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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 29
Led 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
175, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 
152, stk. 4 og 175, stk. 1,

Or. en

Begrundelse

Direktivets formål er at mindske pesticiders virkninger på menneskers sundhed og miljøet.  
Både menneskers sundhed og miljøet bør derfor indgå i direktivets retsgrundlag.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 30
Betragtning 1
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(1) Der bør skabes en fælles lovramme for at 
sikre bæredygtig anvendelse af pesticider, i
tråd med artikel 2 og 7 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om 
fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram.

(1) Der bør skabes en fælles lovramme 
baseret på forsigtighedsprincippet for at 
sikre bæredygtig anvendelse af pesticider, i 
tråd med artikel 2 og 7 i Europa-
Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 
1600/2002/EF af 22. juli 2002 om 
fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre sammenhængen med temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider 
og forslaget til forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 31
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) 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 bør koordineres 
med gennemførelsesplaner henhørende 
under anden relevant fællesskabslovgivning 
og kan bruges til at gruppere mål, der skal 
gennemføres ifølge anden 
fællesskabslovgivning vedrørende 
pesticider.

Or. pl

Begrundelse

For at opnå en målelig begrænsning af pesticidanvendelsen i EU bør de nationale 
handlingsplaner koordineres med gennemførelsesplaner henhørende under anden relevant 
fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
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Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 32
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) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille målsætninger, mål, tidsplaner og 
indikatorer for nedbringelse af risiciene ved 
og anvendelsen af pesticider med angivelse 
af de finansielle ressourcer og 
budgetposter, der er afsat til gennemførelse 
af det ovenstående inden for det fastsatte 
tidsrum og på at 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.

Or. en

Begrundelse

Pesticidpolitikker med reduktionsmål findes allerede i Danmark, sverige, Nederlandene, 
Belgien og Tyskland. Udtrykket "nedbringelse af anvendelsen" fokuserer mere præcist på det 
problem, at pesticidanvendelsen er i vækst på trods af indførelsen af pesticider, som er aktive 
ved lavere doser. Landbrugerne er økonomisk og teknisk afhængige af pesticider med henblik 
på plantebeskyttelse. Medlemsstaterne bør sikre, at målene i deres nationale handlingsplaner 
kan opfyldes inden for den givne frist ved at afsætte tilstrækkelige midler hertil.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 33
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 

(3) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille målsætninger for forebyggelse af 
såvel de sundhedsmæssige som de 
miljømæssige risici, herunder farer, ved og 
afhængigheden af pesticidanvendelse og 
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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.

fremme samt tilskynde til indførelse af ikke-
kemisk plantebeskyttelseog bekæmpelse af 
skadegørere. 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.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til menneskers sundhed skal risiciene ikke kun nedbringes, men fjernes helt. Det 
skal stå klart for medlemsstaterne, at de nationale handlingsplaner skal have til formål at 
tackle såvel de sundhedsmæssige som de miljømæssige risici ved pesticidanvendelse. Hvis 
kravet om at fremme ikke-kemisk plantebeskyttelse og bekæmpelse af skadegørere ikke er 
kædet sammen med en ægte vilje hos medlemsstaterne til at opmuntre til indførelse heraf, kan 
denne målsætning blive vanskelig at opfylde.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 34
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) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille målsætninger for nedbringelse af 
såvel de sundhedsmæssige som de 
miljømæssige risici, herunder farer, ved og 
afhængigheden af pesticidanvendelse og 
fremme samt tilskynde til indførelse af ikke-
kemisk plantebeskyttelse og bekæmpelse af 
skadegørere. 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

Or. en
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Begrundelse

Det skal stå klart for medlemsstaterne, at de nationale handlingsplaner skal have til formål at 
tackle såvel de sundhedsmæssige som de miljømæssige risici ved pesticidanvendelse. Hvis 
kravet om at fremme ikke-kemisk plantebeskyttelse og bekæmpelse af skadegørere ikke er 
kædet sammen med en ægte vilje hos medlemsstaterne til at opmuntre til indførelse heraf, kan 
denne målsætning blive vanskelig at opfylde.

Ændringsforslag af Anne Ferreira
Ændringsforslag 35

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) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille kvantitative målsætninger for 
nedbringelse af risiciene, udarbejde 
tidsplaner og indikatorer for 
pesticidanvendelsens risici og intensitet 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.

Or. fr

Begrundelse

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 36
Betragtning 3
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(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) 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 
pesticidanvendelse, opstille konkrete mål 
med tidsplaner for at mindske 
afhængigheden heraf 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.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med de nationale handlingsplaner er at nedbringe risiciene ved og 
afhængigheden af pesticider, men dette formål kan kun opfyldes med konkrete frister og mål.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 37
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) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille kvantitative målsætninger for 
nedbringelse af risiciene, tidsplaner og 
indikatorer for pesticidanvendelsens risici 
og intensitet 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.

Or. fr
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Begrundelse

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 38
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) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
opstille målsætninger for forøgelse af
effektiviteten ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og yderligere 
nedbringelse af eventuelle risici. 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 
plantebeskyttelsesprodukter.

Or. de

Begrundelse

Direktivet har som mål, at plantebeskyttelsen i Europa skal være hensigtsmæssig set ud fra en 
økologisk og økonomisk synsvinkel. Der er behov for den foreslåede præcisering som et skridt 
på vejen for at nå dette mål. I moderne landbrug og inden for rammerne af bedst praksis 
udgør plantebeskyttelsesmidler ikke nogen fare for mennesker eller miljø, der ville gøre det 
nødvendigt at udskifte dem. I Agenda 21 (inden for rammerne af Rio-konferencen om 
bæredygtig udvikling i 1992) fremhæves det f.eks., at anvendelsen af 
plantebeskyttelsesprodukter er uundgåelig, hvis verdens befolkning skal brødfødes, og 
integreret landbrug betragtes som vejen frem for landbruget.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 39
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 
jævnligt at rapportere til Kommissionen og 
de andre medlemsstater, især om 
gennemførelsen og resultaterne af deres 
nationale handlingsplaner og om deres 
erfaringer.

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

Or. pl

Begrundelse

Når det gælder informationsudvekslingen mellem medlemsstaterne, er det ikke de opstillede 
målsætninger, men derimod de opfyldte målsætninger, der er af stor betydning i 
medlemsstaternes indsats.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 40
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 

(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 bør 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 
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Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Or. pl

Begrundelse

For at opnå en målelig begrænsning af pesticidanvendelsen i EU bør de nationale 
handlingsplaner koordineres med gennemførelsesplaner henhørende under anden relevant 
fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 41
Betragtning 6 a (ny)

(6a) Avendelsen af ulovlige 
plantebeskyttelsesmidler udgør en trussel 
mod den bæredygtige anvendelse af 
pesticider og indebærer væsentlige risici for 
miljøet og for menneskers og dyrs sundhed.
Dette problem må løses snarest muligt.

Or. en

Begrundelse

Varemærkeforfalskning og ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler er et stort og hurtigt 
voksende problem i Europa. Det undergraver enhver bæredygtighedsstrategi, fordi det udgør 
en trussel mod forbrugernes og landbrugernes sundhed, skader miljøet og er til væsentlig 
skade for landbrugernes økonomi og image samt for fødevareværdikæden, regeringerne og 
plantebeskyttelsesindustrien.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 42
Betragtning 7

(7) I betragtning af den mulige risiko ved 
anvendelsen af pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre om risiciene 
herved gennem oplysningskampagner, 

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

Producenter og detailhandlere bør have 
ansvar for at give pesticidforbrugerne og 
offentligheden alle nødvendige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Pesticidproducenterne og detailhandlerne ligger inde med de nødvendige oplysninger. Det er 
desuden deres pligt at minimere risikoen ved pesticidanvendelse.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 43
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 pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre, navnlig via 
medierne, om såvel de sundheds- og 
miljømæssige risici som de negative 
korttids- og langtidsvirkninger, der er 
forbundet med pesticidanvendelse, gennem 
oplysningskampagner, information fra 
detailhandlerne og andre hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal informeres om både sundheds- og miljørisici samt andre negative 
virkninger af pesticidanvendelse.  Offentligheden informeres mest effektivt via medierne.
Herved får folk de oplysninger, som kan sætte dem i stand til at træffe afgørelser og 
foranstaltninger vedrørende beskyttelse af deres sundhed og det omgivende miljø på et 
velinformeret grundlag.

Ændringsforslag af Dorette Corbey, Caroline Lucas

Ændringsforslag 44
Betragtning 7
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(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 pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre om såvel de 
sundheds- og miljømæssige risici som de 
negative korttids- og langtidsvirkninger, 
der er forbundet med pesticidanvendelse,
og samtidig oplyses om ikke-kemiske 
alternativer gennem oplysningskampagner, 
information fra detailhandlerne og andre 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal informeres om både sundheds- og miljørisici samt andre negative 
virkninger af pesticidanvendelse sammen med oplysninger om de ikke-kemiske alternativer, 
der findes.  Herved får folk de oplysninger, som kan sætte dem i stand til at træffe afgørelser 
og foranstaltninger vedrørende beskyttelse af deres sundhed og det omgivende miljø på et 
velinformeret grundlag.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Ændringsforslag 45
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 pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre om såvel de 
sundheds- og miljømæssige risici som de 
negative virkninger, der er forbundet med 
pesticidanvendelse, og samtidig oplyses om 
ikke-kemiske alternativer gennem 
oplysningskampagner, information fra 
detailhandlerne og andre hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Hensigten er at sætte folk i stand til at træffe afgørelser og foranstaltninger vedrørende 
beskyttelse af deres sundhed og det omgivende miljø på et velinformeret grundlag (Davies 
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m.fl.).

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 46
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 fordelene, 
ulemperne, nytten og risiciene ved 
plantebeskyttelsesmidler samt forsvarlig 
anvendelse deraf.

Or. de

Begrundelse

I den planlagte offentlige informations- og oplysningskampagne bør 
plantebeskyttelsesmidlernes nytte og betydning for nutidens fødevareproduktion beskrives 
sammen med oplysninger om de potentielle risici derved.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 47
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 risiciene ved 
anvendelsen af pesticider, herunder navnlig 
deres akutte og kroniske 
helbredsvirkninger, bør den brede 
offentlighed informeres bedre om sådanne 
risici og farer gennem 
oplysningskampagner, information fra 
detailhandlerne og andre hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne bør overvåge og indsamle 
oplysninger om pesticidanvendelsens 
virkninger på miljøet og menneskers 
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sundhed og fremme forskningen i 
langtidsvirkningerne af pesticidanvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er også nødvendigt at se nærmere på pesticidanvendelsens kroniske helbredsvirkninger 
og fremme forskningen heri.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 48
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 risiciene ved 
anvendelsen af pesticider, herunder navnlig 
deres akutte og kroniske 
helbredsvirkninger, bør den brede 
offentlighed informeres bedre om risiciene 
herved gennem oplysningskampagner, 
information fra detailhandlerne og andre 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Medlemsstaterne bør overvåge og indsamle 
oplysninger om pesticidanvendelsens 
virkninger og fremme langsigtede 
forskningsprogrammer vedrørende 
pesticidanvendelsens virkninger.

