Endvidere skal der oplyses om 
plantebeskyttelsesmidlers rolle i landbruget 
og fødevareproduktionen samt ansvarlig 
omgang med plantebeskyttelsesmidler og
om ikke-kemiske alternativer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at der ved den planlagte orientering og sensibilisering af 
befolkningen ikke kun tales om risiciene ved at anvende plantebeskyttelsesmidler. I dag går 
kritikken i offentligheden primært på farerne ved plantebeskyttelsesmidler. I stedet bør målet -
som beskrevet i ændringsforslaget - være at give objektive oplysninger om nødvendigheden af 
og bæredygtigheden ved at anvende plantebeskyttelsesmidler og fremhæve deres betydning 
for fødevareproduktionen i dag.

Ændringsforslag 31
Artikel 8, stk. 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør i 
professionel brug inspiceres med jævne 
mellemrum. I dette øjemed indfører de 
certifikatordninger til kontrol med 
udførelsen af inspektioner.

1. Medlemsstaterne iværksætter 
incitamentsordninger for at sikre, at 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør i 
professionel brug inspiceres med jævne 
mellemrum. 

Begrundelse

Det er snarere incitamentsordninger end tvangsforanstaltninger, der vil skabe forståelse hos 
brugerne for inspektion af udstyr.

Ændringsforslag 32
Artikel 8, stk. 3

3. Senest fem år efter datoen i artikel 20, 
stk. 1, sørger medlemsstaterne for, at alt 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør til 
professionel brug er inspiceret mindst én 
gang, og at kun pesticidudbringningsudstyr 
og -tilbehør, der ved inspektionen er fundet 
at være i orden, er i professionel brug.

udgår
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Begrundelse

Ud fra subsidiaritetsprincippet kan denne bestemmelse kan udgå.

Ændringsforslag 33
Artikel 8, stk. 4

4. Medlemsstaterne udpeger de organer, 
der skal udføre inspektionerne, og 
underretter Kommissionen herom.

udgår

Begrundelse
Denne bestemmelse er overflødig.

Ændringsforslag 34
Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne forbyder sprøjtning fra 
luften, jf. dog stk. 2-6.

1. Medlemsstaterne fastsætter regler for 
sprøjtning fra luften under hensyntagen til 
betingelserne i stk. 4.

Begrundelse

Et generelt forbud mod sprøjtning fra luften er overdrevent bureaukratisk og ikke særlig 
fornuftigt, da det er klart, at andre former for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i nogle 
tilfælde slet ikke er hensigtsmæssige (vin, skove). Det er medlemsstaternes opgave at sørge 
for, at sprøjtning fra luften kun finder sted, når det er uomgængeligt. Det overlades til 
medlemsstaterne at bestemme, om de med henblik herpå vil indføre godkendelses- eller 
indberetningsprocedurer. Ud fra kravene i miljøinformationsdirektivet og eksisterende 
nationale bestemmelser er der ikke behov for at stille disse dokumentationskrav.

Ændringsforslag 35
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder og områder, hvor 
sprøjtning fra luften kan tillades som 
undtagelse fra stk. 1, og de særlige krav til 
udbringningen der i så fald gør sig 
gældende.

udgår
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Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen af stk. 1 og 4.

Ændringsforslag 36
Artikel 9, stk. 3

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der har beføjelse til at 
indrømme undtagelser, og underretter 
Kommissionen herom.

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er overflødig.

Ændringsforslag 37
Artikel 9, stk. 4

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:

4. Sprøjtning fra luften er kun tilladt på 
følgende betingelser:

a) der er ingen brugbare alternativer, eller 
der er klare fordele i form af færre sundheds-
og miljøvirkninger i forhold til sprøjtning fra 
jorden

a) der er ingen brugbare alternativer, eller 
der er klare fordele i form af færre sundheds-
og miljøvirkninger i forhold til sprøjtning fra 
jorden

b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
godkendt til sprøjtning fra luften

b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
godkendt til sprøjtning fra luften

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, og artikel 6, stk. 
3, andet afsnit, gælder tilsvarende

I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
miljøet i nærheden af det sprøjtede område.

ca) det garanteres, at alle nødvendige 
foranstaltninger træffes for rettidigt at 
advare beboere og andre tilstedeværende og 
beskytte miljøet i nærheden af det sprøjtede 
område

cb) sprøjtningen fra luften er i forvejen 
indberettet til den kompetente myndighed 
eller godkendt af denne.
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Begrundelse

Det overlades til medlemsstaterne at bestemme, om de vil have godkendelses- eller 
indberetningsprocedurer. Under alle omstændigheder er sprøjtningen imidlertid kun tilladt, 
når betingelserne i stk. 4 er opfyldt. Kommissionens forslag var desuden unødvendig 
bureaukratisk. Overgangsfristen i artikel 6, stk. 3, andet afsnit, skal overholdes.

