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KORTFATTAD MOTIVERING

I) Inledning

Det direktiv som lagts fram ingår i den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel och därmed i det sjätte miljöhandlingsprogrammet.

Användningen av växtskyddsmedel regleras direkt eller indirekt i många av gemenskapens 
rättsakter, bland annat följande:

• Direktiv 91/414/EEG (utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden), som skall ersättas 
av förordningen om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (KOM(2006)0388).

• Direktiv 79/117/EEG (förbud mot växtskyddsprodukter).

• Förordning (EG) nr 396/2005 (gränsvärden för bekämpningsmedelsrester).

• Förordning (EG) nr 882/2004 (offentliga kontroller).

• Förordning (EG) nr 178/2002 (allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning).

• Förordning (EG) nr 852/2004, (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004
(det s.k. hygienpaketet).

• Förordning (EG) nr 1782/2003 (direktstöd inom jordbruket) – föreskriver tillämpning av 
det s.k. hygienpaketet, direktiv 91/414/EEG och förordning (EG) nr 178/2002 m.m. inom 
ramen för tvärvillkor.

• Direktiv 79/409/EEG (bevarande av vilda fåglar) och direktiv 79/43/EEG 
(habitatdirektivet).

• Direktiv 2006/60/EG (ramdirektivet om vatten), medräknat dotterdirektiv och beslut 
(t.ex. direktiven om grundvatten, dricksvatten och ytvatten, direktivet om 
miljökvalitetsnormer (KOM(2006)0937), beslutet om prioriterade ämnen m.m.); i alla 
dessa rättsakter krävs åtgärder mot negativa effekter och utsläpp av växtskyddsmedel.

• Direktiven om skydd av arbetstagarnas hälsa.

• Direktiven om avfall.

Det finns gott om regler. Ändå finns det tyvärr stora skillnader i fråga om laglig användning 
av växtskyddsmedel inom den ram som fastställs genom gemenskapsrätten och nationella
bestämmelser. Det har visserligen gjorts tydliga förbättringar under de senaste åren, men trots 
det hittar man fortfarande oönskade rester av växtskyddsmedel i vatten och livsmedel.

Den föreslagna rättsakten bör bidra till ytterligare harmonisering av bestämmelserna om 
användning av växtskyddsmedel.
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Viktiga instrument som föreslås för detta är följande:

• Upprättande av nationella handlingsplaner.

• Utbildning av användarna.

• Information till allmänheten.

• Kontroll av den utrustning som används.

• Särskilt skydd av vattenmiljön, Natura 2000-områden och områden som används särskilt 
ofta av allmänheten (parker m.m.).

• Främjande av förfaranden som innefattar ringa användning av bekämpningsmedel, 
medräknat ett integrerat växtskydd (allmänt och grödspecifikt).

• Utveckling av riskindikatorer.

II) Föreslagna ändringar

Växtskyddsmedlen är en nödvändig del av det moderna jordbruket. Viktiga aspekter av en 
miljö- och hälsovänlig användning av växtskyddsmedel ingår redan i andra 
gemenskapsrättsakter.

Därför måste den nationella handlingsplanen utgöra direktivets absoluta kärna.

I den nationella handlingsplanen bör medlemsstaterna med hjälp av olika frivilliga, legislativa 
och i förekommande fall skattemässiga åtgärder samordna all den verksamhet som krävs för 
att minska de återstående riskerna och förbättra den ändamålsenliga hanteringen av 
växtskyddsmedel. För detta krävs det ovillkorligen bättre utbildning och information, 
bekämpning av punktkällor, bättre data samt insatser för att genomföra ett integrerat 
växtskydd i praktiken. Kontinuerliga insatser är avgörande, eftersom rönen om ett optimalt 
växtskydd ständigt utvecklas: om insatserna (information, kontroller) avbryts, försämras 
situationen snabbt.

Med tanke på de omfattande bestämmelser som finns om användningen av växtskyddsmedel 
bör direktivet begränsas till bestämmelser om vad handlingsplanerna åtminstone skall 
innehålla. I annat fall uppstår det, som för Natura 2000, ny gemenskapslagstiftning som klart 
strider mot de hittillsvarande bestämmelserna.

Ett integrerat växtskydd har också definierats i detalj redan i förslaget till förordning om 
utsläppande på marknaden, och det är obligatoriskt för samtliga användare från 2014. 
Begränsningar för användningen av växtskyddsmedel i avrinningsområden (dricksvatten, 
grundvatten, vattendrag, besprutningsrestmängder) fastställs även i rättsakter på 
vattenpolitikens område eller rättsakter om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 
Liksom för Natura 2000 räcker det i detta sammanhang att medlemsstaterna skall visa särskild 
uppmärksamhet i handlingsplanerna och uppföljningen av dem.
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Bindande bestämmelser bör endast fastställas för områden som hittills inte har behandlats, 
t.ex. utbildning och fortbildning, information och användning av utrustning.

De nationella handlingsplanernas effektivitet bör förbättras jämfört med kommissionens 
förslag genom klara bestämmelser om uppdatering och kontroll, måttstockar för uppnåendet 
av målen och information till allmänheten.

För att förbättra förståelsen har begreppet ”bekämpningsmedel” ersatts med
”växtskyddsmedel”, eftersom direktivet enbart hänför sig till växtskyddsmedel.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
användning av växtskyddsmedel som följer 
principen om en hållbar utveckling
(Denna ändring berör hela den lagtext som 
är under behandling. Om ändringen antas 
skall hela texten anpassas 
i överensstämmelse med detta.)

Motivering

I direktivet anges inga andra bekämpningsmedel än växtskyddsmedel. För att 
tillämpningsområdet skall vara klart bör detta även anges i titeln.

Ändringsförslaget syftar till att klargöra avsikten. En ”hållbar användning” är en långsiktigt 
pågående användning. Ett av de specifika målen med den tematiska strategin är emellertid att 
gå över till ett jordbruk där det endast används små mängder av bekämpningsmedel, eller 
inga bekämpningsmedel alls. Därför bör titeln lyda ”en användning av växtskyddsmedel som 
följer principen om en hållbar utveckling”. Ändringen berör hela rättsakten.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 3

(3) För att underlätta genomförandet av
detta direktiv bör medlemsstaterna använda
nationella handlingsplaner i syfte att 
fastställa mål för minskning av risker,
inbegripet faror, och beroendet av
bekämpningsmedelsanvändning och främja 
icke-kemiska växtskyddsalternativ. De 
nationella handlingsplanerna kan samordnas 
med genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
bekämpningsmedel.