Or. en

Begrundelse

Pesticiders langtidsvirkninger er et område, der bør studeres yderligere på nationalt og 
europæisk plan. Mangelen på systematisk indsamling af oplysninger om de akutte og kroniske 
helbredsvirkninger på nationalt plan er et problem, som dette direktiv bør tage op.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 49
Betragtning 7
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(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 risiciene ved 
anvendelsen af mange pesticider, herunder 
deres akutte og kroniske 
helbredsvirkninger, bør den brede 
offentlighed informeres bedre om risiciene 
herved gennem oplysningskampagner, 
information fra detailhandlerne og andre 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Medlemsstaterne bør overvåge og indsamle 
oplysninger om pesticidanvendelsens 
sundhedsvirkninger og fremme langsigtede 
forskningsprogrammer vedrørende 
pesticidanvendelsens virkninger.

Or. en

Begrundelse

Pesticiders langtidsvirkninger er et område, der bør studeres yderligere på nationalt og 
europæisk plan. Mangelen på systematisk indsamling af oplysninger om de akutte og kroniske 
helbredsvirkninger på nationalt plan er et problem, som dette direktiv bør tage op.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 50
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 pesticider bør den brede 
offentlighed informeres bedre om risiciene 
herved gennem oplysningskampagner rettet 
mod den brede offentlighed (og navnlig 
ikke-professionelle brugere af pesticider), 
information fra detailhandlerne og andre 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at den brede offentlighed er bedre 
informeret.

Or. pl

Begrundelse

Den udbredte anvendelse af pesticider viser, at dette er et spørgsmål, der ikke blot vedrører 
professionelle brugere, men samfundet som helhed. Der er derfor behov for målrettede 
oplysningskampagner.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 51
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 risiciene ved 
anvendelsen af mange pesticider, herunder 
navnlig deres akutte og kroniske 
helbredsvirkninger og deres 
miljøvirkninger, bør forbrugerne og den 
brede offentlighed informeres om risiciene 
og farerne herved gennem 
oplysningskampagner, information fra 
detailhandlerne og andre hensigtsmæssige 
foranstaltninger.

Medlemsstaterne bør overvåge og indsamle 
oplysninger om pesticidanvendelsens 
virkninger, herunder om tilfælde af 
forgiftning, og fremme langsigtede 
forskningsprogrammer vedrørende 
pesticidanvendelsens virkninger.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring præciseres det, at forbrugere og offentligheden generelt skal oplyses om 
pesticiders akutte og kroniske virkninger på menneskers sundhed samt deres 
miljøvirknininger.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 52
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 

(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, der gør det 
muligt for brugerne af pesticider at 
optimere effektiviteten af behandlingerne 
og således sikrer, at miljøkravene opfyldes, 
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udbringningsudstyr for yderligere at 
mindske dette udstyrs negative virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet.

bør der indføres ordninger for regelmæssig 
teknisk inspektion af ibrugværende 
udbringningsudstyr for yderligere at 
mindske dette udstyrs negative virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet.

Or. pl

Begrundelse

Nødvendig præcisering.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 53
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. Sprøjtning fra luften bør 
derfor underkastes en 
godkendelsesprocedure for at sikre, at der 
kun sprøjtes, hvis det indebærer klare 
fordele, og navnlig alle miljø- og 
sundhedskrav er opfyldt, eller hvis der er 
behov herfor i nødsituationer.

Or. nl

Begrundelse

Sprøjtning er en god ting, hvis dette sker med miljøvenlige pesticider. Der skal dog til enhver 
tid tages hensyn til miljø- og sundhedskravene. Godkendelsesproceduren skal være fleksibel, 
hvis der opstår en nødsituation.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 54
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 

(10) Sprøjtning fra luften kan have alvorlige 
negative virkninger for menneskers sundhed 
og miljøet, navnlig som følge af 
aerosolspredning. Der bør derfor nedlægges 
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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.

generelt forbud mod sprøjtning fra luften, 
dog med mulighed for undtagelse, hvis der 
ikke er brugbare alternativer, hvis den 
bedste tilgængelige teknologi til reduktion 
af vinddriften (såsom lavdriftdyser) 
anvendes, og hvis lokale beboeres og andre 
tilstedeværendes sundhed ikke påvirkes. .

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning fra luften har ingen miljømæssige fordele i forhold til andre sprøjtemetoder. Der 
bør ikke være mulighed for at gøre undtagelse i områder, hvor lokale beboere og andre 
tilstedeværende kan blive berørt, f.eks. i tætbefolkede landdistrikter eller tæt ved områder, der 
benyttes af offentligheden, såsom skoler.

.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Ændringsforslag 55
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 nedlægges 
forbud mod sprøjtning fra luften.

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning fra luften bør forbydes, da det ikke giver nogen miljømæssige fordele i forhold til 
andre sprøjtemetoder (Margrete Auken m.fl., Kathy Sinnott).

Hovedsigtet med pesticidforordningen formodes at være beskyttelse af folkesundheden, og 
dette bør derfor være den altovervejende prioritet og have forrang for alle andre hensyn. I 
betragtning af, at Kommissionen har erkendt, at sprøjtning fra luften kan have alvorlige 
negative virkninger for menneskers sundhed, bør der derfor indføres et totalforbud mod 
sprøjtning fra luften uden mulighed for undtagelser (Caroline Lucas).
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Der bør indføres et generelt forbud med veldefinerede undtagelser. Undtagelser bør kun være 
mulige, når de lokale beboeres og andre tilstedeværendes sundhed ikke påvirkes af 
sprøjtningen fra luften. Se ændringsforslaget til artikel 9 (Frédérique Ries).

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Irena Belohorská

Ændringsforslag 56
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) 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, og lokale beboeres og 
andre tilstedeværendes sundhed ikke 
påvirkes.

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være mulighed for at gøre undtagelse, hvis lokale beboeres og andre 
tilstedeværendes sundhed kan blive berørt, f.eks. i tætbefolkede landdistrikter eller tæt ved 
områder, der benyttes af offentligheden.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 57
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. Derfor bør sprøjtning fra 
luften underlægges en 
indberetningsprocedure for at sikre, at det 
kun bruges, hvis det indebærer klare fordele 
og miljøgevinster i forhold til andre 
sprøjtemetoder, eller hvis der ikke er 
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brugbare eller forholdsmæssigt tilpassede 
alternativer.

Or. de

Begrundelse

Es erscheint nicht sinnvoll, ein generelles Verbot für die Anwendung von 
Pflanzenschutz¬mitteln aus der Luft zu erlassen, wenn gleichzeitig bekannt ist, dass für 
bestimmte Situationen, insbesondere beim Weinbau auf Steillagen, diese 
Ausbringungsmethode unverzichtbar ist. Das zusätzliche Einholen von 
Ausnahmegenehmigungen führt immer zu erheblichem bürokratischen Aufwand und zu 
Kosten, die vermieden werden könnten. Auch das im Änderungsantrag formulierte 
Anzeigeverfahren beinhaltet einen erheblichen bürokratischen Aufwand. Sachgerechter wäre 
es, die Anwendungen beim Weinbau direkt von dieser Forderung auszunehmen und so weitere 
Genehmigungsverfahren überflüssig zu machen.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 58
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. Sprøjtning fra luften bør 
derfor forbydes, så snart dette direktiv er 
trådt i kraft. Sprøjtning fra luften kan dog 
foretages på visse strengt begrænsede og 
nøje fastlagte betingelser. Ved sprøjtning 
fra luften kræves det desuden, at de 
personer, der bor i nærheden af de berørte 
områder, får omfattende information.

Or. fr

Begrundelse

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 
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De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 59
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 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. Der bør 
fastsættes betingelser for sådanne 
undtagelser, således at risikoen for 
uønskede resultater med skadevirkninger 
for menneskers sundhed og miljøet 
begrænses mest muligt.

Or. pl

Begrundelse

Det bør klart fastsættes, på hvilke betingelser der kan indrømmes undtagelser. Herved 
forhindrer man misbrug af denne bestemmelse, og samtidig sikres det, at direktivets 
målsætninger bedre kan opfyldes.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 60
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 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå 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 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, geologiske og 
topografiske karakteristika, 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.

Or. pl

Begrundelse

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 61
Betragtning 11

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 
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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.

af sprøjtefri randzoner eller plantning af 
hegn langs vandområder med henblik på at 
mindske vandområdernes eksponering for 
aerosolspredning. Randzonerne bør være 
mindst 10 meter brede og 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 kraftigt
eller helt undgås, ud over at bestemmelserne 
om integreret bekæmpelse af skadegørere 
finder anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 62
Betragtning 11

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 

(11) Vandmiljøet er særligt følsomt over for 
plantebeskyttelsesmidler. Det er derfor 
nødvendigt, at forurening af overfladevand 
og grundvand forhindres gennem passende 
regler og krav om anvendelse, som skal 
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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.

fastlægges som led i godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. de

Begrundelse

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz Verlust mindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird unter anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die 
Forderung nach weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen im Rahmen der europäischen Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss somit hier nicht noch einmal aufgeführt werden.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Ændringsforslag 63
Betragtning 11

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

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
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 bredde bør 
være mindst 10 meter afhængigt af 
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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.

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.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en minimumsstørrelse for randzoner.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 64
Betragtning 11

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

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
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 bredde bør 
være mindst 10 meter afhængigt 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.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en minimumsstørrelse for randzoner.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 65
Betragtning 11

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 66
Betragtning 11

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 
af sprøjtefri randzoner eller plantning af 
hegn langs vandområder med henblik på at 

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 
af obligatoriske sprøjtefri zoner eller 
plantning af hegn langs vandområder med 
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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.

henblik på at mindske vandområdernes 
eksponering for aerosolspredning samt 
pesticidforening ad andre veje såsom 
transport over store afstande. De sprøjtefri 
zoners bredde bør navnlig afhænge af 
jordbundsforhold, klima, vandløbsstørrelse 
og af den form for landbrug, der praktiseres i 
de berørte områder, men bør være mindst 
100 meter. 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 helt undgås og 
erstattes med ikke-kemiske alternativer.