Ændringsforslag 38
Artikel 9, stk. 5

5. En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
den kompetente myndighed en ansøgning 
ledsaget af dokumentation for, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt.

udgår

Begrundelse

Denne ændring er en følge af ændringen af stk. 1 og 4. Se begrundelsen for ændringsforslag 
34 og 37.

Ændringsforslag 39
Artikel 9, stk. 6

6. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser.

udgår

Begrundelse

Ud fra kravene i miljøinformationsdirektivet og eksisterende nationale bestemmelser er der 
ikke behov for at stille disse dokumentationskrav.

Ændringsforslag 40
Artikel 10, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder 
fortrinsvis anvendes:

1. I forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de nationale 
handlingsplaner træffer medlemsstaterne 
foranstaltninger, der på passende vis sørger 
for, at der ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler nær vandområder 
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fortrinsvis bruges:

Begrundelse

Den hidtidige formulering giver på ingen måde rets- og planlægningssikkerhed, navnlig ikke 
de meget vage formuleringer i det hidtidige stk. 1. Der er tale om problemer, som det først og 
fremmest er op til medlemsstaterne at løse i forbindelse med deres nationale handlingsplaner, 
jf. artikel 4.

Ændringsforslag 41
Artikel 10, stk. 1 a (nyt)

1a. I forbindelse med udarbejdelsen og 
gennemførelsen af de nationale 
handlingsplaner tager medlemsstaterne 
navnlig stilling til følgende foranstaltninger 
til beskyttelse af vandområderne:
a) udlægning af rand- og beskyttelseszoner 
på marker, der støder op til vandløb og 
navnlig til beskyttelseszoner udlagt til 
beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder i henhold 
til artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, og 
hvor plantebeskyttelsesmidler ikke må 
udbringes eller opbevares. Randzonernes 
størrelse fastlægges ud fra 
forureningsrisikoen og det berørte områdes 
landbrugsmæssige karakteristika.
b) indførelse af passende foranstaltninger 
til som et minimum at begrænse vinddriften 
ved behandling med 
plantebeskyttelsesmidler af højtvoksende 
afgrøder, bl.a. frugt, vin og humle, der 
støder direkte op til et vandløb,
c) indførelse af passende foranstaltninger, 
som mest muligt begrænser eller endog
forhindrer udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler på og langs veje 
og jernbanelinjer på stærkt permeable 
arealer eller anden infrastruktur i 
nærheden af overfladevand og grundvand 
samt på befæstede arealer med stor risiko 
for afstrømning til overfladevand eller 
kloaksystemer.
Alle nationale handlingsplaner indeholder 
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foranstaltninger i henhold til litra a).

Begrundelse

Teksten i stk. 1a (nyt), litra a)-c), svarer hovedsagelig til ordlyden af det gamle 
kommissionsforslags stk. 2-4. Foranstaltningerne har det samme mål og er derfor blevet 
samlet i ét og samme stk. Beskyttelses- og randzoner for vandområder og drikkevand er en 
grundlæggende bestanddel af en national handlingsplan. Som det danske eksempel viser, kan 
der dog her også træffes frivillige foranstaltninger med samme effektive virkning som 
ufravigelige lovkrav.

Ændringsforslag 42
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til vandløb, og 
navnlig til beskyttelseszoner, der i medfør 
af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er 
udlagt til beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder, udlægges 
passende randzoner, hvor pesticider ikke 
må udbringes eller opbevares.

udgår

De pesticidfri randzoners størrelse 
fastlægges ud fra forureningsrisikoen og 
det berørte områdes landbrugsmæssige 
karakteristika.

Begrundelse

Findes nu i stk. 1a (nyt), litra a), (se ændringsforslag 41).