(3) Kärnan i detta direktiv är 
medlemsstaternas nationella 
handlingsplaner som syftar till att minska 
riskerna med användning av
växtskyddsmedel och främja icke-kemiska 
växtskyddsalternativ. De nationella 
handlingsplanerna bör samordnas med 
genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 3
Skäl 3a (nytt)

(3a) Målen med de nationella 
handlingsplanerna för riskminskning bör 
definieras så entydigt som möjligt. 
Handlingsplanerna bör ses över 
regelbundet och uppdateras. Inom ramen 
för de nationella handlingsplanerna åligger 
det medlemsstaterna att i enlighet med sina 
respektive problem och förutsättningar 
finna den rätta kombinationen av 
lagstiftningsåtgärder, frivilliga åtgärder 
och eventuella skatteåtgärder.

Ändringsförslag 4
Skäl 4

(4) Informationsutbytet om de mål och 
åtgärder som medlemsstaterna fastställer 
i sina nationella handlingsplaner är en 
mycket viktig faktor för att nå målen för 
detta direktiv. Därför bör medlemsstaterna 
uppmanas att regelbundet lämna rapporter 
till kommissionen och övriga 
medlemsstater, särskilt om genomförandet 
och resultatet av nationella 

(4) Informationsutbytet och informationen
till allmänheten om de mål och åtgärder 
som medlemsstaterna fastställer i sina 
nationella handlingsplaner är en mycket 
viktig faktor för att nå målen för detta 
direktiv. Därför bör medlemsstaterna 
uppmanas att regelbundet lämna rapporter 
till kommissionen, vilken bör inrätta en 
databas på Internet som är tillgänglig för 
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handlingsplaner och gjorda erfarenheter. allmänheten och som gör det möjligt för 
allmänheten och de övriga 
medlemsstaterna att få information om 
målen med de nationella 
handlingsplanerna och deras resultat.
Vid utarbetandet av planerna bör 
åtminstone de aspekter av en hållbar 
användning av växtskyddsmedel som 
behandlas i detta direktiv kontrolleras.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

(6) Det är önskvärt att medlemsstaterna 
inrättar system för utbildning av 
distributörer, rådgivare och yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel så att de 
som använder eller kommer att använda 
bekämpningsmedel är fullt medvetna om 
möjliga hälso- och miljörisker och om 
lämpliga åtgärder för att minska riskerna så 
mycket som möjligt. Utbildningar för 
yrkesmässiga användare kan samordnas med 
utbildningar som anordnas inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av 
den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

(6) Det är önskvärt att medlemsstaterna 
inrättar system för kontinuerlig utbildning 
av distributörer, rådgivare och yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel så att de 
som använder eller kommer att använda 
bekämpningsmedel är fullt medvetna om 
möjliga hälso- och miljörisker och om 
lämpliga åtgärder för att minska riskerna så 
mycket som möjligt. Utbildningar för 
yrkesmässiga användare kan samordnas med 
utbildningar som anordnas inom ramen för 
rådets förordning (EG) nr 1698/2005 
av den 20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Ändringsförslag 6
Skäl 7

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 
bör ske genom informationskampanjer, 
information som lämnas via detaljhandlare 
och andra lämpliga åtgärder.

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av växtskyddsmedel, liksom om 
växtskyddsmedlens roll inom jordbruket
och livsmedelsproduktionen, genom att den 
underrättas om fördelar och nackdelar, 
nytta och risker samt ansvarsfull 
användning av växtskyddsmedel.
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Motivering

Informationskampanjerna till allmänheten bör utöver riskerna med användning av 
växtskyddsmedel även informera om medlens fördelar och deras betydelse för den nuvarande
livsmedelsproduktionen.

Ändringsförslag 7
Skäl 9

(9) I Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/42/EG av 
den 17 maj 2006 om maskiner och om 
ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) 
anges regler för utsläppande av utrustning 
för spridning av bekämpningsmedel på 
marknaden som säkerställer att miljökrav
uppfylls. För att ytterligare minska de
negativa hälso- och miljöeffekter av 
bekämpningsmedel som sådan utrustning ger 
upphov till, bör införas system för 
regelbunden teknisk inspektion av utrustning 
för spridning av bekämpningsmedel som 
redan är i bruk.

(9) I Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/42/EG av 
den 17 maj 2006 om maskiner och om 
ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) 
säkras det inte fullt ut att miljökraven
uppfylls. För att ytterligare minska de 
negativa hälso- och miljöeffekter av 
bekämpningsmedel som sådan utrustning ger
upphov till, bör införas system för 
regelbunden teknisk inspektion av utrustning 
för spridning av bekämpningsmedel som 
redan är i bruk.

Ändringsförslag 8
Skäl 10

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Det bör därför införas ett 
generellt förbud mot flygbesprutning, med 
möjlighet att medge undantag om det 
innebär klara fördelar och ger miljövinster 
jämfört med andra spridningsmetoder eller 
om lämpliga alternativ saknas.

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Det bör därför införas ett 
generellt anmälnings- eller 
tillståndsförfarande som avser
flygbesprutning, för att säkra att 
flygbesprutning tillämpas endast om det 
innebär klara fördelar och ger miljövinster 
jämfört med andra spridningsmetoder eller 
om lämpliga alternativ saknas.

Ändringsförslag 9
Skäl 11

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
växtskyddsmedel. Det är därför viktigt att 
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nödvändigt att ägna särskild 
uppmärksamhet åt att undvika förorening 
av ytvatten och grundvatten genom lämpliga 
åtgärder, exempelvis att skapa buffertzoner 
eller plantera häckar längs ytvatten för att 
minska vattnets exponering för vindavdrift. 
Buffertzonernas omfattning bör bland 
annat avgöras av markförhållanden, 
klimat, vattendragets storlek och det 
aktuella områdets jordbruksförhållanden.
Användning av bekämpningsmedel 
i områden som används som 
dricksvattentäkt, på eller längs 
transportleder, t.ex. järnvägslinjer, på 
hårdgjorda eller mycket genomsläppliga 
ytor kan leda till högre risker för 
förorening av vattenmiljön. I sådana 
områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

förhindra förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga bestämmelser 
och regler för användning som skall 
fastställas i samband med att 
växtskyddsmedel godkänns.

Motivering

Vid användning av växtskyddsmedel skall man följa de produktspecifika reglerna för 
användning och den teknik för att minska skadeverkningarna som fastställts i samband med 
det officiella godkännandet. I dessa bestämmelser regleras redan avståndet till vattendrag, så 
kravet på buffertzoner är onödigt. Användningen av växtskyddsmedel i skyddsområden för 
dricksvattentäkter regleras dessutom redan genom nationella förordningar om dricksvatten 
och behöver därför inte tas upp här.