Or. fr

Begrundelse

Der er betydelige eksterne omkostninger forbundet med pesticidanvendelse. Alene i Det 
Forenede Kongerige løber omkostningerne ved fjernelse af pesticider fra drikkevand op i over 
120 mio. pund om året. De samlede omkostninger i alle EU-medlemsstater vil være langt 
højere. Det er påvist, at pesticider kan vandre over store afstande, og overflade- og 
grundvandet risikerer derfor at blive udsat for en række forureningskilder. For at undgå 
forurening af vandmiljøet bør der derfor træffes væsentlige foranstaltninger.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 67
Betragtning 11

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

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
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 og afstrømning.
Randzonernes bredde bør være mindst 15 
meter afhængigt af jordbundsforhold, klima, 
vandløbsstørrelse og af den form for 
landbrug, der praktiseres i de berørte 
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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.

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 forbydes.

Or. en

Begrundelse

En randzone på 15 meter omkring vandløb vil være ideel for at begrænse spredning og 
afstrømning af pesticider. I Danmark har regeringen f.eks. sat sig som mål at etablere en 10-
12 meter bred randzone ved alle vandløb samt søer på over 100 m2, og dette direktiv bør gå 
videre end de foranstaltninger, der allerede er sat i værk i nogle medlemsstater, med henblik 
på at opnå det højeste beskyttelsesniveau. Det bør være forbudt at anvende pesticider i 
områder, der bruges til drikkevandsindvinding.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 68
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) 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, rekreative områder og 
legepladser og i nærheden af offentlige 
sundhedsfaciliteter (klinikker, hospitaler, 
revalideringscentre, kursteder, hospicer), er 
risikoen ved offentlighedens eksponering for 
pesticider høj. Sådanne steder bør 
pesticidanvendelse derfor mindskes mest 
muligt eller helt undgås.

Or. pl
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Begrundelse

Sportspladser fungerer ofte også som rekreative områder. Fritidsfaciliteter og rekreative 
anlæg bruges også til sportslige aktiviteter. Sådanne anlæg og de personer, der bruger dem, 
bør ikke udsættes for forurening med pesticider.

Områder, hvor sundhedsfaciliteter (klinikker, hospitaler, sanatorier, revalideringscentre, 
hospicer osv.) er beliggende, bør beskyttes mod pesticiders skadelige virkninger.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Ændringsforslag 69
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) 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. boligområder, 
offentlige parker, sportspladser og 
legepladser, er risikoen ved offentlighedens 
eksponering for pesticider høj. På og 
omkring sådanne steder bør 
pesticidanvendelse derfor forbydes.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som eksponering for pesticider kan 
resultere i, bør pesticidanvendelse forbydes i ethvert område, hvor offentligheden kan 
eksponeres, navnlig for at beskytte følsomme grupper som f.eks. spædbørn og børn, gravide, 
ældre, personer som i forvejen er syge og eventuelt tager medicin, etc. (Roberto Musacchio)

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som 
eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i ethvert 
område, hvor offentligheden kan eksponeres, navnlig, men ikke udelukkende, for at beskytte 
følsomme grupper som f.eks. spædbørn og børn, gravide, ældre, personer som i forvejen er 
syge og eventuelt tager medicin, etc. (Kathy Sinnott).
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Amendment by Frédérique Ries

Ændringsforslag 70
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) 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. boligområder, 
offentlige parker, sportspladser og 
legepladser, er risikoen ved offentlighedens 
eksponering for pesticider høj. På og 
omkring sådanne steder må
pesticidanvendelse derfor forbydes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. I betragtning af de kendte akutte og kroniske sundhedsvirkninger, 
som eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i 
ethvert område, hvor offentligheden kan eksponeres.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 71
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 det være nødvendigt med 
foranstaltninger til nedbringelse af 
anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter 
for at opfylde Fællesskabets mål for disse 
områder. Der tages højde for dette aspekt i 
de nationale handlings- og 
forvaltningsplaner for særligt 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 licensudstedelse sikres, at 
der ikke er nogen øget risiko for, at 
offentligheden eksponeres for 
plantebeskyttelsesprodukter, eller at 
anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter 
nedbringes så vidt muligt.

Or. de

Begrundelse

Den ønskede nedbringelse af anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter på licens er både 
videnskabeligt unødvendig og uacceptabel. Begrænsning af anvendelsen af 
plantebeskyttelsesprodukter i "følsomme" områder betyder, at anvendelsen af disse produkter 
omfatter en risiko, som pga. de strenge nationale licens- og anvendelsesregler faktisk ikke 
findes. Anvendelsesreglerne, som er fastlagt i licensudstedelsesprocessen, forhindrer fare for 
mennesker eller miljø, hvorfor yderligere bestemmelser er overflødige.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 72
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) 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. boligområder, 
offentlige parker, skoler, sportspladser og 
legepladser, er risikoen ved offentlighedens 
eksponering for pesticider høj. På og 
omkring sådanne steder bør 
pesticidanvendelse derfor forbydes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
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af offentligheden, er høj. I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som 
eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i ethvert 
område, hvor offentligheden kan eksponeres, navnlig, men ikke udelukkende, for at beskytte 
følsomme grupper som f.eks. spædbørn og børn, gravide, ældre og personer, som i forvejen er 
syge og eventuelt tager medicin.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 73
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) 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. boligområder, 
offentlige parker, sportspladser, 
skoleområder og legepladser, er risikoen 
ved offentlighedens eksponering for 
pesticider høj. På og omkring sådanne
steder bør pesticidanvendelse derfor 
forbydes.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som 
eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i og 
omkring ethvert område, hvor offentligheden kan eksponeres (især hvis de risikerer 
langtidseksponering, såsom folk, der bor i nærheden af sprøjtede områder), navnlig men ikke 
udelukkende, for at beskytte følsomme grupper.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 74
Betragtning 12

(12) Anvendelse af pesticider kan være 
særlig farligt i meget følsomme områder, 
f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i 

(12) Anvendelse af pesticider kan være 
særlig farligt i meget følsomme områder, 
f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i 
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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.

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. boligområder, 
offentlige parker, sportspladser og 
legepladser, er risikoen ved offentlighedens 
eksponering for pesticider høj. Sådanne 
steder bør pesticidanvendelse derfor 
forbydes og erstattes med ikke-kemiske 
alternativer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. I betragtning af de akutte og kroniske sundhedsvirkninger, som 
eksponering for pesticider kan resultere i, bør pesticidanvendelse derfor forbydes i ethvert 
område, hvor offentligheden kan eksponeres, navnlig, men ikke udelukkende, for at beskytte 
følsomme grupper som f.eks. spædbørn og børn, gravide, ældre, personer som i forvejen er 
syge og eventuelt tager medicin, etc.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 75
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) 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. Al anvendelse af pesticider i 
disse områder bør derfor forbydes senest i 
2015, således at de tilstræbte normer i de 
områder, der er beskyttet i medfør af artikel 
4 i direktiv 2000/60/EF, kan nås.

Or. fr
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Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 76
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.

udgår

Or. pl

Begrundelse

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 77
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) 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. Medlemsstaterne bør anvende 
økonomiske instrumenter til fremme af 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
med henblik på at nedbringe risiciene ved 
pesticidanvendelse.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske instrumenter er generelt de mest effektive midler til nedbringelse af miljørisici.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 78
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, 

(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 og muliggør en begrænsning af 
pesticidanvendelsen. Medlemsstaterne bør 
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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.

fremme landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig integreret 
bekæmpelse af skadegørere og økologisk 
landbrug, og skabe de nødvendige 
betingelser for, at metoder til integreret 
bekæmpelse af skadegørere kan tages i 
anvendelse. Herudover bør medlemsstaterne 
kræve, at der for de forskellige 
afgrødetyper anvendes metoder og 
fremgangsmåder for integreret bekæmpelse 
af skadegørere. Der bør indføres en 
pesticidafgift som et af midlerne til at 
finansiere udviklingen af generelle og 
specifikke metoder og fremgangsmåder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

Or. fr

Begrundelse

Generelle og specifikke bestemmelser om integreret bekæmpelse af skadegørere bør 
fastsættes på europæisk plan og på nationalt plan. Disse ordninger bør indføres som et 
minimum på alle landbrugsjorder undtagen jorder, der er udlagt til økologisk landbrug. 
Anvendelse af disse bestemmelser bør fra og med 2014 være en betingelse for at få tildelt 
støtte under den fælles landbrugspolitik. Medlemsstaterne bør desuden støtte udviklingen af 
økologisk landbrug, der er en driftsform, hvor der ikke anvendes syntetiske pesticider. Skatte-
eller afgiftsordninger har vist sig at være et godt middel til begrænsning af 
pesticidanvendelsen i flere europæiske lande. Medlemsstaterne bør kunne vælge den ordning, 
der passer bedst til landets behov.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 79
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 

(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 og muliggør en begrænsning af 
pesticidanvendelsen. Medlemsstaterne bør 
fremme landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig integreret 
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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.

bekæmpelse af skadegørere og økologisk 
landbrug, og skabe de nødvendige 
betingelser for, at metoder til integreret 
bekæmpelse af skadegørere kan tages i 
anvendelse. Herudover bør medlemsstaterne 
kræve, at der for de forskellige 
afgrødetyper anvendes metoder og 
fremgangsmåder for integreret bekæmpelse 
af skadegørere. Der bør indføres en 
pesticidafgift som et af midlerne til at 
finansiere udviklingen af generelle og 
specifikke metoder og fremgangsmåder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

Or. fr

Begrundelse

Generelle og specifikke bestemmelser om integreret bekæmpelse af skadegørere bør 
fastsættes på europæisk plan og på nationalt plan. Disse ordninger bør indføres som et 
minimum på alle landbrugsjorder undtagen jorder, der er udlagt til økologisk landbrug. 
Anvendelse af disse bestemmelser bør fra og med 2014 være en betingelse for at få tildelt 
støtte under den fælles landbrugspolitik. Skatte- eller afgiftsordninger har vist sig at være et 
godt middel til begrænsning af pesticidanvendelsen i flere europæiske lande. 
Medlemsstaterne bør kunne vælge den ordning, der passer bedst til landets behov.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 80
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 

(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 
anvendelsen og risikoen for menneskers 
sundhed og miljøet yderligere.
Medlemsstaterne bør fremme landbrug med 
lav pesticidanvendelse, navnlig integreret 
bekæmpelse af skadegørere og økologisk 
landbrug, og skabe de nødvendige 
betingelser for, at metoder til integreret 
bekæmpelse af skadegørere kan tages i 
anvendelse. Herudover bør medlemsstaterne 
fremme brugen af afgrødespecifikke 
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skadegørere. standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

Medlemsstaterne bør afsætte de nødvendige 
økonomiske midler til rådgivning og 
uddannelse af landbrugerne.

Or. en

Begrundelse

IPM-metoder og økologisk landbrug er videnintensive områder, og der er navnlig under 
omstillingen til IPM og økologisk landbrug behov for uddannelse og rådgivning.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 81
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) 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 yderligere 
at mindske risikoen for menneskers sundhed 
og miljøet og nedbringe den samlede 
pesticidanvendelse. Medlemsstaterne bør 
fremme økologisk landbrug og 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 
implementere obligatoriske
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Bestræbelserne for at fremme ikke-kemiske metoder bør ikke være begrænset til generelle 
IPM-standarder, men bør også omfatte økologisk landbrug og afgrødespecifikke IPM-
standarder.
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Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 82
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) Anvender alle landbrugere 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.