Ændringsforslag 43
Artikel 10, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at der 
træffes passende foranstaltninger til som et 
minimum at begrænse vinddriften ved 
pesticidbehandling af højtvoksende 
afgrøder, bl.a. frugt, vin og humle, der 
støder direkte op til et vandløb.

udgår
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Begrundelse

Findes nu i stk. 1a (nyt), litra b), (se ændringsforslag 41).

Ændringsforslag 44
Artikel 10, stk. 4

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning begrænses mest muligt 
eller endda undgås på og langs veje og 
jernbanelinjer på stærkt permeable arealer 
eller anden infrastruktur i nærheden af 
overfladevand og grundvand på befæstede 
arealer med stor risiko for afstrømning til 
overfladevand eller kloaksystemer.

udgår

Begrundelse

Findes nu i stk. 1a (nyt), litra c), (se ændringsforslag 41).

Ændringsforslag 45
Artikel 11, stk. 1, første afsnit, indledning

1. Under skyldig hensyntagen til de 
nødvendige krav til hygiejne og offentlig 
sikkerhed sørger medlemsstaterne for, at 
følgende foranstaltninger træffes:

1. Medlemsstaterne støtter sig til 
resultaterne af relevante risikovurderinger 
og sørger for, at følgende foranstaltninger 
træffes:

Begrundelse

Grundlaget for at beslutte at reducere anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i følsomme 
områder er en relevant risikovurdering. Det afgørende er ikke et forbud, men en forsigtig og 
begrænset anvendelse af plantebeskyttelsesmidler afhængigt af det særlige beskyttelsesmål. I 
forordningerne om Natura 2000-områder fastlægges der forbud og krav, som dækker alle 
tilfælde, hvorfor det ud fra subsidiaritetsprincippet ikke er nødvendigt at indføre yderligere 
særregler.

Ændringsforslag 46
Artikel 11, stk. 1, litra a

a) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses til det absolut nødvendige i 
områder, der bruges af offentligheden eller 

a) anvendelse af pesticider begrænses til det 
absolut nødvendige eller standses helt i 
områder, der bruges regelmæssigt af 
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af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

offentligheden eller af følsomme 
befolkningsgrupper, herunder som et 
minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

Begrundelse

Der er tale om at præcisere og gøre mere klart. Det afgørende er ikke et forbud, men at 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler bliver så begrænset som muligt afhængigt af de 
særlige beskyttelseskrav i forbindelse med offentlige anlæg. Med det lave forbrug, der er tale 
om for offentlige anlægs og bygningers vedkommende, overholdes denne regel åbenbart 
allerede i vid udstrækning i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 47
Artikel 11, stk. 1, afsnit 1, litra b, og afsnit 2

b) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses i særlige bevaringsområder eller 
andre områder, der er udpeget med henblik 
på indførelse af de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 3 og 4 i 
direktiv 79/409/EØF og artikel 6, 10 og 12 i 
direktiv 92/43/EØF.

udgår

Forbud og begrænsninger som omhandlet i 
litra b) kan baseres på resultaterne af 
relevante risikovurderinger.

Ændringsforslag 48
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Begrænsning af anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler i Natura 2000-
områder strider ikke mod frivillige 
støtteforanstaltninger i henhold til 
strukturfondsforordningerne eller 
forordningen om udvikling af 
landdistrikterne.

Begrundelse

Dette sidste stk. skal indføjes for at gøre det klart, at begrænsningen af anvendelsen af 
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plantebeskyttelsesmidler i Natura 2000-områder for at opfylde bevaringsmålene ikke strider 
mod frivillighedsprincippet i støtten. Internt i Kommissionen er der indtil videre ingen, der 
har udtalt sig helt klart herom, hvilket har ført til stor retsusikkerhed i medlemsstaterne og 
besværliggør gennemførelsen af landbrugsmiljøforanstaltninger.

Ændringsforslag 49
Artikel 12, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
operationer ikke er til fare for menneskers 
sundhed og miljøet:

1. I forbindelse med de nationale 
handlingsplaner træffer medlemsstaterne på 
grundlag af tilsvarende risikovurderinger i 
givet fald nødvendige foranstaltninger til at 
sikre, at følgende operationer ikke er til fare 
for menneskers sundhed og miljøet:

Begrundelse

De foreslåede foranstaltninger skal indarbejdes i de nationale handlingsplaner. Det drejer sig 
først og fremmest om ved hjælp af tilsvarende aktiviteter også at gennemføre de eksisterende 
bestemmelser i praksis. I medlemsstaterne er der ingen mangel på forskrifter.