Ändringsförslag 10
Skäl 12

(12) Användning av bekämpningsmedel
kan vara särskilt farlig i mycket känsliga 
områden, exempelvis Natura 2000-områden 
som är skyddade enligt 
rådets direktiv 79/409/EEG av 
den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar och rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter. På 
andra platser, exempelvis allmänna parker, 
sportanläggningar och lekplatser för barn, 
innebär det stora risker om allmänheten 
exponeras för bekämpningsmedel. 

(12) I mycket känsliga områden, exempelvis 
Natura 2000-områden som är skyddade 
enligt rådets direktiv 79/409/EEG av 
den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar och rådets direktiv 92/43/EEG av 
den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter, kan 
åtgärder för att minska användningen av 
växtskyddsmedel vara nödvändiga om 
gemenskapens mål för dessa områden skall 
kunna uppnås. Denna aspekt beaktas i de 
nationella handlingsplanerna och 
förvaltningsplanerna för särskilt skyddade 
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Användning av bekämpningsmedel i dessa 
områden bör därför begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

områden. På andra platser, exempelvis 
allmänna parker, sportanläggningar och 
lekplatser för barn, måste man i samband 
med godkännandet med hjälp av regler för 
användningen se till att allmänheten inte 
utsätts för någon högre risk för exponering 
för växtskyddsmedel eller att användningen 
av växtskyddsmedel minimeras.

Motivering

Den minskade användning av tillåtna växtskyddsmedel som eftersträvas är varken 
vetenskapligt motiverad eller acceptabel. Genom att begränsa användningen av 
växtskyddsmedel i så kallade känsliga områden antyder man att användningen av dessa 
medel innebär en fara, som tack vare stränga statliga regler för godkännande och 
användning faktiskt inte existerar. De regler för användning som fastställts i samband med 
godkännandeförfarandet innebär att ingen fara föreligger för människor och miljö, vilket gör 
ytterligare bestämmelser överflödiga.

Ändringsförslag 11
Skäl 14

(14) Om alla lantbrukare tillämpar 
allmänna standarder för integrerat 
växtskydd skulle det leda till en mer riktad 
användning av alla tillgängliga 
bekämpningsmetoder, däribland 
bekämpningsmedel. Detta skulle därför 
bidra till att ytterligare minska riskerna för 
människors hälsa och för miljön.
Medlemsstaterna bör främja jordbruk med 
liten användning av bekämpningsmedel, 
särskilt integrerat växtskydd, och skapa 
nödvändiga förutsättningar för tillämpning 
av integrerat växtskydd. Medlemsstaterna 
bör också uppmuntra användning av 
grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd.

(14) Medlemsstaterna bör inom ramen för 
de nationella handlingsplanerna främja 
förutsättningarna för att driva jordbruk 
med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt ekologiskt 
jordbruk och integrerat växtskydd, 
i enlighet med definitionen 
i förordning (EG) nr […] om utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden, och 
skapa nödvändiga förutsättningar för 
tillämpning av integrerat växtskydd.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
bekämpningsmedel i form av
växtskyddsmedel enligt definitionen 

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
växtskyddsmedel enligt definitionen 
i förordning (EG) nr […] om utsläppande av 
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i förordning (EG) nr […] om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden.

växtskyddsmedel på marknaden.

Ändringsförslag 13
Artikel 3, led b

b) yrkesmässig användare: en fysisk eller 
juridisk person som använder 
bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga 
verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare, egenföretagare både inom 
och utanför jordbrukssektorn.

b) användare: en fysisk eller juridisk person 
som använder växtskyddsmedel i sin 
verksamhet som egenföretagare eller 
arbetstagare eller som anställd för en viss 
uppgift. Medlemsstaterna får dela in 
yrkesmässiga användare i sådana som har 
rätt att använda växtskyddsmedel enbart på 
sin egen anläggning och sådana som har 
rätt att tillhandahålla växtskyddstjänster på 
tredje parts anläggning.

Till användarna hör även golfbanor, 
tennisbanor och andra fritidsanläggningar, 
kommuner och deras parkanläggningar 
samt infrastrukturområden såsom 
parkeringsplatser, vägar, järnvägar och 
liknande.

Motivering

I den engelska texten används uttrycket ”professional user”, vilket betyder yrkesmässig 
användare. Den tyska översättningen ”gewerblicher Anwender” är felaktig. Direktivet bör 
inte bara rikta sig till jordbrukare utan till alla som använder växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 14
Artikel 3, led d

d) rådgivare: en fysisk eller juridisk person 
som ger råd om användningen av 
bekämpningsmedel, inbegripet privata 
rådgivningsföretag, handelsagenter, 
livsmedelsproducenter och detaljhandlare 
om tillämpligt.

d) rådgivare: en fysisk eller juridisk person 
som besitter en av medlemsstaterna 
fastställd utbildningsnivå och som 
därigenom är behörig att ge råd om 
användningen av växtskyddsmedel och i det 
sammanhanget följer de metoder som är 
godkända i det land där odlingsarealerna 
finns samt gemenskapens gränsvärden.



PE 378.875v02-00 12/35 AD\658220SV.doc

SV

Ändringsförslag 15
Artikel 3, led ia (nytt)

ia) användningsindikator: en parameter 
som kan användas för att bedöma 
intensiteten på och beroendet av
användningen av bekämpningsmedel,

Ändringsförslag 16
Artikel 4, rubriken

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker och beroendet av bekämpningsmedel

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker och användningen av
bekämpningsmedel

Ändringsförslag 17
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel.

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med 
jordbrukarnas representanter, 
miljöorganisationer, industrin och andra 
berörda parter anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av de 
risker för hälsan och miljön som är 
förknippade med användningen av 
växtskyddsmedel. Handlingsplanerna skall
ta hänsyn till särskilda nationella, 
regionala och lokala förhållanden.

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till de planerade åtgärdernas sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekter.

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till de planerade åtgärdernas sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekter.

Den nationella handlingsplanen kan även 
bestå av sammanfattningar och på 
nationell nivå gemensamma regionala 
planer eller nationella och regionala 
planer.
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Ändringsförslag 18
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. De nationella handlingsplanerna skall 
i nödvändig utsträckning innehålla 
information om de aspekter som anges 
i artiklarna 5–13. I dessa planer bör 
hänsyn tas till planer som upprättats enligt 
andra gemenskapsbestämmelser om 
användning av växtskyddsmedel, t.ex. 
åtgärdsplaner enligt direktiv 2000/60/EG.
Åtgärderna i de nationella 
handlingsplanerna kan i synnerhet vara 
lagstiftningsåtgärder, skatteåtgärder eller 
frivilliga åtgärder som bör grundas på 
resultaten av relevanta riskbedömningar.