Or. sv

Begrundelse

Integreret bekæmpelse af skadegørere er meget vigtigt, da det begrænser anvendelsen af 
kemiske plantebeskyttelsesmidler til det absolut nødvendige. Det er derfor ligeledes meget 
vigtigt at tilvejebringe forudsætningerne for, at brugerne kan anvende integreret bekæmpelse 
af skadegørere. Generelle standarder for integreret bekæmpelse af skadegørere bør derimod 
ikke være et krav, eftersom der i EU findes store regionale forskelle med skiftende behov for 
foranstaltninger til begrænsning af miljøvirkningerne. Der kan ligeledes opstå store 
administrative problemer og byrder, hvis integreret bekæmpelse af skadegørere skal udgøre 
et miljøkrav i den fælles landbrugspolitik.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 83
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 

(14) Anvender alle landbrugere generelle 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere, vil det kunne resultere i en 
mere målrettet brug af alle de tilgængelige 
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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.

bekæmpelsesforanstaltninger, herunder 
pesticider. Det bidrager derfor til yderligere 
at mindske risikoen for menneskers sundhed 
og miljøet og nedbringe 
pesticidanvendelsen. Medlemsstaterne bør 
fremme landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig integreret 
bekæmpelse af skadegørere, øge de arealer, 
der dyrkes økologisk, og skabe de 
nødvendige betingelser for, at metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere kan 
tages i anvendelse. Herudover bør 
medlemsstaterne implementere 
obligatoriske afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere.

Der bør indføres en afgift på 
pesticidprodukter på lige fod med de øvrige 
tiltag til finansiering af gennemførelsen af 
generelle og afgrødespecifikke metoder og 
praksisser for integreret bekæmpelse af 
skadegørere og med henblik på at øge de 
arealer, der dyrkes økologisk.

Or. en

Begrundelse

Bestræbelserne for at fremme ikke-kemiske metoder bør ikke være begrænset til generelle 
IPM-standarder, men bør også omfatte økologisk landbrug og afgrødespecifikke IPM-
standarder. Man har i mange europæiske lande haft gode erfaringer med at finansiere 
foranstaltninger til nedbringelse af pesticidanvendelsen via en pesticidafgift.
Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge mellem forskellige afgiftssystemer, så de kan 
anvende det, der passer bedst til deres behov.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 84
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 

(14) Anvender alle landbrugere generelle 
standarder for ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring, vil det kunne 
resultere i en mere målrettet brug af alle de 
tilgængelige bekæmpelsesforanstaltninger.
Det bidrager derfor til at mindske og på 
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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.

længere sigt fjerne risikoen for menneskers 
sundhed og miljøet. Medlemsstaterne bør 
fremme landbrug med lav 
pesticidanvendelse, navnlig ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring, og skabe 
de nødvendige betingelser for, at ikke-
kemiske metoder til plantebeskyttelse, 
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring kan tages i anvendelse.
Herudover bør medlemsstaterne fremme 
brugen af afgrødespecifikke standarder, 
metoder og praksisser for alternativ, ikke-
kemisk plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

En del pesticider anvendes udelukkende til "kosmetiske" formål, som ikke har noget med 
specifikke skadegørere eller sygdomme at gøre og derfor hverken indgår i bekæmpelse af 
skadegørere eller plantebeskyttelse. I lyset af de anerkendte risici og samt akutte og kroniske 
virkninger på menneskers sundhed, som fremgår i nærmere detaljer af temastrategiens 
konsekvensanalyse, er det nødvendigt, at medlemsstaterne fremmer og tilskynder til indførelse 
af ikke-kemiske alternativer til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 85
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 

(14) Anvender alle landbrugere generelle og 
afgrødespecifikke 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 
yderligere at mindske risikoen for 
menneskers sundhed og miljøet og 
nedbringe pesticidanvendelsen.
Medlemsstaterne bør fremme landbrug med 
lav pesticidanvendelse, navnlig generelle og 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere og økologisk 
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anvendelse. Herudover bør 
medlemsstaterne fremme brugen af 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

landbrug.

Or. en

Begrundelse

Bestræbelserne for at fremme ikke-kemiske metoder bør ikke være begrænset til generelle 
IPM-standarder, men bør også omfatte økologisk landbrug og afgrødespecifikke IPM-
standarder.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 86
Betragtning 14 a (ny)

(14a) Princippet om, at forureneren 
betaler, bør anvendes på omkostningerne 
ved gennemførelse af dette direktiv.
Medlemsstaterne bør derfor overveje at 
indføre en afgift på pesticidprodukter med 
henblik på at finansiere gennemførelsen af 
deres nationale handlingsplaner.

Or. en

Begrundelse

Producenternes ansvar for pesticidanvendelsens eksterne omkostninger bør forstærkes.
Medlemsstaterne bør derfor overveje at lægge en afgift på pesticidprodukter som et middel til 
at opnå en nedbringelse af anvendelsen og skabe en specifik indtægt, der kan dække 
omkostningerne ved de nationale handlingsplaner.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 

Anne Laperrouze

Ændringsforslag 87
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at mindske risikoen 
ved og de negative virkninger af 

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at mindske 
anvendelsen af, risikoen ved og de negative 
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pesticidanvendelse for menneskers sundhed 
og miljøet. Egnede midler hertil er 
harmoniserede risikoindikatorer, som vil 
blive fastlagt på fællesskabsplan.
Medlemsstaterne bør anvende disse 
indikatorer til risikohåndtering på nationalt 
plan og til rapporteringsformål, mens
Kommissionen bør beregne indikatorer til 
vurdering af fremskridtet på 
fællesskabsplan. Indtil der foreligger fælles 
indikatorer, bør medlemsstaterne have 
adgang til at bruge deres nationale 
indikatorer.

virkninger af pesticidanvendelse for 
menneskers sundhed og miljøet. Egnede 
midler hertil er harmoniserede anvendelses-
og risikoindikatorer, som vil blive fastlagt på 
fællesskabsplan. Medlemsstaterne bør 
anvende disse indikatorer til 
risikohåndtering og nedbringelse af 
anvendelsen på nationalt plan og til 
rapporteringsformål, mens Kommissionen 
bør beregne indikatorer til vurdering af 
fremskridtet på fællesskabsplan. Indtil der 
foreligger fælles indikatorer, bør 
medlemsstaterne have adgang til at bruge 
deres nationale indikatorer.

Or. en

Begrundelse

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)
The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 88
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at mindske risikoen 
ved og de negative virkninger af 

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at forebygge
risikoen ved og de negative virkninger af 
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pesticidanvendelse for menneskers sundhed 
og miljøet. Egnede midler hertil er 
harmoniserede risikoindikatorer, som vil 
blive fastlagt på fællesskabsplan.
Medlemsstaterne bør anvende disse 
indikatorer til risikohåndtering på nationalt 
plan og til rapporteringsformål, mens 
Kommissionen bør beregne indikatorer til 
vurdering af fremskridtet på 
fællesskabsplan. Indtil der foreligger fælles 
indikatorer, bør medlemsstaterne have 
adgang til at bruge deres nationale 
indikatorer.

pesticidanvendelse for menneskers sundhed 
og miljøet. Egnede midler hertil er 
harmoniserede risikoindikatorer, som vil 
blive fastlagt på fællesskabsplan.
Medlemsstaterne bør anvende disse 
indikatorer til risikohåndtering på nationalt 
plan og til rapporteringsformål, mens 
Kommissionen bør beregne indikatorer til 
vurdering af fremskridtet på 
fællesskabsplan. Indtil der foreligger fælles 
indikatorer, bør medlemsstaterne have 
adgang til at bruge deres nationale 
indikatorer, som skal være i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv og vedrøre såvel de 
sundhedsmæssige som de miljømæssige 
risici ved pesticidanvendelse.
Offentligheden bør på lige fod med alle 
andre relevante interessenter deltage i 
udformningen og fastsættelsen af de 
nationale indikatorer. Med henblik på at 
gøre det lettere for offentligheden at 
deltage, bør den have fuld adgang til 
information.

Or. en

Begrundelse

Hvad menneskers sundhed angår, skal risiciene og de negative virkninger ikke blot mindskes, 
men helt forhindres i at opstå. Medlemsstaterne skal være klar over, at de nationale 
indikatorer skal vedrøre såvel de sundhedsmæssige som de miljømæssige risici ved 
pesticidanvendelse. De skal også være klar over, at offentligheden har krav på at blive 
inddraget i udformningen, anvendelsen og eventuelle ændringer af de nationale indikatorer 
på linje med ånden i direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 89
Betragtning 15

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at mindske risikoen 
ved og de negative virkninger af 
pesticidanvendelse for menneskers sundhed 
og miljøet. Egnede midler hertil er 

(15) Det er nødvendigt at måle de 
fremskridt, der gøres for at mindske 
pesticidanvendelsen og risikoen ved og de 
negative virkninger af pesticidanvendelse for 
menneskers sundhed og miljøet. Egnede 
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harmoniserede risikoindikatorer, som vil 
blive fastlagt på fællesskabsplan. 
Medlemsstaterne bør anvende disse 
indikatorer til risikohåndtering på nationalt 
plan og til rapporteringsformål, mens 
Kommissionen bør beregne indikatorer til 
vurdering af fremskridtet på 
fællesskabsplan. Indtil der foreligger fælles 
indikatorer, bør medlemsstaterne have 
adgang til at bruge deres nationale 
indikatorer.

midler hertil er harmoniserede anvendelses-
og risikoindikatorer, som vil blive fastlagt på 
fællesskabsplan. Medlemsstaterne bør 
anvende disse indikatorer til håndtering af 
begrænsningen af pesticidanvendelsen og 
begrænsningen af risiciene på nationalt 
plan og til rapporteringsformål, mens 
Kommissionen bør beregne indikatorer til 
vurdering af fremskridtet på 
fællesskabsplan. Indtil der foreligger fælles 
indikatorer, bør medlemsstaterne have 
adgang til at bruge deres nationale 
indikatorer. Der bør indføres bestemmelser 
om fuld inddragelse af offentligheden og 
adgang til oplysninger.

Or. fr

Begrundelse

Medtagelse af redskaber til måling af de fremskridt, der gøres for at begrænse anvendelsen af 
og risikoen ved pesticider, vil gøre det muligt for medlemsstaterne at opfylde de 
målsætninger, der er fastsat i Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram, nemlig: 
"nedsættelse af pesticiders virkninger på sundhed og miljø og mere generelt opnåelse af en 
mere bæredygtig anvendelse af pesticider samt en betydelig samlet nedsættelse af risici og af 
pesticidanvendelsen".

