
AD\688047DA.doc PE384.217v02-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 










 2009

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

2006/0258(COD)

12.10.2007

UDTALELSE
fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over 
plantebeskyttelsesmidler
(KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 –2006/0258 (COD))

Rådgivende ordfører: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf



PE384.217v02-00 2/9 AD\688047DA.doc

DA

PA_Legam



AD\688047DA.doc 3/9 PE384.217v02-00

DA

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler hænger 
direkte sammen med den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider, der blev 
fremlagt et par måneder forinden. Formålet med forslaget er at harmonisere de nationale 
statistikker over salg og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på fællesskabsplan i et sådan 
omfang, at det bliver muligt at indsamle sammenlignelige data om anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og på lidt længere sigt mindske de risici og den belastning af miljøet 
og menneskers sundhed, der er forbundet med anvendelsen af disse produkter.

I den forbindelse er det efter ordførerens mening nødvendigt at undgå unødig gentagelse af 
undersøgelser og dataindsamlinger, som indebærer en ekstra byrde, navnlig for 
landbrugsbedrifterne. De lovforslag, der nu er på bordet i forbindelse med temastrategien, 
indeholder specifikke bestemmelser om opbevaring af data vedrørende anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og om indberetning af salgsdata fra producenternes side (se navnlig 
artikel 64 i den foreslåede godkendelsesforordning, KOM(2006)0388). Der skal henvises 
udtrykkeligt til disse bestemmelser i forbindelse med den statistiske dataindsamling på 
grundlag af den foreliggende forordning. 

Desuden udgør tilsvarende bestemmelser om opbevaring af data en vigtig bestanddel af den 
integrerede plantebeskyttelse, men også af private kvalitetssikringssystemer såsom 
EurepGAP. I forbindelse med statistiske undersøgelser bør man prioritere anvendelsen af 
allerede eksisterende data fra bedrifter, der arbejder efter disse standarder, idet man dog bør 
tage højde for, at denne gruppe ikke udgør noget repræsentativt gennemsnit af alle 
landbrugsbedrifter. 

Undersøgelserne skal bygge på data om producerede og markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler, som producenter og distributører indberetter til de kompetente 
myndigheder. Med henblik på at sikre en så høj grad af harmonisering af dataindsamlingen på 
fællesskabsplan som muligt er det ikke tilstrækkeligt at fastlægge de pågældendes
indberetningsforpligtelse i gennemførelsesbestemmelserne (som foreskrevet i artikel 64 i 
godkendelsesforordningen). Indberetningsforpligtelsen skal defineres så præcist som muligt i 
den foreliggende forordning, fordi der herigennem tilvejebringes de grundlæggende data, som 
er nødvendige for at kunne indsamle oplysninger om anvendelse af sådanne produkter (se 
bilag II, afsnit 1).

Det kan efter ordførerens opfattelse ikke forsvares at holde ikke-landbrugsmæssig anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler uden for denne forordnings anvendelsesområde. Mens den private 
anvendelse f.eks. i private haver og kolonihaver, ganske vist kun kan registreres ved hjælp af 
salgsdata, skal professionelle og andre storbrugere (såsom kommunale tjenester og 
transportvirksomheder) opfylde de samme betingelser som landbrugsmæssige brugere, hvad 
angår opbevaringskrav og statistiske undersøgelser. 

De indsamlede data skal anvendes på nationalt niveau og på EU-niveau på en sådan måde, at 
de giver størst mulig nytteværdi for gennemførelsen af temastrategien. Ordføreren foreslår 
derfor, at de indsamlede data vurderes af en ekspertgruppe og analyseres med hensyn til deres 
virkning på menneskers sundhed og på miljøet. De myndigheder, der er ansvarlige for de 
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nationale handlingsplaner, skal også have ansvar for denne ekspertgruppe, der skal danne et 
netværk på EU-niveau.  

Også data om producerede og solgte plantebeskyttelsesmidler bør benyttes på en sådan måde, 
at de ikke kun leverer grundlaget for at undersøge anvendelsen af pesticider, men også giver 
myndighederne et udgangspunkt for registrering af produktstrømmene. I den forbindelse ville 
det være nok at gøre varebevægelserne frem til storkunder og forhandlere af landbrugsartikler
gennemsigtig. Især med hensyn de stigende problemer, som der ifølge branchen selv er med 
ulovlige importprodukter, kan en registrering af materialestrømme i 
plantebeskyttelsesmiddelsektoren udgøre et nyttigt instrument for de ansvarlige myndigheder, 
og det ville skabe en betydelig merværdi for den foreslåede dataindsamling.