Motivering

I direktivet bör minimikrav på innehållet anges, eller vilka aspekter som skall kontrolleras då 
planerna upprättas. Frågan om när det krävs ytterligare lagstiftning, stödåtgärder, 
skatteåtgärder eller andra åtgärder bör avgöras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 1b (ny)

1b. De nationella handlingsplanerna skall 
omfatta integrerat växtskydd i den mening 
som avses i artikel 13 och skall ge prioritet 
åt icke-kemiska växtskyddsåtgärder samt 
uppmuntra jordbrukarna att välja 
icke-kemiska växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 20
Artikel 4, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall inom tre år efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft meddela 
sina nationella handlingsplaner till 
kommissionen och övriga medlemsstater.

2. Medlemsstaterna skall inom tre år efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft meddela 
sina nationella handlingsplaner till 
kommissionen.

De nationella handlingsplanerna skall ses 
över minst vart femte år och alla ändringar 
av de nationella handlingsplanerna skall utan 
onödigt dröjsmål rapporteras till 
kommissionen.

De nationella handlingsplanerna skall ses 
över minst vart femte år och uppdateras 
beroende på om målen uppnåtts. Översynen
skall även omfatta en analys av om 
riskerna har beaktats på lämpligt sätt 
i handlingsplanen eller om de måste ses 
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över. Alla ändringar av de nationella 
handlingsplanerna och de viktigaste 
resultaten av översynen skall utan onödigt 
dröjsmål rapporteras till kommissionen.

Motivering

Bestämmelserna om översynen måste preciseras. Att meddela de övriga medlemsstaterna är 
inte nödvändigt om kommissionen – som det föreslås i detta ändringsförslag – inrättar en 
databas som är tillgänglig för allmänheten (se artikel 4.2a).

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Kommissionen skall inrätta en databas 
på Internet genom vilken allmänheten ges 
tillgång till de nationella 
handlingsplanerna, alla ändringar och de 
viktigaste resultaten av de regelbundna 
översynerna, särskilt eventuella framsteg 
eller misslyckanden med att uppnå målen 
och orsakerna till detta.

Motivering

Involverandet av allmänheten är en viktig del av de nationella handlingsplanerna. Därför bör
dessa planer, ändringar och resultaten av översynen göras tillgängliga för allmänheten i hela 
Europa via en central databas på Internet. I och med denna databas bortfaller 
medlemsstaternas skyldighet att meddela varandra, som ändå är överflödig och som i den 
form som föreslagits endast omfattade den ursprungliga handlingsplanen men däremot inte
några ändringar. Då information läggs ut på Internet behövs inte längre bestämmelsen om 
vidarebefordrande av uppgifter till tredjeländer.

Ändringsförslag 22
Artikel 4, punkt 3

3. Kommissionen skall göra all relevant 
information som meddelas i enlighet med 
punkt 2 tillgänglig för tredjeländer.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av de ändringar som görs till artikel 4.2a, se ändringsförslag 20 
och 21.
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Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Utarbetandet och genomförandet av 
gemenskapsprogram bör kunna få 
gemenskapsstöd.

Ändringsförslag 24
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig utbildning.

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig och
fristående anordnad utbildning eller
fortbildning om korrekt användning av 
växtskyddsmedel som motsvarar de berörda 
aktörernas ansvarsnivå och specifika roll 
inom integrerat växtskydd.

Motivering

Det är viktigt att fortbildning anordnas oberoende av vissa aktörers ekonomiska intressen. 
Detta utesluter dock inte möjligheten att anlita sakkunniga från industrin eller icke-statliga 
organisationer. Medlemsstaterna kan även uppfylla grundkraven enligt detta direktiv genom
att erbjuda relevant utbildning.

Ändringsförslag 25
Artikel 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall, inom två år från 
den dag som avses i artikel 20.1, införa 
system för intyg som gör det möjligt att 
styrka deltagande i en hel 
utbildningsomgång omfattande minst de 
ämnen som anges i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall, inom tre år från 
den dag som avses i artikel 20.1, införa 
system för utbildning omfattande minst de 
ämnen som anges i bilaga I.

Motivering

Två år är en för kort tid för obligatorisk utbildning av alla lantbrukare.
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Ändringsförslag 26
Artikel 5, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Innehavarna av de intyg som avses 
i bilaga 1 skall delta 
i fortbildningsåtgärder. Ramen för denna 
fortbildning skall fastställas av
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 27
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
klassificerade som mycket giftiga enligt 
Europaparlamentets och rådets
direktiv 1999/45/EG har minst en anställd 
person som har ett intyg enligt artikel 5.2 
och som är närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
bekämpningsmedel.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
klassificerade som mycket giftiga enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG har minst en anställd 
person som har ett intyg, daterat högst 
fem år tidigare, enligt artikel 5.2 och som är 
närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
bekämpningsmedel.

Motivering

Eftersom de ramvillkor som anges i lagen och de vetenskapliga rönen om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel enligt kommissionens konsekvensbedömning ändras 
fortlöpande bör intygens giltighetstid begränsas.

Ändringsförslag 28
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att 
försäljning av bekämpningsmedel som inte 
är godkända för icke yrkesmässig 
användning endast sker till yrkesmässiga 
användare som har ett intyg enligt 
artikel 5.2.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att begränsa försäljningen
av godkända växtskyddsmedel så att den 
endast sker till yrkesmässiga användare som 
har ett intyg enligt artikel 5.2 och i enlighet 
med yrkesmässiga råd från en behörig 
rådgivare som besitter en adekvat och av 
medlemsstaterna fastställd utbildningsnivå.
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Ändringsförslag 29
Artikel 6, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall ålägga distributörer 
som släpper ut bekämpningsmedel för icke 
yrkesmässig användning på marknaden att 
lämna allmän information om riskerna med 
bekämpningsmedelsanvändning, särskilt 
om faror, exponering, korrekt lagring, 
hantering och spridning samt bortskaffande.

3. Medlemsstaterna skall ålägga distributörer 
som släpper ut bekämpningsmedel för icke 
yrkesmässig användning på marknaden att 
lämna allmän information om yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel som 
släppts ut på marknaden, särskilt om 
eventuella risker, exponering, korrekt 
lagring, hantering och spridning samt 
bortskaffande.

De åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 
skall fastställas inom fyra år från den dag 
som avses i artikel 20.1.

De åtgärder som anges i punkterna 1 och 2 
skall fastställas inom sju år från den dag 
som avses i artikel 20.1.

Motivering

Syftet med att producenter och distributörer skall lämna information bör vara en yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel som i stor utsträckning avvärjer hälso- och miljöfaror. 
Informationen bör syfta till att klargöra riskerna med specifika produkter, eftersom dessa kan 
variera betydligt allt efter medel och användningstyp.

En längre övergångsperiod behövs för att undvika överkapacitet inom utbildningsområdet 
under de två första åren efter det att utbildningssystemet inrättats.

Ändringsförslag 30
Artikel 7

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om bekämpningsmedel, särskilt 
när det gäller hälso- och miljöeffekter och 
icke-kemiska alternativ.

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om fördelar och risker med 
användning av växtskyddsmedel liksom om 
möjliga hälso- och miljöeffekter. Dessutom 
skall man informera om växtskyddsmedlens 
roll i jordbruk och livsmedelsproduktion 
samt om ansvarsfull användning av 
växtskyddsmedel och icke-kemiska 
alternativ.

Motivering

Genom ändringsförslaget säkras det att informationsprogram riktade till allmänheten inte 
bara tar upp riskerna med användning av växtskyddsmedel. För närvarande är det i första 
hand riskerna med växtskyddsmedel som tas upp offentligt. I stället borde man sträva efter att 
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objektivt redogöra för växtskyddsmedelsanvändningens nödvändighet och hållbarhet samt för 
dess betydelse inom dagens livsmedelsproduktion, såsom det anges i ändringsförslaget.

Ändringsförslag 31
Artikel 8, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att utrustning 
och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel i yrkesmässig 
användning inspekteras med jämna 
mellanrum. Medlemsstaterna skall i detta 
syfte införa system för intyg som gör det 
möjligt att styrka inspektioner.

1. Medlemsstaterna skall införa 
incitamentsystem för att se till att utrustning 
och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel i yrkesmässig 
användning inspekteras med jämna 
mellanrum.

Motivering

Incitamentsystem är bättre än tvångsåtgärder för att öka användarnas acceptans för 
inspektioner av utrustningen.

Ändringsförslag 32
Artikel 8, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall, inom fem år från 
den dag som avses i artikel 20.1, se till att 
all utrustning och alla tillbehör för 
spridning av bekämpningsmedel för 
yrkesmässig användning har inspekterats 
vid minst ett tillfälle, och att endast 
utrustning och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel som har klarat 
inspektionen är i yrkesmässig användning.

utgår

Motivering

Denna särskilda bestämmelse kan utgå av hänsyn till subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 33
Artikel 8, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall utse organ med 
ansvar för att utföra inspektionerna och 
skall informera kommissionen om detta.

utgår
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Motivering

Denna punkt är överflödig.

Ändringsförslag 34
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall förbjuda
flygbesprutning, om inte annat följer av 
punkterna 2–6.

1. Medlemsstaterna skall fastställa 
bestämmelser om flygbesprutning med 
beaktande av punkt 4.

Motivering

Ett allmänt förbud mot flygbesprutning är onödigt byråkratiskt och föga motiverat, eftersom 
det i vissa fall är uppenbart att en annan användning av växtskyddsmedel inte är aktuell
(vinodling, skogar). Medlemsstaterna bör säkra att flygbesprutning endast tillämpas i de fall 
då det är absolut nödvändigt. Medlemsstaterna får avgöra om de inför ett tillståndsförfarande 
eller ett anmälningsförfarande. Kraven på dokumentation är inte nödvändiga med tanke på 
bestämmelserna i direktivet om miljöinformation och befintliga nationella bestämmelser. 

Ändringsförslag 35
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor och områden, 
samt på vilka särskilda villkor för 
spridning, flygbesprutning kan tillåtas 
genom undantag från punkt 1.

utgår

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av de ändringar som görs till punkt 1 och punkt 4.

Ändringsförslag 36
Artikel 9, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall utse de 
myndigheter som är behöriga att medge 
undantag och skall informera 
kommissionen om detta.

utgår

Motivering

Denna punkt är överflödig.
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Ändringsförslag 37
Artikel 9, punkt 4

4. Undantag får medges endast om följande 
villkor är uppfyllda:

4. Flygbesprutning är tillåten endast om 
följande villkor är uppfyllda:

(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med markbaserad 
spridning av bekämpningsmedel.

(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med markbaserad 
spridning av bekämpningsmedel.

(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.

(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.

(c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2.

(c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2; artikel 6.3 andra stycket skall 
också gälla.

I tillståndet skall anges vilka åtgärder som 
är nödvändiga för att varna boende och 
andra närvarande personer och för att skydda 
miljön i närheten av det besprutade området.

(ca) Det skall säkras att alla nödvändiga
åtgärder vidtas för att varna boende och 
andra närvarande personer i tid och för att 
skydda miljön i närheten av det besprutade 
området.

(cb) Flygbesprutningen skall ha 
förhandsanmälts till eller godkänts av den 
behöriga myndigheten.

Motivering

Medlemsstaterna får avgöra om de inför ett tillståndsförfarande eller ett 
anmälningsförfarande. I vilket fall som helst är flygbesprutning tillåten endast om villkoren 
i punkt 4 uppfylls. Kommissionens förslag var dessutom onödigt byråkratiskt. Den 
övergångsperiod som anges i artikel 6.3 andra stycket bör beaktas.

Ändringsförslag 38
Artikel 9, punkt 5

5. En yrkesmässig användare som vill 
sprida bekämpningsmedel genom 
flygbesprutning skall lämna in en begäran 
till den behöriga myndigheten tillsammans 
med uppgifter som styrker att de villkor 
som anges i punkt 4 är uppfyllda.

utgår
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Motivering

Ändringsförslaget är en följd av de ändringar som görs till punkt 1 och punkt 4. 
Se motiveringen till ändringsförslag 34 och 37.

Ändringsförslag 39
Artikel 9, punkt 6

6. De behöriga myndigheterna skall föra 
register över de undantag som medges.

utgår

Motivering

Kraven på dokumentation är inte nödvändiga med tanke på bestämmelserna i direktivet om 
miljöinformation och befintliga nationella bestämmelser.