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Ændringsforslag 90
Betragtning 15 a (ny)

(15a) Som led i anvendelsen af princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
Kommissionen undersøge, hvordan 
producenter af plantebeskyttelsesmidler 
og/eller de aktivstoffer, der indgår heri, på 
passende måde skal inddrages i 
behandlingen eller afhjælpningen af 
skader på menneskers sundhed eller 
miljøet, som kan opstå ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. de
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Begrundelse

Som på andre områder af EU's sundheds- og miljøpolitik bør producentansvaret også gælde 
for plantebeskyttelsesmidler eller de aktive stoffer, der indgår heri.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 91
Artikel 1

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse 
af pesticider, ved at de risici og virkninger 
for menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
mindskes på en måde, der forenelig med 
den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal forebygge de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, i 
overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet samt tilskynde til 
fremme og indførelse af ikke-kemiske 
alternative metoder til plantebeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Hvad menneskers sundhed angår, skal risiciene og de negative virkninger ikke blot mindskes, 
men helt forhindres i at opstå. Den eneste reelle måde, hvorpå man kan eliminere pesticiders 
negative virkninger på folkesundheden, husdyr, vilde dyr og planter og miljøet i bredere 
forstand, består i at anlægge en præventiv indfaldsvinkel omfattende indførelse af ægte 
bæredygtige, ikke-kemiske metoder over en bred front. Dette vil være i bedre 
overensstemmelse med målsætningerne om bæredygtig plantebeskyttelse.
Forsigtighedsprincippet bør ligge til grund for alle aspekter af pesticidpolitikken.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Ændringsforslag 92
Artikel 1

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
mindskes på en måde, der forenelig med 
den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at anvendelsen og de risici 
og virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet, der er forbundet med anvendelsen af 
pesticider, mindskes i overensstemmelse 
med forsigtighedsprincippet, samtidig med 
at der tilskyndes til fremme og indførelse af 



PE 388.389v01-00 46/188 AM\662795DA.doc

DA

ikke-kemiske alternative metoder til 
plantebeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre sammenhængen med temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider 
og forslaget til forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. I det omfang, der 
findes ikke-kemiske alternativer til en overkommelig pris på markedet, bør de anvendes i 
stedet for pesticider.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 93
Artikel 1

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
mindskes på en måde, der forenelig med 
den nødvendige afgrødebeskyttelse.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at pesticidanvendelsen og de 
risici og virkninger for menneskers sundhed 
og miljøet, der er forbundet med 
anvendelsen af pesticider, mindskes på
grundlag af forsigtighedsprincippet.

Or. fr

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet sikrer, at beskyttelse af sundheden og miljøet har prioritet i forhold 
til afgrødebeskyttelse. Ved at nævne forsigtighedsprincippet her bliver det ikke alene et 
princip for evaluering og godkendelse af pesticider, men også princippet bag en strategi for 
begrænsning af anvendelsen af pesticider i så vid udstrækning som muligt på grund af deres 
potentielt farlige egenskaber.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 94
Artikel 1

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 

Med dette direktiv fastsættes en ramme, der 
skal sikre en mere bæredygtig anvendelse af 
pesticider, ved at de risici og virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider, 
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mindskes på en måde, der forenelig med 
den nødvendige afgrødebeskyttelse.

mindskes under anvendelse af ”nej, 
medmindre”-princippet, ifølge hvilket der 
ikke må anvendes pesticider i forbindelse 
med dyrkning af afgrøder eller andre 
former for bekæmpelse af skadegørere, 
medmindre det fastslås, at der ikke findes 
nogen anden metode eller praksis eller 
noget andet kontrolsystem, der kan hindre 
en urimelig stor skade forvoldt af 
skadegørere.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med bekæmpelse af skadegørere bør ikke-kemiske systemer have forrang for 
pesticider. Dette er også det princip, der ligger til grund for systemerne for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 95
Artikel 2, stk. 1

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

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

(b) biocidholdige produkter af produkttype 
14-19 som defineret i bilag V til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter1

1 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Direktivet senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2006/140/EF 
(EUT L 414 af 30.12.2006, s. 78).

Or. en

Begrundelse

Pesticider er meget lig plantebeskyttelsesmidler. De kan indeholde de samme aktivstoffer og 
er undertiden fremstillet ud fra identiske formler (rodenticider kan f.eks. falde ind under 
begge lovgivninger, alt efter om de anvendes til at beskytte planter eller i et hygiejne- eller 
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folkesundhedsøjemed). Desuden kan anvendelsesmetoderne være meget ens, f.eks. udbringes 
visse folkesundhedsrelaterede insekticider under biociddirektivet ligesom visse 
plantebeskyttelsesmidler ved sprøjtning fra luften. Visse pesticider (såsom 
afskrækkelsesmidler) anvendes inden døre og kan derfor udsætte mennesker for direkte 
eksponering.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 96
Artikel 2, stk. 1

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

1. Dette direktiv finder anvendelse på 
pesticider i form af plantebeskyttelsesmidler 
som defineret i forordning (EF) nr. […] om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
til landbrugsmæssig og ikke-
landbrugsmæssig anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Foranstaltningerne bør vedrøre landbrugsmæssig og ikke-landbrugsmæssig anvendelse.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 97
Artikel 2, stk. 2

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

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

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 98
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan give subsidier 
eller træffe finanspolitiske foranstaltninger 
for at fremme anvendelsen af mere 
bæredygtige plantebeskyttelsesmidler. Dette 
kan bl.a. inkludere indførelsen af en 
pesticidafgift på alle produkter undtagen 
ikke-kemiske midler. 

Or. nl

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 99
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)

2a. Foranstaltningerne i dette direktiv må 
ikke hindre medlemslandene i at anvende 
forsigtighedsprincippet ved begrænsning af 
eller forbud mod pesticider. 

Or. da

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 100
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, herunder operatører, teknikere, 
arbejdsgivere og selvstændige i 
landbrugssektoren og andre sektorer. Som 
brugere betragtes endvidere golfbaner, 
tennisbaner og andre fritidsfaciliteter, 
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kommuner med deres parkanlæg samt 
infrastrukturområder som 
parkeringspladser, veje, baneanlæg o.l.
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal der 
foretages tekniske rettelser i hele teksten.)

Or. de

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 af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 101
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 pesticider og i 
den forbindelse overholder de godkendte 
metoder i den medlemsstat, hvor 
plantebeskyttelsesmidlet er fremstillet, samt 
de af Fællesskabet fastlagte grænseværdier

Or. el

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 102
Artikel 3, litra e

e) ‘pesticidudbringningsudstyr’: ethvert 
apparat, der er udformet til udbringning af 
pesticider eller pesticidholdige produkter

e) ‘pesticidudbringningsudstyr’: ethvert 
apparat, der anvendes til udbringning af 
pesticider eller pesticidholdige produkter
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Or. nl

Begrundelse

Udstyret behøver ikke partout at være udformet specifikt med henblik på plantebeskyttelse for 
at kunne anvendes til dette formål. Formuleringen bør derfor ændres.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 103
Artikel 3, litra g

g) ‘sprøjtning fra luften’:
pesticidudbringning fra fly eller helikopter

g) ‘sprøjtning fra luften’:
pesticidudbringning fra et luftfartøj

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af “sprøjtning fra luften” tager ikke højde for alle de mulige 
metoder til pesticidudbringning fra luften. Udbringningen kan også ske fra andre luftfartøjer 
end fly og helikoptere.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 104
Artikel 3, litra h

h) ‘integreret bekæmpelse af skadegørere’: 
integreret bekæmpelse af skadegørere som 
defineret i forordning (EF) nr. […]

udgår

Or. pl

Begrundelse

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.
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Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 105
Artikel 3, litra i a (nyt)

(ia) “ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring: anvendelse 
af bekæmpelses- og styringsteknikker, som 
ikke har kemiske egenskaber. Ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring omfatter 
bl.a. omdrift, fysisk og mekanisk kontrol 
samt biologisk bekæmpelse

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 106
Artikel 3, litra i a (nyt)

(ia) (ia) “ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring”:
anvendelse af bekæmpelses- og 
styringsteknikker, som ikke bygger på 
kemiske egenskaber. Ikke-kemiske metoder 
til plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring omfatter 
bl.a. omdrift, fysisk og mekanisk kontrol 
samt biologisk bekæmpelse



AM\662795DA.doc 53/188 PE 388.389v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Den eneste reelle måde, hvorpå man kan eliminere pesticiders negative virkninger på 
folkesundheden, husdyr, vilde dyr og planter og miljøet i bredere forstand, består i at 
anlægge en præventiv og egentlig bæredygtig indfaldsvinkel, der prioriterer ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring. Dette vil være 
mere i overensstemmelse med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder, fordi 
metoder, der bygger på komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter 
og andre former for liv, ikke kan betegnes som bæredygtige.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 107
Artikel 3, litra i a (nyt)

ia) "anvendelsesfrekvens": 
anvendelsesindikator, der viser det 
gennemsnitlige antal gange, en 
landbrugsjord kan behandles med den 
foreskrevne dosis, beregnet på grundlag af 
de samlede mængder, der er solgt af hvert 
pesticid

Or. fr

Begrundelse

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
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Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 108
Article 3, points (i a) and (i b) (new)

(ia) “nedbringelse af anvendelse”:
reduktion af udbringningerne af pesticider, 
ikke nødvendigvis målt i volumen
(ib) “behandlingsindeks”: parameter 
beregnet på grundlag af den fastsatte 
standarddosering af et aktivstof pr. hektar, 
der er nødvendig for en enkelt behandling 
mod den pågældende skadegører. Den er 
derfor ikke nødvendigvis volumenrelateret 
og kan anvendes til at måle graden af 
nedbringelse af anvendelsen

Or. en

Begrundelse

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 109
Artikel 4, overskrift

Nationale handlingsplaner til nedbringelse
af risiciene ved og afhængigheden af 
pesticider

Nationale handlingsplaner til forebyggelse af 
de sundhedsmæssige og miljømæssige 
risici, herunder farer, ved og afhængigheden 
af pesticider og fremme af samt tilskyndelse 
til indførelse af ikke-kemiske alternativer

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til menneskers sundhed skal risiciene ikke kun nedbringes, men fjernes helt. Det 
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skal stå klart for medlemsstaterne, at de nationale handlingsplaner skal have til formål at 
forebygge såvel de sundhedsmæssige som de miljømæssige risici ved pesticidanvendelse.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 110
Artikel 4, overskrift

Nationale handlingsplaner til nedbringelse
af risiciene ved og afhængigheden af 
pesticider

Nationale handlingsplaner til minimering af 
risiciene ved og afhængigheden af pesticider

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at minimere de negative sider af anvendelsen af pesticider.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 111
Article 4, overskrift og stk. - 1 (ny)

Nationale handlingsplaner til nedbringelse af 
risiciene ved og afhængigheden af 
pesticider

Nationale handlingsplaner til nedbringelse af 
risiciene ved og anvendelsen af pesticider

-1. Inden for et år vedtager 
medlemsstaterne en baggrundsrapport med 
det formål at identificere de nationale 
tendenser med hensyn til 
pesticidanvendelse og risici samt fastlægge 
de områder og afgrøder, som skal 
prioriteres i de nationale handlingsplaner.

