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KORT BEGRUNDELSE

Brugen af pesticider eller plantebeskyttelsesmidler giver væsentlige fordele for landbrugere 
og forbrugere, idet de hjælper med at sikre et pålideligt udbud af en lang række 
landbrugsprodukter til en overkommelig pris. Plantebeskyttelsesmidler kan også spille en 
betydelig rolle for videreudvikling og fremme af anvendelsen af biobrændstof, hvor dette er 
fremstillet af afgrøder. Samtidig er pesticider beregnet til at udrydde visse organismer og kan 
derfor også have uønskede, ugunstige følger for sundheden og miljøet. For at sikre en 
ansvarlig og bæredygtig anvendelse af pesticider har der siden 1979 eksisteret en europæisk 
politik på området.

Den nuværende situation er imidlertid ikke ideel. Der kan stadig findes uønskede mængder af 
visse pesticider i miljøet (luft, jord og vand) med potentiel fare for mennesker og miljøet. 
Disse mangler er tydeligt beskrevet i Kommissionens nyligt offentliggjorte ”Temastrategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider”, og for at modvirke disse mangler har Kommissionen 
udarbejdet to lovforslag, dvs. en forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
(KOM(2006)388) og dette forslag om brugen af dem. Begge forslag skal derfor behandles 
sammen. 

Den rådgivende ordfører har et positivt syn på Kommissionens forslag, der har til formål:

§ at kræve at medlemsstater udarbejder nationale handlingsplaner, der indeholder en 
oversigt over afgrøder, aktiviteter eller områder i risikozonen og behørige løsninger med 
målsætninger og en tidsplan for deres opnåelse;

§ at indføre et lovpligtigt system, der skal uddanne distributører og professionelle brugere 
af pesticider; 

§ at give flere og bedre oplysninger til offentligheden, og når pesticider sælges;

§ at planlægge regelmæssig teknisk inspektion og vedligeholdelse af udbringningsudstyr 
ved brug af harmoniserede standarder;

§ at indføre specifikke regler, der skal beskytte vandmiljøet, f.eks. afgrænsning af 
sprøjtefri randzoner og andre foranstaltninger for at begrænse aerosolspredning;

§ som et vigtigt punkt, at indføre et forbud mod sprøjtning fra luften for at modvirke 
risikoen for aerosolspredning, men med mulighed for at give medlemsstater (en klart 
defineret) dispensation.

Den rådgivende ordfører glæder sig over den foreslåede harmonisering, da den ikke kun er 
vigtig for at kunne garantere et højt beskyttelsesniveau med hensyn til sundhed og miljø i hele 
Fællesskabet, men også for at kunne skabe lige vilkår for landbrugere og pesticidprodukter. I 
betragtning af de mange forskellige geografiske, landbrugsmæssige og klimatiske vilkår i de 
medlemsstaterne er den rådgivende ordfører også enig med hensyn til den høje grad af 
fleksibilitet, medlemsstaterne gives ved den praktiske gennemførelse. Ikke desto mindre er 
den rådgivende ordfører af den mening, at brugen af ikke-kemisk plantebeskyttelse kan 
fremmes yderligere ved udbredelse af bedste praksis og ved hyppig anvendelse af integreret 
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plantebeskyttelse. 

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 2, stk. 2

2. Anvendelsen af dette direktiv berører ikke 
anden relevant fællesskabslovgivning.

2. Anvendelsen af dette direktiv berører ikke 
anden relevant fællesskabslovgivning eller 
nationale finanspolitiske foranstaltninger, 
der skal opfordre til at bruge mindre
skadelige pesticider.

Begrundelse

Medlemsstater skal uhindret, hvis de ønsker det, kunne opfordre til en mere bæredygtig brug 
af pesticider ved at bruge finanspolitiske instrumenter.

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

2a. Medlemsstater kan give subsidier eller 
bruge finanspolitiske foranstaltninger for 
at opfordre til at bruge mindre skadelige
plantebeskyttelsesmidler. Dette kan 
inkludere indførelsen af en pesticidafgift på 
alle produkter undtagen ikke-kemiske 
midler eller plantebeskyttelsesmidler med et 
lavt eller reduceret risikoniveau som 
defineret i artikel 46(1) og 46a(1) i 
forordning (EF) nr. [...], der omhandler 
indførelsen af plantebeskyttelsesmidler på 
markedet.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Medlemsstater skal uhindret, hvis de ønsker det, kunne opfordre til en mere bæredygtig brug 
af pesticider ved at bruge finanspolitiske instrumenter.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, litra i a (nyt) 

ia) “pesticid” betyder 
plantebeskyttelsesmiddel som defineret I 
forordning (EF) nr. [...], der omhandler 
indførelsen af plantebeskyttelsesmidler på 
markedet.

Begrundelse

Termerne ”pesticid” og ”plantebeskyttelsesmiddel” bruges i flæng i hele direktivet. For 
klarhedens skyld og for den juridiske vished er det vigtigt at definere termen "pesticid".