Ändringsförslag 40
Artikel 10, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, se till att företräde ges åt

1. Då medlemsstaterna utarbetar och 
genomför de nationella handlingsplanerna 
skall de, om växtskyddsmedel används 
i närheten av vatten, vidta åtgärder som på 
lämpligt sätt ger företräde åt

Motivering

Den nuvarande formuleringen ger över huvud taget inte någon säkerhet kring rättsläget eller 
planeringen. Detta gäller särskilt de mycket vaga formuleringarna i punkt 1. Det är fråga om 
problem som i första hand skall lösas av medlemsstaterna inom ramen för de nationella 
handlingsplanerna enligt artikel 4. 

Ändringsförslag 41
Artikel 10, punkt 1a (ny)

1a. Då medlemsstaterna utarbetar och 
genomför de nationella handlingsplanerna 
skall de särskilt vidta följande åtgärder för 
att skydda vattenförekomster: 
(a) Inrätta buffert- och skyddszoner, där 
växtskyddsmedel inte får spridas eller 
lagras, på åkrar intill vattendrag och 
särskilt vid skyddsområden för 
dricksvattentäkter inrättade i enlighet med
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artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG;
buffertzonernas omfattning skall fastställas 
på grundval av riskerna för förorening och 
det berörda områdets 
jordbruksförhållanden.
(b) Vidta lämpliga åtgärder för att begränsa 
vindavdrift av växtskyddsmedel, åtminstone 
i högväxande grödor (odlingar av frukt, vin 
och humle och liknande) i direkt 
anslutning till ett vattendrag.
(c) Vidta lämpliga åtgärder för att 
spridning av bekämpningsmedel begränsas 
så långt som möjligt eller eventuellt 
undviks helt på och längs vägar, 
järnvägslinjer, mycket genomsläppliga ytor 
och annan infrastruktur nära ytvatten eller 
grundvatten, och på hårdgjorda ytor med 
hög risk för avrinning till ytvatten eller 
avloppssystem.
Åtgärder enligt led a skall ingå i varje 
nationell handlingsplan.

Motivering

Texten i punkt 1a (ny), leden a–c motsvarar i stora drag texten i punkterna 2–4 
i kommissionens förslag. Åtgärderna har samma mål och därför har de sammanfattats 
i en enda punkt. Skydds- och buffertzoner för vattendrag och dricksvatten är mycket viktiga 
beståndsdelar i en nationell handlingsplan. Som Danmarks exempel visar kan frivilliga 
åtgärder i detta sammanhang också vara lika effektiva som obligatoriska 
lagstiftningsförfaranden.

Ändringsförslag 42
Artikel 10, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillräckliga buffertzoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 
lagras, inrättas på åkrar intill vattendrag, 
särskilt vid skyddsområden för 
dricksvattentäkter inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

utgår

Buffertzonernas omfattning skall 
fastställas på grundval av riskerna för 
förorening och det aktuella områdets 
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jordbruksförhållanden.

Motivering

Denna punkt ingår nu i punkt 1a (ny), led a, (se ändringsförslag 41).

Ändringsförslag 43
Artikel 10, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att begränsa vindavdrift 
av bekämpningsmedel, åtminstone 
i högväxande grödor, inbegripet odlingar 
av frukt, vin och humle, i direkt anslutning 
till ett vattendrag.

utgår

Motivering

Denna punkt ingår nu i punkt 1a (ny), led b, (se ändringsförslag 41).

Ändringsförslag 44
Artikel 10, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall se till att 
spridning av bekämpningsmedel begränsas 
så långt som möjligt eller eventuellt 
undviks helt på och längs vägar, 
järnvägslinjer, mycket genomsläppliga ytor 
och annan infrastruktur nära ytvatten eller 
grundvatten, och på hårdgjorda ytor med 
hög risk för avrinning till ytvatten eller 
avloppssystem.

utgår

Motivering

Denna punkt ingår nu i punkt 1a (ny), led c, (se ändringsförslag 41).

Ändringsförslag 45
Artikel 11, inledningen

Medlemsstaterna skall, med hänsyn tagen 
till nödvändiga krav för hygien och allmän 
säkerhet, se till att följande åtgärder vidtas:

Medlemsstaterna skall, med utgångspunkt 
i resultaten från relevanta 
riskbedömningar, se till att följande åtgärder 
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vidtas:

Motivering

Ett beslut att minska användningen av växtskyddsmedel i känsliga områden bör baseras på 
en relevant riskbedömning. Syftet är inte att förbjuda användningen utan att verka för en 
försiktig användning av små mängder av ett växtskyddsmedel med hänsyn till det specifika 
skyddsmålet. I Natura 2000-förordningarna anges förbud och krav som omfattar samtliga 
fall, så med hänsyn till subsidiaritetsprincipen behövs ingen ytterligare specifik lagstiftning.

Ändringsförslag 46
Artikel 11, led a

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser.

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
begränsas till det absolut nödvändiga eller 
avskaffas helt i områden som regelbundet 
används av allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att precisera och förtydliga. Det som är avgörande är inte själva 
förbudet, utan att växtskyddsmedel används så litet som möjligt beroende på de särskilda 
skyddsmålsättningarna för offentliga områden. Med tanke på att växtskyddsmedel används 
i liten omfattning i offentliga områden tillämpas denna bestämmelse redan i dag i stor 
utsträckning i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 47
Artikel 11, led b

(b) Användning av bekämpningsmedel 
skall förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden 
som utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 
i direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud 
eller en begränsning enligt b får grundas 
på resultaten av relevanta 
riskbedömningar.

utgår
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Ändringsförslag 48
Artikel 11, stycke 1a (nytt)

Begränsningar för användning av 
växtskyddsmedel i Natura 2000-områden 
utgör inte något hinder för frivilliga
stödåtgärder enligt 
strukturfondsförordningarna och
förordningen om landsbygdsutveckling.

Motivering

Den sista meningen bör tillfogas för att klargöra att begränsningar för användning av 
växtskyddsmedel i Natura-2000-områden i syfte att uppnå bevarandemålen inte bryter mot 
frivillighetsprincipen i samband med stödåtgärder. Hittills har kommissionens enheter inte 
tillhandahållit entydiga uppgifter om detta, vilket har lett till stor osäkerhet kring rättsläget 
i medlemsstaterna och försvårar genomförandet av åtgärder till skydd för jordbruksmiljön.