Or. en

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 112
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne vedtager nationale 1. Medlemsstaterne vedtager efter høring af 



PE 388.389v01-00 56/188 AM\662795DA.doc

DA

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

landbrugsorganisationer, 
miljøorganisationer, erhvervslivet og andre 
berørte parter nationale handlingsplaner for 
at opstille mål, foranstaltninger og tidsplaner 
for nedbringelsen af risiciene, herunder 
farerne, ved og afhængigheden af pesticider.

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 
og til særlige nationale, regionale og lokale 
forhold.

Or. el

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 113
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, 
indikatorer og tidsplaner for nedbringelsen 
af anvendelsen og risiciene, herunder 
farerne, ved og afhængigheden af pesticider 
fra basisåret. Ved opstillingen af deres 
nationale mål tager medlemsstaterne 
hensyn til EU-målet om en nedbringelse af 
anvendelsen på 50 % inden for 10 år fra 
basisåret samt til allerede eksisterende 
nationale reduktionsmål.

Or. en

Begrundelse

Der er i EU et stort overforbrug af pesticider og dermed store besparelsesmuligheder i såvel 
økonomisk som miljømæssig henseende. I lyset af den varierende indsats, medlemsstaterne 
gør for at nedbringe pesticidanvendelsen, er det imidlertid ikke muligt at påtvinge hver enkelt 
medlemsstat det samme reduktionsmål. Medlemsstaterne må derfor opstille individuelle 
reduktionsmål, som tager hensyn til og bidrager til opnåelsen af det overordnede EU-
reduktionsmål på 50%.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 114
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. Efter høring af landbrugsorganisationer 
og organisationer repræsenterende 
vinavlere, miljøbeskyttelsesorganisationer, 
industrisektoren og andre berørte sektorer 
vedtager medlemsstaterne nationale 
handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
nedbringelsen af risiciene, herunder farerne, 
ved og afhængigheden af pesticider.

Or. fr

Begrundelse

For at de nationale handlingsplaner skal blive effektive og realistiske, skal de udarbejdes i 
samarbejde med de berørte parter.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 115
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 ikke-kemiske 
plantebeskyttelsesforanstaltninger 
prioriteres.

Or. nl

Begrundelse

Integreret plantebeskyttelse skal opmuntres.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 116
Artikel 4, stk. 1
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1. Senest ét år efter dette direktivs 
ikrafttræden forelægger medlemsstaterne 
en rapport om tendenser og specifikke 
problemer i pesticidanvendelsen og med 
indikatorer og mål for nedbringelsen af 
risiciene og anvendelsen af pesticider.

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

Inden for to år vedtager medlemsstaterne 
nationale handlingsplaner for at nå det
kvantitative og obligatoriske mål for 
nedbringelse, som fastlægger, at 
pesticidernes anvendelseskrekvens på 
nationalt plan skal reduceres med 25 % 
inden fem år fra referenceåret, idet der 
tages højde for de eksisterende 
reduktionsmål, samt at pesticidernes 
anvendelsesfrekvens på europæisk plan 
skal reduceres med 50 % inden ti år fra 
referenceåret, idet der tages højde for de 
eksisterende reduktionsmål.

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 årlige værdi, der tjener som reference 
ved beregningen af begrænsningen af 
pesticidanvendelsen, skal svare til den 
gennemsnitlige anvendelse i de tre seneste 
kalenderår inden nærværende direktivs 
ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Kvantitative reduktionsmål er væsentlige elementer i ethvert program om begrænsning af 
risikoen. Medlemsstaternes nationale handlingsplaner bør indeholde klare og tidsbestemte 
mål om begrænsning af pesticidanvendelsen. Der bør fastsættes et mål om at begrænse 
anvendelsesfrekvensen med 25% inden for fem år og med 50% inden for ti år. 
Anvendelsesfrekvensen er en indikator for miljøbelastningen og viser, hvor mange gange en 
landbrugsjord kan behandles med en standarddosis.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 117
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. Medlemsstaterne vedtager og 
gennemfører uden unødig forsinkelse 
nationale handlingsplaner for at opstille mål, 
indikatorer og tidsplaner for nedbringelsen 
af anvendelsen og risiciene, herunder 
farerne, ved og afhængigheden af pesticider 
fra basisåret.

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 
sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
foranstaltninger. Minimumskravene til de 
nationale handlingsplaner er anført i det 
vejledende dokument i bilag IIb.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring understreges nødvendigheden af klare indikatorer og mål i de nationale 
handlingsplaner.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 118
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. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner med henblik 
på at nedbringe og på længere sigt fjerne
de sundheds- og miljømæssige risici, 
herunder farer, ved og afhængigheden af 
pesticider samt fremme indførelsen af ikke-
kemiske alternative metoder til 
plantebeskyttelse over en bred front.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelsen og 
ved revision af deres nationale 
handlingsplaner skyldigt hensyn til de 

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

sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
foranstaltninger og til alle relevante 
interessentgrupper.

Or. en

Begrundelse

Den eneste reelle måde, hvorpå man kan eliminere pesticiders negative virkninger på 
menneskers og dyrs sundhed og på miljøet består i at anlægge en præventiv indfaldsvinkel, 
der sigter på en udbredt overgang til virkelig bæredygtige, ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring. Dette vil være mere i 
overensstemmelse med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Hiltrud Breyer og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 119
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. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at opstille mål og
indikatorer for nedbringelse af risiciene ved 
og anvendelsen af pesticider inden for 5 og 
10 år fra basisåret. Der opstilles et EU-mål 
for nedbringelse af 
behandlingshyppigheden på 25 % inden for 
5 år fra basisåret og på 50% inden for 10 
år. Medlemsstaterne fastsætter deres 
nationale mål under hensyntagen til EU-
målet og til allerede eksisterende nationale 
reduktionsmål.

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 
sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
foranstaltninger. Minimumskravene til de 
nationale handlingsplaner er anført i bilag 
IIb.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring opstilles der klare tidsplaner for udarbejdelsen af nationale 
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handlingsplaner. Desuden er kvantitative reduktionsmål et vigtigt element i ethvert program 
for nedbringelse af risici/anvendelse.

Ændringsforslag af Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, Ambroise 
Guellec, Françoise Grossetête

Ændringsforslag 120
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. Medlemsstaterne vedtager og 
gennemfører uden unødig forsinkelse 
nationale handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
nedbringelsen af risiciene, herunder farerne, 
ved og afhængigheden af pesticider. De 
nationale handlingsplaner skal som 
minimum indeholde følgende:
(a) for andre pesticider og stoffer end 
biologiske pesticider og lavrisikostoffer som 
defineret i forordning (...), kvantitative mål 
for nedbringelse af anvendelsen udtrykt 
som behandlingsindeks.
Behandlingsindekset skal tilpasses til de 
specifikke forhold i hver medlemsstat.
Behandlingsindekset skal straks forelægges 
Kommissionen til godkendelse. For særligt 
problematiske stoffer (som defineret i 
artikel 57 i Reach-forordningen) skal målet 
være en reduktion inden udgangen af 2013 
på mindst 50 % i forhold til 
behandlingsindekset for 2005, medmindre 
medlemsstaten kan bevise, at den allerede 
har opnået en tilsvarende eller højere 
reduktion i forhold til et andet referenceår i 
perioden 1995-2004
(b) for pesticidformuleringer, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater1, kvantitative mål for 
nedbringelse af anvendelsen udtrykt i
solgte mængder. Målet skal være en 
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reduktion inden udgangen af 2013 på 
mindst 50 % i forhold til 2005, medmindre 
medlemsstaten kan bevise, at den allerede 
har opnået en tilsvarende eller højere 
reduktion i forhold til et andet referenceår i 
perioden 1995-2004.

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 
sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
foranstaltninger.
1 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Direktivet senest 
ændret ved fororordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 
L 396 af 30.12.2006, s. 1).

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår biologiske pesticider og lavrisikostoffer er der ikke behov for restriktioner.
For særligt problematiske stoffer (f.eks. mutagene og kræftfremkaldende stoffer) skal målet 
være en reduktion på mindst 50 % inden udgangen af 2013 set i forhold til 
behandlingsindekset for2005. For de øvrige pesticider benyttes behandlingsindekser (tilpasset 
til de enkelte medlemsstaters særlige forhold). For pesticidformuleringer, der er klassificeret 
som giftige eller meget giftige, skal reduktionsmålet, beregnet i solgte mængder, være mindst 
50 %.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 121
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. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
nedbringelsen af risiciene, herunder farerne, 
ved og afhængigheden af pesticider og for 
gennemførelsen af de foranstaltninger, der 
er fastsat i artikel 5-16 i dette direktiv.

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, sundhedsmæssige, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
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foranstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

I kraft af ændringsforslaget skabes der en sammenhæng mellem de nationale handlingsplaner 
og bestemmelserne i rammedirektivet. Der åbnes også mulighed for, at der kan tages højde 
for de sundhedsmæssige virkninger.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 122
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. Senest et år efter dette direktivs 
ikrafttræden vedtager medlemsstaterne
nationale handlingsplaner for at opstille mål, 
foranstaltninger og tidsplaner for 
minimeringen af risiciene, herunder farerne, 
ved og afhængigheden af pesticider og for 
fremme af anvendelsen af ikke-kemiske 
plantebeskyttelsesmetoder. Måltallene skal 
være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, og artikel 
16 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger1.