Ændringsforslag 50
Artikel 12, stk. 2

2. Medlemsstaterne træffer alle de
nødvendige foranstaltninger til at undgå 
farlige håndteringsoperationer i forbindelse 
med pesticider, der er godkendt til ikke-
professionel anvendelse.

2. I forbindelse med de nationale 
handlingsplaner træffer medlemsstaterne på 
grundlag af tilsvarende risikovurderinger i 
givet fald nødvendige foranstaltninger til at 
undgå farlige håndteringsoperationer i 
forbindelse med pesticider, der er godkendt 
til ikke-professionel anvendelse.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslag 49.

Ændringsforslag 51
Artikel 12, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at 
opbevaringsområder for pesticider anlægges 
således, at uønskede udslip forhindres.

3. I forbindelse med de nationale 
handlingsplaner træffer medlemsstaterne 
på grundlag af tilsvarende 
risikovurderinger i givet fald nødvendige 
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foranstaltninger med henblik på at sørge 
for, at opbevaringsområder for pesticider 
anlægges således, at uønskede udslip 
forhindres.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslag 49.

Ændringsforslag 52
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere, og til at sikre, at professionelle 
brugere af pesticider går over til en mere 
miljøvenlig brug af alle de 
forhåndenværende metoder til 
afgrødebeskyttelse, idet de om muligt 
vælger lavrisiko-alternativer og ellers 
blandt de produkter, der kan bruges til 
behandling af det samme 
plantebeskyttelsesproblem, vælger dem, der 
belaster menneskers sundhed og miljøet 
mindst.

1. Medlemsstaterne indfører 
incitamentsordninger for at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

Begrundelse

Det er snarere incitamentsordninger end tvangsforanstaltninger, der vil skabe forståelse hos 
brugerne for procedurer med et lavere pesticidforbrug eller for integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Endvidere skal det påpeges, at indvirkningen af plantebeskyttelsesmidler på 
menneskers sundhed og miljøet vurderes i forbindelse med godkendelsesproceduren. Det må 
antages, at godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke, hvis de anvendes fagligt korrekt, har 
nogen yderligere indvirkning på andet end deres målobjekt.

Ændringsforslag 53
Artikel 13, stk. 2

2. Medlemsstaterne skaber eller støtter 
skabelsen af alle de nødvendige betingelser 
for gennemførelse af integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår
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Begrundelse

Teksten er indarbejdet i stk. 1 (se ændringsforslag 52).

Ændringsforslag 54
Artikel 13, stk. 5

5. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle pesticidbrugere senest den 1. 
januar 2014 opfylder de generelle 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

udgår

Begrundelse

Spørgsmålet i stk. 5 er allerede afklaret i artikel 52 i forordningen om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 55
Artikel 13, stk. 6

6. Medlemsstaterne indfører alle de 
nødvendige incitamenter til at anspore 
landbrugerne til at anvende 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Ændringsforslag 56
Artikel 13, stk. 7

7. De generelle standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere nævnt i stk. 5
udarbejdes efter proceduren i artikel 52 i 
forordning (EF) nr. […].

7. Som en hjælp til medlemsstaterne kan 
Kommissionen lade udarbejde generelle 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere nævnt i stk. 1 efter proceduren i 
artikel 52 i forordning (EF) nr. […]. Disse 
standarder skal fremme interesserede 
parters offentlige deltagelse.
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Ændringsforslag 57
Artikel 13, stk. 8

8. De afgrødespecifikke standarder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
nævnt i stk. 6 udarbejdes efter proceduren i 
artikel 6, stk. 3, i direktiv 98/34/EF.

udgår

Or. de

Begrundelse

Indførelsen af afgrødespecifikke standarder for integreret bekæmpelse af skadegørere i hele 
Europa bør afvises, idet de ikke vil kunne tage højde for diversiteten i de lokale natur- og 
klimaforhold i Europa, og da det er i modstrid med opfattelsen af integrerede 
dyrkningsmetoder som en filosofi, hvor lokale betingelser udgør et vigtigt grundlag for enhver 
foranstaltning.