Ændringsforslag 4
Artikel 4, stk. 1, afsnit 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. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
nedbringelsen af risiciene, herunder farerne, 
ved pesticider. Målene skal være i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 4(1) og 16 i direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

De nationale handlingsplaner skal primært være rettet mod at bekæmpe de risici og farer, der 
opstår ved brugen af pesticider og ikke så meget mod at bekæmpe selve brugen af dem. Det er 
vigtigt, at de nationale handlingsprogrammer også baseres på de mål, der er opstillet i 
vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 5
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

En del af de nationale handlingsplaner skal 
være rettet mod integreret 
skadegørerbekæmpelse som defineret i 
artikel 13, hvor 
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plantebeskyttelsesforanstaltninger ved brug 
af ikke-kemiske teknikker prioriteres.

Begrundelse

Integreret plantebeskyttelse skal opmuntres.

Ændringsforslag 6
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, 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.

Begrundelse

Oplysningerne gives ikke altid på salgsstedet for produktet. Nogle gange sker dette også i 
virksomheden.

Ændringsforslag 7
Artikel 7

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

Medlemsstaterne fremmer gennemførelsen 
af oplysningsprogrammer rettet mod 
professionelle og ikke-professionelle 
brugere og letter offentlighedens adgang til 
information om pesticider, navnlig om deres 
virkninger for landbrugsproduktion, 
sundhed og miljø og om ikke-kemiske 
alternativer.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der føres en afbalanceret oplysningskampagne, i hvilken alle fordele og 
ulemper fremføres. Pesticider har også fordele, f.eks. at sikre det størst mulige 
landbrugsudbytte, landbrugsprodukter af højere kvalitet, at begrænse jorderosion, at 
overholde krav til plantesundhed og at lette den internationale handel med 
landbrugsprodukter.
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Ændringsforslag 8
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1, indledning

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

Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder, især 
vandområder, der anvendes til menneskelig 
forsyning, fortrinsvis anvendes:

Begrundelse

Vandområder, der anvendes til menneskelig forsyning, bør beskyttes særligt for at sikre 
bestemmelserne i vandrammedirektivets artikel 7.

Ændringsforslag 9
Artikel 11, afsnit 2

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

Forbud eller begrænsninger skal baseres på 
resultaterne af relevante risikovurderinger.

Begrundelse

Det er vigtigt at foretage en meget streng vurdering i sårbare områder (som set ud fra flora, 
fauna eller sårbare grupper såsom børn), med hensyn til om brugen af pesticider skal 
reduceres eller endda forbydes. Dette bør undersøges på et individuelt sagsgrundlag såvel 
som på et risikovurderingsgrundlag.

Ændringsforslag 10
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. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
operationer i forbindelse med den 
professionelle anvendelse ikke er til fare for 
menneskers sundhed og miljøet:

Begrundelse

Det skal præciseres, at den af Kommissionen foreslåede foranstaltning ikke er hensigtsmæssig 
i forbindelse med privat anvendelse.

Ændringsforslag 11
Artikel 12, stk. 1, litra d
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d) rengøring af udbringningsudstyr. d) klargøring, håndtering, rengøring og 
opbevaring af udbringningsudstyr og 
tilbehør, herunder materiel til sprøjtning og 
kemikalier.

Ændringsforslag 12
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstater skal anspore brugen af 
plantebeskyttelsesmidler med et lavt eller 
reduceret risikoniveau som defineret i 
artikel 46(1) og 46a(1) i forordning (EF) 
nr. [...], der omhandler indførelsen af 
plantebeskyttelsesmidler på markedet.

Begrundelse

Medlemsstater skal opfordre til en mere bæredygtig og miljømæssig sikker brug af pesticider. 
Derudover er det vigtigt, at det nuværende direktiv i højere grad forbindes med 
forordningsforslaget om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 13
Artikel 13, stk. 2

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

2. Medlemsstaterne skaber eller støtter 
skabelsen af alle de nødvendige betingelser 
for gennemførelse af integreret bekæmpelse 
af skadegørere og skal for hver afgrøde 
beskrive bedste praksis for integreret 
plantebeskyttelse, hvor ikke-kemisk 
plantebeskyttelse prioriteres.

Begrundelse

Bedste praksis for ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse hjælper professionelle brugere 
med at tage miljømæssigt sikre valg med hensyn til plantebeskyttelse.

Ændringsforslag 14
Artikel 15

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 

Kommissionen forelægger hvert tredje år
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
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direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

direktivet og en vurdering af de nationale 
handlingsplaner, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Ændringsforslag 15
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
Udveksling af oplysninger og bedste praksis
Kommissionen etablerer en platform til 
udveksling af oplysninger og bedste praksis 
inden for bæredygtig brug af pesticider og 
integreret skadegørerbekæmpelse.

Begrundelse

En vigtig komponent i forbindelse med fremme af bæredygtig brug af pesticider og integreret 
skadegørerbekæmpelse er udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstater 
og andre interesserede parter. Dette betyder, at man ikke skal opfinde hjulet hver gang. De 
nuværende initiativer (f.eks. det europæiske initiativ for bæredygtig udvikling i landbruget) 
kunne medtages.

Ændringsforslag 16
Artikel 20, stk. 1, afsnit 2

Disse love og administrative bestemmelser 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved 
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Disse love og administrative bestemmelser 
skal ved vedtagelsen indeholde en 
henvisning til dette direktiv eller skal ved
offentliggørelsen ledsages af en sådan 
henvisning.

Begrundelse

Korrekt anvendelse af pesticider er sikret i henhold til den tidligere forordning.
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