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 
sundhedsmæssige, sociale, økonomiske og 
miljømæssige virkninger af de påtænkte 
foranstaltninger.
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at minimere de negative sider af anvendelsen af pesticider. Det er desuden 
vigtigt, at de nationale handlingsprogrammer også baseres på de mål, der er opstillet i 
vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 123
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Referencegrundlaget (basisåret) skal 
være gennemsnittet af anvendelsen og 
risiciene i de sidste tre kalenderår, januar -
december, før dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring præciseres behovet for klare indikatorer og mål i de nationale 
handlingsplaner.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 124
Artikel 4, stk. 1a (nyt)

1a. Ud over et måltal for nedbringelsen af 
den generelle anvendelse, opgjort som 
behandlingsindeks, skal de nationale 
handlingsplaner som minimum indeholde 
specifikke reduktionsmål for anvendelsen 
af følgende stoffer:
(a) for særligt problematiske stoffer (som 
defineret i artikel 57 i Reach-forordningen) 
skal målet være en reduktion inden 
udgangen af 2013 på mindst 50 % i forhold 
til behandlingsindekset for 2005, 
medmindre medlemsstaten kan bevise, at 
den allerede har opnået en tilsvarende eller 
højere reduktion i forhold til et andet 
referenceår i perioden 1995-2004x
(b) for pesticidformuleringer, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige i 
henhold til direktiv 1999/45/EF, 
kvantitative reduktionsmål for anvendelsen 
udtrykt i solgte mængder. Målet skal være 
en reduktion inden udgangen af 2013 på 
mindst 50 % i forhold til 2005, medmindre 
medlemsstaten kan bevise, at den allerede 
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har opnået en tilsvarende eller højere 
reduktion i forhold til et andet referenceår i 
perioden 1995-2004.x

Or. en

Begrundelse

Med denne ændring præciseres behovet for klare indikatorer og mål i de nationale 
handlingsplaner.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 125
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. Der skal kunne ydes EU-støtte til 
udarbejdelse og gennemførelse af nationale 
handlingsplaner.

Or. el

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 126
Artikel 4, stk. 1 b (nyt)

1b. Kommissionen udarbejder hvert andet 
år en rapport med resultaterne af 
gennemførelsen af de nationale 
handlingsplaner, særlig med hensyn til 
begrænsningen af risikoen i samtlige 
medlemsstater.

Or. el

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 127
Artikel 4, stk. 2, afsnit 1

2. Medlemsstaterne meddeler senest tre år 
efter dette direktivs ikrafttræden 

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

Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres nationale planer. Kommissionen gør 
de nationale handlingsplaner og 
resultaterne af deres gennemførelse 
offentligt tilgængelige via internettet.

Or. en

Begrundelse

De nationale handlingsplaner bør være offentlige og deres gennemførelse gennemsigtig.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 128
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 18 
måneder efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres vedtagne 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 tredje år, og alle 
ændringer i de nationale handlingsplaner 
rapporteres til Kommissionen uden unødig 
opsættelse.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de risici og negative sundhedsvirkninger, der er forbundet med 
pesticidanvendelse, og af Kommissionens erkendelse af, at der er mangler ved den nuværende 
lovgivning, og at man ikke i tilstrækkelig grad har fokuseret på den egentlige 
anvendelsesfase, bør medlemsstaterne meddele deres vedtagne nationale handlingsplaner til 
Kommissionen og de andre medlemsstater inden for en kortere frist end tre år. De nationale 
handlingsplaner bør tages op til revision mindst hvert andet år for at tage højde for 
eventuelle forandringer eller udviklinger.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 129
Artikel 4, stk. 2
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2. Medlemsstaterne meddeler senest tre år
efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres nationale planer.

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

Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden undersøger medlemsstaterne 
mulighederne for at minimere anvendelsen 
af pesticider på alle deres vigtigste afgrøder 
ved at fastlægge afgrødespecifikke metoder 
og praksisser for integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

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 tredje år, og alle 
ændringer i de nationale handlingsplaner 
rapporteres til Kommissionen uden unødig 
opsættelse.

Or. en

Begrundelse

Regelmæssige revisioner af de nationale handlingsplaner og iværksættelse af 
afgrødespecifikke IPM-retningslinjer er vigtige forudsætninger for en nedbringelse af 
anvendelse og risici.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 130
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 to år 
efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres nationale planer.

Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden undersøger medlemsstaterne 
muligheden for at begrænse 
pesticidanvendelsen på alle afgrøder dyrket 
på alle landbrugsbedrifter mest muligt med 
henblik på at indføre specifikke metoder og 
fremgangsmåder for integreret bekæmpelse 
af skadegørere.

De nationale handlingsplaner tages op til 
revision mindst hvert femte år, og alle 
ændringer i de nationale handlingsplaner 

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

rapporteres til Kommissionen uden unødig 
opsættelse.

Or. fr

Begrundelse

En regelmæssig revision af de nationale handlingsplaner og indførelse af bestemmelser om 
integreret bekæmpelse af skadegørere er nøglen til en effektiv begrænsning af 
pesticidanvendelsen og risikoen i forbindelse med denne anvendelse.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 131
Artikel 4, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionen opretter en internetportal 
for information af offentligheden om de 
nationale handlingsplaner, eventuelle 
ændringer heri og de vigtigste 
gennemførelsesresultater.

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at fremme gennemskueligheden og sikre, at 
offentligheden har bedre adgang til information.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique Ries

Ændringsforslag 132
Artikel 4, stk. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal inddrages fuldt ud i udformningen, anvendelsen og eventuelle ændringer 
af de nationale handlingsplaner, hvis man skal være på linje med ånden i direktiv 2003/35/EF 
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om offentlig deltagelse. (Caroline Lucas)

Offentligheden har krav på at blive informeret i spørgsmål, der vedrører deres sundhed og 
miljøet. Informationen om de nationale handlingsplaner skal offentliggøres på internettet, 
nærmere betegnet på Kommissionens websted. (Frédérique Ries).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 133
Artikel 4, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne stiller de oplysninger, 
de har modtaget i medfør af stk. 2, til 
rådighed for offentligheden på et 
internetsted. 

Or. fr

Begrundelse

Af tydelighedsgrunde og af hensyn til gennemskueligheden bør offentligheden have adgang til 
denne form for oplysninger. Herved får offentligheden også mulighed for at deltage i såvel 
udarbejdelsen som revisionen og kontrollen af de nationale handlingsprogrammer.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 134
Artikel 4, stk. 4

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner.

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse af den 
nationale baggrundsrapport og på 
udarbejdelse og ændring af de nationale 
handlingsplaner. Alle relevante 
interessenter og den bredere offentlighed 
skal høres om alle aspekter af den 
nationale baggrundsrapport og de 
nationale handlingsplaner, herunder 
udformning, udvikling, gennemførelse, 
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anvendelse, overvågning samt ændringer.
Der skal sikres en ligelig repræsentation af 
interessenter, herunder af dem, som 
berøres negativt af anvendelsen.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal inddrages i udformningen af den nationale baggrundsrapport i 
overensstemmelse med direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 135
Artikel 4, stk. 4

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner.

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner. Alle relevante 
interessenter og den bredere offentlighed 
skal høres om alle aspekter af de nationale 
handlingsplaner, herunder udformning, 
udvikling, gennemførelse, anvendelse, 
overvågning samt ændringer. Der skal 
sikres en ligelig repræsentation af 
interessenter, herunder af dem, som 
berøres af anvendelsen af pesticider, såsom 
beboere og lokalsamfund i landdistrikter.

Or. en

Begrundelse

Det skal stå klart for medlemsstaterne, at offentligheden har krav på at blive inddraget i 
udformningen, anvendelsen og eventuelle ændringer af de nationale handlingsplaner på linje 
med ånden i direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse. Alle relevante interessenter skal 
inddrages i alle aspekter af de nationale handlingsplaner. Dette skal bl.a. omfatte 
repræsentanter for beboere i landdistrikter, landbrugere (både økologiske og traditionelle), 
pesticidfabrikanter samt miljø- og forbrugergrupper.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 136
Artikel 4, stk. 4

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse og ændring af de 
nationale handlingsplaner.

4. Bestemmelserne om offentlig deltagelse, 
jf. artikel 2 i direktiv 2003/35/EF, finder 
anvendelse på udarbejdelse af den 
nationale baggrundsrapport og
udarbejdelse og ændring af de nationale 
handlingsplaner. De kompetente 
myndigheder iværksætter en procedure for 
høring af offentligheden, herunder 
repræsentanter for forbruger- og 
miljøorganisationer.

Or. fr

Begrundelse

Offentligheden bør deltage i så vid udstrækning som muligt. Offentligheden bør derfor 
omfatte ikke blot producenter og brugere af pesticider, men også forbruger- og 
miljøorganisationer.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 137
Artikel 4, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

Landbrugsorganisationer og 
organisationer repræsenterende vinavlere, 
miljøorganisationer, industrisektoren og 
andre berørte sektorer deltager heri på en 
passende og effektiv måde.

Or. fr

Begrundelse

For at de nationale handlingsplaner skal blive effektive og realistiske, skal de udarbejdes i 
samarbejde med de berørte parter.
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Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 138
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne etablerer en ordning 
til finansiering af indførelsen af de 
nationale handlingsplaner. Ordningen 
finansieres via et system med skatter eller 
afgifter på pesticider.

Or. fr

Begrundelse

Skatte- eller afgiftsordninger har vist sig at være et godt middel til begrænsning af
pesticidanvendelsen i flere europæiske lande. Der bør indføres sådanne ordninger i hele EU, 
og de bør kunne finansiere foranstaltningerne til begrænsning af risikoen ved og anvendelsen 
af pesticider som led i de nationale handlingsplaner samt et effektivt system til opfølgning og 
kontrol af samt information om resultaterne af disse planer. Medlemsstaterne bør kunne 
vælge den ordning, der passer bedst til landets behov.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 139
Artikel 4, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne forstærker deres 
nuværende indsats for at kontrollere og 
forhindre ulovlig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i samarbejde med 
de relevante interessenter.
Medlemsstaterne aflægger med 
regelmæssige mellemrum rapport om deres 
kontrolforanstaltninger vedrørende ulovlig 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

En grundlæggende forudsætning for bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er, at 
de eksisterende lovkrav implementeres og håndhæves fuldt ud. De nationale myndigheder bør 
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derfor håndhæve den eksisterende lovgivning strengere og anvende de eksisterende 
overvågnings- og håndhævelseskrav mere effektivt.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 140
Artikel 4 a (ny)

4a. Medlemsstaterne yder passende støtte til 
gennemførelsen af deres nationale 
handlingsplaner, som kan finansieres ved 
hjælp af en afgift på pesticidprodukter.

Or. en

Begrundelse

Man har i mange europæiske lande haft gode erfaringer med at finansiere foranstaltninger til 
nedbringelse af pesticidanvendelsen via en pesticidafgift, og en sådan bør indføres i alle 
lande som et middel til finansiering af foranstaltningerne i de nationale handlingsplaner, 
herunder et effektivt online-system for rapportering, overvågning og information.
Medlemsstaterne bør have mulighed for at vælge mellem forskellige afgiftssystemer, således 
at de kan vælge det, der passer bedst til deres behov.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 141
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 
uddannelse i alle medlemsstater, og at der 
fastsættes minimumskrav, der er bindende i 
hele Fællesskabet.

Or. pl

Begrundelse

Indførelse af minimumskrav vil højne uddannelsens kvalitet og medvirke til at fremme 
erfaringsudvekslingen mellem brugere i de forskellige medlemsstater.



PE 388.389v01-00 74/188 AM\662795DA.doc

DA

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 142
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 
uddannelse, herunder regelmæssig 
efteruddannelse med henblik på 
ajourføring af deres viden.