Ændringsforslag 58
Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. De pligter, der gælder for modtagere af 
direkte betalinger, jf. artikel 3 
sammenholdt med bilag III i forordning 
(EF) nr. 1782/2003, betragtes med hensyn 
til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
som opfyldt, når der foreligger 
dokumentation for en uddannelse eller 
efteruddannelse, jf. artikel 5 og 6, og for
anvendelse af maskiner, som lever op til 
kravene i artikel 8.

Begrundelse

En væsentlig forudsætning for en faglig korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er 
tilsvarende viden, og at maskinerne fungerer korrekt. Derfor må det være tilstrækkeligt for at 
bevise, at krydsoverensstemmelse foreligger, at forelægge den relevante dokumentation for 
uddannelse og maskinernes korrekte funktion. Konstateres der ved kontrol i henhold til andre 
regler (krydstjek) alligevel overtrædelser, skal der naturligvis stadig anvendes sanktioner i 
henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003.

Ændringsforslag 59
Artikel 14, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 
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risikoindikatorer efter proceduren i 
artikel 18, stk. 3. Indtil vedtagelsen af disse 
indikatorer kan medlemsstaterne fortsat 
anvende allerede eksisterende nationale 
indikatorer eller vedtage andre passende 
indikatorer.

risiko- og anvendelsesindikatorer efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3. Indtil 
vedtagelsen af disse indikatorer kan 
medlemsstaterne fortsat anvende allerede 
eksisterende nationale indikatorer eller 
vedtage andre passende indikatorer.

Begrundelse

Der bør også fastsættes indikatorer for anvendelsen af pesticider.

Ændringsforslag 60
Artikel 14, stk. 2, indledning

2. Medlemsstaterne anvender statistiske 
data, der indsamles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. [ESTAT...], til følgende 
formål:

2. Medlemsstaterne anvender statistiske 
data, der i givet fald indsamles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
[ESTAT...], til følgende formål:

Begrundelse

Skulle statistikforordningen ikke blive vedtaget, skal andre statistiske data anvendes.

Ændringsforslag 61
Artikel 14, stk. 2, litra a

a) beregning af fælles og harmoniserede 
risikoindikatorer på nationalt plan

a) beregning af fælles og harmoniserede 
risiko- og anvendelsesindikatorer på 
nationalt plan

Begrundelse

Se ændringsforslag 59.

Ændringsforslag 62
Artikel 14, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) kortlægning af tendenser for forekomst 
af skadegørere og sygdomme samt for
udvikling af svampe
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Begrundelse

Der bør også være fokus på ovennævnte spørgsmål, idet de også påvirker risikoindikatorerne 
for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 63
Artikel 14, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) udarbejdelse, vurdering og tilpasning af 
de nationale handlingsplaner.

Ændringsforslag 64
Artikel 14, stk. 3

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen og de andre medlemsstater
resultaterne af deres vurderinger i medfør af 
stk. 2.

3. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen resultaterne af deres 
vurderinger i medfør af stk. 2.

Resultaterne gøres offentligt tilgængelige 
via databasen på internettet, jf. artikel 4, 
stk. 2a.

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at der i artikel 4 er blevet indføjet et stk. 2a.

Ændringsforslag 65
Artikel 14, stk. 4, afsnit 1

4. Kommissionen anvender statistiske data, 
der indsamles i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. [ESTAT...], og de i stk. 
3 omhandlede oplysninger til at beregne 
risikoindikatorer på fællesskabsplan med 
henblik på at vurdere udviklingen i risiciene 
ved pesticidanvendelse.

4. Kommissionen anvender statistiske data, 
der i givet fald indsamles i 
overensstemmelse med forordning (EF) nr. 
[ESTAT...], og de i stk. 3 omhandlede 
oplysninger til at beregne risiko- og 
anvendelsesindikatorer på fællesskabsplan 
med henblik på at vurdere udviklingen i 
risiciene ved pesticidanvendelse.



PE 378.875v02-00 32/36 AD\658220DA.doc

DA

Ændringsforslag 66
Artikel 14, stk. 4, afsnit 2 a (nyt)

Resultaterne gøres offentligt tilgængelige 
via databasen på internettet, jf. artikel 4, 
stk. 2a.

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at der i artikel 4 er blevet indføjet et nyt stk. 2a.

Ændringsforslag 67
Artikel 14, stk. 5

5. Med henblik på stk. 2, litra a), og stk. 3 
beregnes risikoindikatorer på grundlag af 
data om farer og eksponering, journaler over 
pesticidanvendelse, data om pesticiders 
egenskaber og data om vejrforhold og 
jordbund.