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 forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 1, titel

Genstand og anvendelsesområde Genstand, anvendelsesområde og 
målsætning

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 2, henvisning 2

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, der 
årligt markedsføres i landbruget, jf. bilag I

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, der 
årligt markedsføres, jf. bilag I

Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Statistikkerne skal navnlig tjene til:
- gennemførelse og evaluering af
temastrategien for bæredygtig anvendelse 
af pesticider,

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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- udvikling af harmoniserede nationale og 
fælles risikoindikatorer, identifikation af 
tendenser inden for anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler samt vurdering af
de nationale handlingsplaners effektivitet i 
overensstemmelse med direktiv XXX om 
handlingsplan for bæredygtig anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler 
(KOM(2006)0373), 
– registrering af materialestrømme i 
produktions-, forhandlings- og 
brugsfaserne inden for 
plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Statistikkerne bør tjene bestemte formål, der er fastsat i fællesskabsretten. Desuden bør de 
disponible data anvendes til at spore plantebeskyttelsesmidlers oprindelse og derved gøre det 
muligt at påvise brug af ulovlige produkter.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 1, henvisning 1-3

– undersøgelser,
– indberetningsforpligtelser for leverandører 
vedrørende markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler; der kan anvendes 
forskellige godkendelser for professionelle 
og ikke-professionelle brugere

– indberetningsforpligtelser for leverandører 
vedrørende markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler; der kan anvendes 
forskellige godkendelser for professionelle 
og ikke-professionelle brugere; navnlig 
forpligtelser i henhold til artikel 64, stk. 2, i 
forordning XXX om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler 
(KOM(2006)0388);

– indberetningsforpligtelser for 
professionelle brugere baseret på journaler 
over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler

– indberetningsforpligtelser for 
professionelle brugere baseret på journaler 
over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler; navnlig 
forpligtelser i henhold til artikel 64, stk. 1, i 
forordning XXX om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler 
(KOM(2006)0388);
– undersøgelser



PE384.217v02-00 6/9 AD\688047DA.doc

DA

Begrundelse

Det bør undgås at belaste landbrugerne med overlappende forpligtelser til at opbevare og 
indsamle data, og man bør fortrinsvis anvende andre kilder, i det omfang det er relevant. 
Medlemsstaterne skal sikre, at undersøgelser gennemføres under tilsyn af kvalificerede 
personer.

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

1a. Medlemsstaterne sikrer, at
- producenterne af plantebeskyttelsesmidler 
samt
- de ansvarlige for markedsføring og import 
af plantebeskyttelsesmidler
hvert år aflægger rapport til den ansvarlige 
myndighed om
- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er fremstillet
- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er leveret til 
forarbejdningsvirksomheder og grossister i 
Den Europæiske Union, 
- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er 
eksporteret. 
Disse informationer vurderes af de 
ansvarlige myndigheder og offentliggøres 
efter eventuelt at være blevet bearbejdet for 
at bevare bestemte informationers 
fortrolige karakter.

Begrundelse

De markedsføringsansvarlige producenters og markedsaktørers pligt til at indberette 
markedsførte og eksporterede mængder udgør en vigtig bestanddel af dataindsamlingen og 
bør derfor nævnes eksplicit i forordningens grundtekst.



AD\688047DA.doc 7/9 PE384.217v02-00

DA

Ændringsforslag 6
Artikel 6, stk. 1

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af denne forordning. Denne 
rapport skal navnlig indeholde en evaluering 
af kvaliteten af de indberettede data, af 
byrden for virksomhederne og af de 
statistiske oplysningers anvendelighed i 
forbindelse med den tematiske strategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om
gennemførelsen af denne forordning. Denne 
rapport skal navnlig indeholde en evaluering 
af kvaliteten og sammenligneligheden af de 
indberettede data, af byrden for 
landbrugsbedrifter, gartnerier og andre 
virksomheder og af de statistiske 
oplysningers anvendelighed i forbindelse 
med den tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider, navnlig med 
henblik på de i artikel 1 nævnte mål. Den 
skal i relevant omfang indeholde forslag til 
en yderligere forbedring af datakvaliteten
og aflastning af landbrugsbedrifter og 
andre virksomheder.

Ændringsforslag 7
Bilag 1, titel

Statistikker over markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler

Statistikker over produktion og
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Registreringen af de producerede mængder bør medtages.

Ændringsforslag 8
Bilag 1, afsnit 2 a (nyt)

AFSNIT 2A
Indberetningspligt

Producenterne af plantebeskyttelsesmidler 
samt de ansvarlige for markedsføring og 
import af plantebeskyttelsesmidler 
indberetter hvert år følgende til de 
kompetente myndigheder om
- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er fremstillet
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- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er leveret til 
forarbejdningsvirksomheder og grossister i 
Den Europæiske Union, 
- de mængder af et bestemt aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel, der er 
eksporteret.

Ændringsforslag 9
Bilag I, afsnit 6, stk. 3

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

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

Ændringsforslag 10
Bilag II, afsnit 1, stk. 1

1. Statistikkerne skal dække 
landbrugsmæssig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i medlemsstaterne.

1. Statistikkerne skal dække 
landbrugsmæssig, gartnerimæssig og 
professionel ikke-landbrugsmæssig
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 11
Bilag II, afsnit 6, led 5 a (nyt)

- de skønnede gennemsnitlige 
omkostninger for landbrugsbedrifterne og 
gartnerierne i forbindelse med 
indsamlingen og eventuelle muligheder for 
at nedbringe disse omkostninger. 
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