Ändringsförslag 49
Artikel 12, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att följande 
arbetsmoment inte medför risk för 
människors hälsa eller säkerhet eller för 
miljön:

1. Medlemsstaterna skall inom ramen för 
de nationella handlingsplanerna och på 
grundval av relevanta riskbedömningar 
vidta de åtgärder som eventuellt behövs för 
att säkerställa att följande arbetsmoment inte 
medför risk för människors hälsa eller 
säkerhet eller för miljön:

Motivering

De föreslagna åtgärderna bör integreras i de nationella handlingsplanerna. Det är främst 
fråga om att de befintliga bestämmelserna verkligen skall genomföras med relevanta insatser. 
Det finns gott om föreskrifter i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 50
Artikel 12, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att undvika farliga moment 
i hanteringen av bekämpningsmedel som är 
tillåtna för icke yrkesmässig användning.

2. Medlemsstaterna skall inom ramen för 
de nationella handlingsplanerna och på 
grundval av relevanta riskbedömningar 
vidta de åtgärder som eventuellt behövs för 
att undvika farliga moment i hanteringen av 
bekämpningsmedel som är tillåtna för icke 
yrkesmässig användning.
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Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 49.

Ändringsförslag 51
Artikel 12, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att 
lagringsplatser för bekämpningsmedel 
utformas på ett sådant sätt att oönskade 
utsläpp undviks.

3. Medlemsstaterna skall inom ramen för de 
nationella handlingsplanerna och på 
grundval av relevanta riskbedömningar 
vidta de åtgärder som eventuellt behövs för 
att säkra att lagringsplatser för 
bekämpningsmedel utformas på ett sådant 
sätt att oönskade utsläpp undviks.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 49.

Ändringsförslag 52
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, däribland 
integrerat växtskydd, och för att säkerställa 
att yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel går över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis 
lågriskalternativ om sådana kan användas 
och i annat fall produkter som, av de 
produkter som är tillgängliga för samma 
skadegörarproblem, ger minst påverkan 
på människors hälsa och på miljön.

1. Medlemsstaterna skall inrätta 
incitamentsystem för att främja jordbruk 
med små insatser av bekämpningsmedel, 
däribland integrerat växtskydd.

Motivering

Incitamentsystem är bättre än tvångsåtgärder för att öka användarnas acceptans för små 
insatser av växtskyddsmedel eller integrerat växtskydd. Dessutom bör påpekas att 
växtskyddsmedlens effekter på människors hälsa och miljön kontrolleras i samband med 
godkännandeförfarandet. Man kan utgå från att godkända växtskyddsmedel om de används 
korrekt bara har effekt på föremålet för behandlingen.
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Ändringsförslag 53
Artikel 13, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga 
förutsättningar för tillämpning av 
integrerat växtskydd.

utgår

Motivering

Texten har infogats i punkt 1 (se ändringsförslag 52).

Ändringsförslag 54
Artikel 13, punkt 5

5. Medlemsstaterna skall, senast 
den 1 januari 2014, se till att alla 
yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel tillämpar de allmänna 
standarderna för integrerat växtskydd.

utgår

Motivering

Punkt 5 regleras redan i artikel 52 i förordningen om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden. 

Ändringsförslag 55
Artikel 13, punkt 6

6. Medlemsstaterna skall införa alla 
incitament som behövs för att uppmuntra 
lantbrukare att tillämpa grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

utgår

Ändringsförslag 56
Artikel 13, punkt 7

7. De allmänna standarder för integrerat 
växtskydd som avses i punkt 5 skall 
utarbetas i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 52 i förordning (EG) nr […]. 

7. För att bistå medlemsstaterna kan 
kommissionen utarbeta allmänna standarder 
för integrerad odling som avses i punkt 1
i enlighet med det förfarande som anges
i artikel 52 i förordning (EG) nr […]. Detta 
skall uppmuntra till offentligt deltagande 



PE 378.875v02-00 28/35 AD\658220SV.doc

SV

av berörda parter.

Ändringsförslag 57
Artikel 13, punkt 8

8. De grödspecifika standarder för 
integrerat växtskydd som avses i punkt 6 
får utarbetas i enlighet med det förfarande 
som anges i artikel 6.3 i direktiv 98/34/EG.

utgår

Motivering

Införandet av grödspecifika EU-standarder för integrerat växtskydd bör avvisas eftersom 
gemensamma standarder inte tar hänsyn till skillnaderna i natur- och klimatförhållanden 
mellan olika odlingsplatser i Europa och strider mot en syn på integrerad odling som innebär 
att alla åtgärder bör anpassas till lokala förhållanden.

Ändringsförslag 58
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Skyldigheten för mottagare av 
direktbetalningar enligt artikel 3 och 
bilaga III till förordning 
(EG) nr 1782/2003 skall anses vara 
uppfylld i fråga om användningen av 
växtskyddsmedel, då styrkta intyg på en 
utbildnings- eller fortbildningsomgång 
enligt artiklarna 5 och 6 samt användning 
av utrustning som uppfyller kraven 
i artikel 8 har lagts fram.

Motivering

En mycket viktig förutsättning för korrekt användning av växtskyddsmedel är att man har 
relevanta kunskaper och att utrustningen fungerar som den skall. Därför förefaller det 
tillräckligt att lägga fram intyg över utbildning och utrustning som styrker efterlevnaden av 
tvärvillkoren. Om man i samband med kontroller av andra bestämmelser (samkörning av 
uppgifter) ändå fastställer brott mot reglerna, skall påföljder enligt förordning 
(EG) nr 1782/2003 naturligtvis göras gällande även i fortsättningen.

Ändringsförslag 59
Artikel 14, punkt 1

1. Kommissionen skall utarbeta 1. Kommissionen skall utarbeta 
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harmoniserade riskindikatorer i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 18.3. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
eller fastställa andra lämpliga indikatorer.

harmoniserade risk- och 
användningsindikatorer i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
eller fastställa andra lämpliga indikatorer.

Motivering

Det bör även fastställas indikatorer för användningen av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 60
Artikel 14, punkt 2, inledningen

2. Medlemsstaterna skall använda statistiska 
uppgifter insamlade i enlighet med 
förordning (EG) nr [ESTAT…] i följande 
syften:

2. Medlemsstaterna skall i förekommande 
fall använda statistiska uppgifter insamlade 
i enlighet med förordning 
(EG) nr [ESTAT…] i följande syften:

Motivering

Om statistikförordningen inte antas bör andra statistiska uppgifter användas.

Ändringsförslag 61
Artikel 14, punkt 2, led a

a) Beräkning av gemensamma och 
harmoniserade riskindikatorer på nationell 
nivå.

a) Beräkning av gemensamma och 
harmoniserade risk- och 
användningsindikatorer på nationell nivå.

Motivering

Se ändringsförslag 59.

Ändringsförslag 62
Artikel 14, punkt 2, led ba (nytt)

ba) Fastställande av trender för 
förekomsten av skadegörare och sjukdomar 
samt utvecklingen av svamp.