5. Med henblik på stk. 2, litra a), og stk. 3 
beregnes risiko- og anvendelsesindikatorer
på grundlag af data om farer og eksponering, 
journaler over pesticidanvendelse, data om 
pesticiders egenskaber og data om 
vejrforhold og jordbund.

Begrundelse

Se ændringsforslag 59.

Ændringsforslag 68
Artikel 14, stk. 5 a (nyt)

5a. Ved indsamlingen af data tages der 
hensyn til, at landbrugerne i EU ikke 
belastes med yderligere 
dokumentationspligter og urimelige 
indberetnings- og rapporteringspligter.

Begrundelse

Landbrugerne kæmper allerede nu med betydelige dokumentations- og rapporteringspligter. 
Vedtages i fremtiden en statistikforordning for plantebeskyttelsesmidler, skal man være 
opmærksom på, at den ikke for landbrugerne kommer til at betyde yderligere urimelige 
indberetnings-, rapporterings- og dokumentationspligter. Det burde være tilstrækkeligt 
regelmæssigt at foretage stikprøver, etc. på frivillig basis eller som led i overvågning, der i 
forvejen finder sted.
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Ændringsforslag 69
Artikel 15

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum, dog mindst hvert femte år,
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Begrundelse

Tilpasning til de frister, der også gælder for at tage handlingsplanerne op til revision.

Ændringsforslag 70
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
Kommissionen etablerer en europæisk fond 
for anvendelser i lille målestok med henblik 
på at fremme samarbejdet mellem 
forskningsinstitutioner i medlemsstaterne, 
hvad angår forskning i småafgrøder.
Som et supplement til denne fond etablerer 
Kommissionen en platform, hvor der kan 
udveksles oplysninger og bedste praksis, 
hvad angår anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler på småafgrøder og 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 71
Artikel 16, stk. 1

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages i henhold til dette direktiv, og 
træffer de fornødne foranstaltninger til at 
sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.

Medlemsstaterne fastsætter sanktioner for 
overtrædelse af de nationale bestemmelser, 
der vedtages til gennemførelse af dette 
direktivs artikel 6, 8 og 9, og træffer de 
fornødne foranstaltninger til at sikre, at de 
iværksættes. Sanktionerne skal være 
effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have afskrækkende 
virkning.
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Begrundelse

Præcisering af sanktionsreglerne.

Ændringsforslag 72
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
Bestemmelserne i direktiv 2004/35/EF 
finder ikke anvendelse på landmænd, der 
anvender plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med 
godkendelsesreglerne.

Begrundelse

Landmænd, som overholder de eksisterende lovbestemmelser om plantebeskyttelsesmidler, 
bør ikke holdes ansvarlige for miljøskader, jf. direktiv 2004/35/EF. Brug af godkendte
plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse med anvendelsesreglerne skal betyde, at 
landmændene er undtaget fra erstatningspligt, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 200/35/EF.

Ændringsforslag 73
Artikel 18, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

udgår

Begrundelse

Rettelse af en redaktionel fejl. Det er overflødigt at henvise til artikel 3 i afgørelse 
1999/468/EF, eftersom denne procedure ikke nævnes nogen steder i teksten.

Ændringsforslag 74
Artikel 18, stk. 3

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse 
med samme afgørelses artikel 8.
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Det tidsrum, der nævnes i artikel 5, stk. 6, i 
afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre 
måneder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse komitologien, da det nogle steder i direktivet fastsættes, at ikke-
væsentlige generelle bestemmelser skal kunne ændres efter forskriftsudvalgsproceduren 
(artikel 5, stk. 3, artikel 8, stk. 5, og artikel 14, stk. 1), hvortil "forskriftsproceduren med 
kontrol" indførtes med Rådets afgørelse 2006/512/EF. Det er ikke påkrævet at fastsætte frister 
i henhold til artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, da der ikke kan forventes at 
forekomme særligt hastende tilfælde.

Ændringsforslag 75
Artikel 19, stk. 1, litra ca) (nyt)

ca) opbygning af en database på internettet, 
jf. artikel 4, stk. 2a.

Begrundelse

Denne ændring er en følge af, at der i artikel 4 er blevet indføjet et stk. 2a.
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