PE 378.875v02-00 30/35 AD\658220SV.doc

SV

Motivering

Man måste även fokusera på ovannämnda frågor eftersom också de påverkar 
riskindikatorerna för användningen av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 63
Artikel 14, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Utarbetande, utvärdering och
anpassning av de nationella 
handlingsplanerna.

Ändringsförslag 64
Artikel 14, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall meddela 
kommissionen och övriga medlemsstater
resultaten av de utvärderingar som gjorts 
enligt punkt 2.

3. Medlemsstaterna skall meddela 
kommissionen resultaten av de utvärderingar 
som gjorts enligt punkt 2.

Resultaten skall göras tillgängliga för 
allmänheten via den databas på Internet 
som avses i artikel 4.2a.

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att artikel 4.2a har lagts till.

Ändringsförslag 65
Artikel 14, punkt 4, stycke 1

4. Kommissionen skall använda statistiska 
uppgifter insamlade i enlighet med 
förordning (EG) nr [ESTAT…] och den 
information som avses i punkt 3 för att 
beräkna riskindikatorer på gemenskapsnivå, 
i syfte att bedöma risktrender för användning 
av bekämpningsmedel.

4. Kommissionen skall i förekommande fall
använda statistiska uppgifter insamlade 
i enlighet med förordning 
(EG) nr [ESTAT…] och den information 
som avses i punkt 3 för att beräkna risk- och 
användningsindikatorer på 
gemenskapsnivå, i syfte att bedöma 
risktrender för användning av 
bekämpningsmedel.
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Ändringsförslag 66
Artikel 14, punkt 4, stycke 2a (nytt)

Resultaten skall göras tillgängliga för 
allmänheten via den databas på Internet 
som avses i artikel 4.2a.

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att artikel 4.2a har lagts till.

Ändringsförslag 67
Artikel 14, punkt 5

5. För de syften som anges i punkt 2 a och 
punkt 3 skall riskindikatorer beräknas på 
grundval av uppgifter om fara och 
exponering, register över 
bekämpningsmedelsanvändning, uppgifter 
om bekämpningsmedels egenskaper, 
väderdata och markdata.

5. För de syften som anges i punkt 2 a och 
punkt 3 skall risk- och 
användningsindikatorer beräknas på 
grundval av uppgifter om fara och 
exponering, register över 
bekämpningsmedelsanvändning, uppgifter 
om bekämpningsmedels egenskaper, 
väderdata och markdata.

Motivering

Se ändringsförslag 59.

Ändringsförslag 68
Artikel 14, punkt 5a (ny)

5a. När uppgifter samlas in bör man se till 
att gemenskapens jordbrukare inte belastas 
med ytterligare dokumentationsskyldigheter 
och orimliga anmälnings- och 
rapporteringsskyldigheter.

Motivering

Jordbrukarna omfattas redan av en bred dokumentations- och rapporteringsskyldighet. Om 
det i framtiden utarbetas en förordning med statistik för växtskyddsmedel bör man se till att 
det inte uppstår ytterligare orimliga anmälnings-, rapporterings- och 
dokumentationsskyldigheter för jordbrukarna. Det borde räcka med regelbundna stickprov 
etc. som görs på frivillig basis eller som är resultaten av kontroller som ändå skall 
genomföras.
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Ändringsförslag 69
Artikel 15

Kommissionen skall regelbundet lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, vid behov tillsammans med förslag 
till ändringar.

Kommissionen skall regelbundet, dock 
minst vart femte år, lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om framstegen 
i genomförandet av detta direktiv, vid behov 
tillsammans med förslag till ändringar.

Motivering

Anpassning av de tidsfrister som även omfattar kontrollen av planerna.

Ändringsförslag 70
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Kommissionen skall inrätta en europeisk 
fond för småskalig användning i syfte att 
uppmuntra forskningsinstitut 
i medlemsstaterna att samarbeta inom 
forskning om användning av grödor 
i småskalig odling.
I anslutning till fonden skall kommissionen 
inrätta en plattform för utbyte av 
information och bästa praxis när det gäller 
växtskyddsmedel i småskalig odling och 
hållbar användning av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 71
Artikel 16, stycke 1

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för 
överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med detta direktiv och 
skall vidta alla åtgärder som behövs för att 
säkerställa att de tillämpas. Påföljderna skall 
vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.

Medlemsstaterna skall fastställa påföljder för 
överträdelser av de nationella bestämmelser 
som antas i enlighet med artiklarna 6, 8 
och 9 i detta direktiv och skall vidta alla 
åtgärder som behövs för att säkerställa att de 
tillämpas. Påföljderna skall vara effektiva, 
proportionella och avskräckande.

Motivering

Precisering av bestämmelsen om påföljder.
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Ändringsförslag 72
Artikel 16a (ny)

Artikel 16a
Bestämmelserna i direktiv 2004/35/EG 
skall inte tillämpas när jordbrukare 
använder växtskyddsmedel i enlighet med 
godkännandebestämmelserna.

Motivering

Jordbrukare som följer befintliga regler för växtskyddsmedel bör inte hållas ansvariga för 
miljöskador enligt direktiv 2004/35/EG. Om godkända växtskyddsmedel används i enlighet 
med reglerna för användning bör jordbrukaren befrias från ansvar enligt artikel 3.1 
i direktiv 2004/35/EG.

Ändringsförslag 73
Artikel 18, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

utgår

Motivering

Korrigering av ett redaktionellt misstag. Hänvisningen till beslut 1999/468/EG är överflödig, 
eftersom det inte hänvisas till detta förfarande på något ställe i texten.

Ändringsförslag 74
Artikel 18, punkt 3

3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a punkterna 1–4 och artikel 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 
i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 
i beslut 1999/468/EG skall vara 
tre månader.

Motivering

Kommittéförfarandet bör anpassas, eftersom det på vissa ställen i direktivet fastställs att icke 
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väsentliga allmänna bestämmelser skall ändras enligt det föreskrivande förfarandet 
(artiklarna 5.3, 8.5 och 14.1). I detta syfte har ”det föreskrivande förfarandet med kontroll”
tillämpats alltsedan antagandet av rådets beslut 2000/512/EG. Det är inte nödvändigt att 
fastställa tidsfrister enligt artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG, eftersom det inte blir aktuellt 
med särskilt brådskande fall.

Ändringsförslag 75
Artikel 19, punkt 1, led ca (nytt)

ca) inrättande av en databas på Internet 
enligt artikel 4.2a.

Motivering

Ändringsförslaget är en följd av att artikel 4.2a infogats.
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