Or. en

Begrundelse

I mange tilfælde skyldes forurening af miljøet og landbrugsprodukter med pesticider en 
utilstrækkelig viden. Professionelle brugere, distributører og rådgivere bør være ajour med al 
den relevante information, som er til rådighed.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 143
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 
uddannelse, som svarer til deres niveau og 
specifikke rolle inden for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. el

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 144
Artikel 5, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne sørger for, at én person, 
der arbejder som professionel bruger, jf. 
artikel 3, litra b), har adgang til denne 
uddannelse, når der er tale om en 
landbrugsbedrift eller vingård, der har 
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form af en mikrovirksomhed.

Or. fr

Begrundelse

I en mikrovirksomhed er det unødvendigt, at alle de ansatte og virksomhedens leder 
gennemgår en uddannelse. Det er tilstrækkeligt, at en af virksomhedens ansatte deltager i 
uddannelsen.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 145
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne sørger for, at 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere er bekendt med eksistensen af og 
risiciene ved ulovlige (forfalskede) 
plantebeskyttelsesmidler, og at de har 
modtaget den fornødne uddannelse til at 
kunne identificere sådanne produkter.

Or. en

Begrundelse

Varemærkeforfalskning og ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler er et væsentligt 
problem i Europa. En vigtig forudsætning for at kunne tackle problemet med ulovlig handel 
med plantebeskyttelsesmidler er, at de professionelle brugere og distributører gøres 
opmærksomme herpå.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 146
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 
certifikatsordninger, der dokumenterer 
erhvervelse af basisviden, som mindst 
omfatter emnerne i bilag I.
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Vilkårene for udstedelse og tilbagekaldelse 
af certifikaterne fastlægges i ordningerne. 
Certifikaternes gyldighedsperiode kan ikke 
overstige fem år. 

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget udspringer af behovet for, at tidsfristen skal svare til den tidsfrist, der er 
fastsat for gennemførelsen af de nationale handlingsplaner. Desuden fastsættes vilkårene for 
udstedelse og tilbagekaldelse af certifikaterne, som skal være gyldige i højst fem år.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 147
Artikel 5, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Når en deltager i uddannelsen er en 
professionel bruger på en landbrugsbedrift 
eller vingård, der har form af en 
mikrovirksomhed, er certifikater udstedt til 
denne deltager gyldige for den pågældende 
bedrift eller vingård, navnlig for så vidt 
angår bestemmelserne i artikel 6, stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.

Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 

Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 148
Artikel 5, stk. 3

3. Kommissionen kan ændre bilag I efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Konsekvensændring, da stk. 2 og 3 i artikel 18 udgår.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 149
Artikel 5, stk. 3

3. Kommissionen kan ændre bilag I efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

3. Kommissionen kan ændre bilag I efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Derfor skal 
indehaverne af de certifikater, der henvises 
til i stk. 2, når de kompetente nationale 
myndigheder finder det nødvendigt, 
gennemføre genopfriskningskurser.

Or. el

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ændringsforslag 150
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 

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 
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til rådighed for kunderne med oplysninger 
om pesticidanvendelse.

til rådighed for kunderne med oplysninger 
om pesticidanvendelse samt om sundheds-
og miljørisici og potentielle negative 
virkninger.

Or. en

Begrundelse

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 151
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.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at udvide certifikatets anvendelsesområde, således at alle distributører af 
produkter og ikke blot distributører af giftige eller meget giftige produkter bliver omfattet af 
ordningerne.
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Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Ændringsforslag 152
Artikel 6, stk. 3, afsnit 1

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 risikoen ved og 
de potentielle negative sundheds- og 
miljømæssige virkninger af anvendelse af 
pesticider, navnlig om farer, eksponering, 
forsvarlig opbevaring, håndtering og 
anvendelse samt bortskaffelse.

Or. en

Begrundelse

Såvel professionelle som ikke-professionelle pesticidbrugere skal have alle oplysninger om 
risiciene ved og de potentielle negative sundheds- og miljømæssige virkninger af anvendelse 
af pesticider (Davies m.fl. + Hennicot-Schoepges m.fl.).

Alle pesticidbrugere skal, hvad enten de er professionelle eller ikke-professionelle, have alle 
oplysninger om risiciene ved og de potentielle negative sundheds- og miljømæssige virkninger 
af anvendelse af pesticider (Lucas + Belohorska).

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Ændringsforslag 153
Artikel 6, stk. 3, afsnit 2

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 to år efter datoen i artikel 20, stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af betydningen af, at alle pesticidbrugere informeres forsvarligt, er fire år fra 
datoen i artikel 20, stk. 1, for lang tid til at indføre foranstaltningerne i stk. 1 og 2, og fristen 
bør derfor være to år.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 154
Artikel 6, stk. 3, afsnit 2

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 et år efter datoen i artikel 20, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af betydningen af, at alle pesticidbrugere informeres forsvarligt, er fire år fra 
datoen i artikel 20, stk. 1, for lang tid til at indføre foranstaltningerne i stk. 1 og 2, og fristen 
bør derfor være et år.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 155
Artikel 6, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne sørger for, at 
eksisterende inspektions- og 
håndhævelsesforanstaltninger anvendes til 
at sikre, at ulovlige (varemærkeforfalskede) 
planebeskyttelsesmidler ikke udbydes til 
salg.

Or. en

Begrundelse

En bedre håndhævelse af eksisterende lovgivning er en forudsætning for at kunne tackle 
problemet med varemærkeforfalskning og ulovlig handel med plantebeskyttelsesmidler.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 156
Artikel 7

Oplysningsprogrammer Oplysningsprogrammer

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 og letter 
offentlighedens adgang til information om 
fordele og ulemper ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. de

Begrundelse

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er nødvendig, for at der skal kunne produceres sikre 
fødevarer og foderstoffer af god kvalitet. Der anvendes også plantebeskyttelsesmidler inden 
for det biologiske landbrug. Informationsprogrammerne skal angive fordele og ulemper ved 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og eventuelt også alternativer hertil. 

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 157
Artikel 7

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

Kontrollen af udbringningsudstyr til 
pesticider skal omfatte alle aspekter, som er 
vigtige for at sikre et højt sikkerheds- og 
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed 
og miljøet samt en optimalt effektiv 
spredning.

Or. de

Begrundelse

Sikring af udbringningsudstyr og -metoder skal garanteres og omfatter allerede en 
information om pesticiders sundheds- og miljøkonsekvenser eller ikke-kemiske alternativer.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 158
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 og letter 
offentlighedens adgang til information om 
pesticider, navnlig om deres indvirkning 
(skadevirkninger) på menneskers sundhed 
og miljøet og om ikke-kemiske alternativer.

Or. pl

Begrundelse

Pesticidanvendelse kan have uønskede virkninger for menneskers sundhed (navnlig blandt 
børn, gravide kvinder og fostre) og miljøet (jord, luft, vand). Det er derfor særlig vigtigt, at 
den brede offentlighed informeres herom.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 159
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 og letter 
offentlighedens adgang til information om 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler og 
biocider, navnlig om deres sundheds- og
miljøvirkninger og om ikke-kemiske 
alternativer, samt til information om 
pesticidrester i landbrugsprodukter.

Or. en

Begrundelse

Der er adskillige negative virkninger forbundet med pesticidanvendelse, og så mange 
aspekter heraf som muligt bør formidles til offentligheden.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 160
Artikel 7
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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.

7. Medlemsstaterne fremmer 
gennemførelsen af oplysningsprogrammer 
og letter offentlighedens adgang til
information om nytten af og risiciene ved 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og 
mulige sundheds- og miljøvirkninger i 
forbindelse hermed. Endvidere skal der 
oplyses om plantebeskyttelsesmidlers rolle i 
landbruget og fødevareproduktionen, 
ansvarlig håndtering af 
plantebeskyttelsesprodukter og ikke-kemiske
alternativer.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at de planlagte informations- og oplysningsprogrammer ikke 
kun omhandler risiciene ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. I dag fokuserer man over 
for 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 af Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Ændringsforslag 161
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 og letter 
offentlighedens adgang til information om 
pesticider, navnlig om deres sundheds- og 
miljømæssige risici og negative kort- og 
langtidsvirkninger og om ikke-kemiske 
alternativer.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal informeres om såvel sundheds- og miljørisici som negative kort- og 
langtidsvirkninger af pesticidanvendelse sammen med oplysninger om de ikke-kemiske 
alternativer, der findes. Herved får folk de oplysninger, som kan sætte dem i stand til at træffe 
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afgørelser og foranstaltninger vedrørende beskyttelse af deres sundhed og det omgivende 
miljø på et velinformeret grundlag.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Ændringsforslag 162
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 og letter 
offentlighedens adgang til afbalanceret
information om pesticider.

Or. nl

Begrundelse

Oplysningsprogrammerne bør beskrive fordelene og ulemperne ved at bruge 
plantebeskyttelsesprodukter. Teksten er i øjeblikket for fokuseret på risici og farer. 
Plantebeskyttelsesprodukter bidrager f.eks. til at sikre mere effektiv udnyttelse af 
landbrugsjord.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 163
Artikel 7

Oplysningsprogrammer Oplysningsprogrammer, overvågning og 
forskning

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

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

2. Medlemsstaterne indfører obligatoriske 
ordninger for indsamling af oplysninger 
om tilfælde af akut og kronisk 
pesticidforgiftning, især blandt operatører, 
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arbejdstagere, beboere og alle andre, der 
kan blive eksponeret for pesticider med 
regelmæssige mellemrum.
3. Medlemsstaterne sørger for løbende at 
overvåge og indsamle oplysninger om 
indikatorarter, der udsættes for pesticider, 
og om pesticider i miljøet, f.eks. i ferskvand 
og havvand, i jord og luft, samt meddele 
disse oplysninger til Kommissionen med 
regelmæssige mellemrum.
4. Medlemsstaterne gennemfører 
langsigtede forskningsprogrammer 
vedrørende specifikke situationer, hvor 
pesticider er sat i forbindelse med 
indvirkninger på menneskers sundhed og 
miljøet, herunder undersøgelser af 
højrisikogrupper, biodiversitet og 
kombinationsvirkninger.
5. For at gøre oplysningerne lettere 
sammenlignelige udvikler Kommissionen i 
samarbejde med medlemsstaterne senest tre 
år efter dette direktivs ikrafttræden et 
strategisk vejledningsdokument (guidance 
document) om overvågning af og tilsyn med 
pesticidanvendelsens virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet.

Or. en

Begrundelse

Man må i forbindelse med oplysningsprogrammer ikke glemme pesticidernes kroniske 
sundhedsvirkninger. Overvågning og forskning i medlemsstaterne er nødvendig for at 
indsamle oplysninger og kvantificere pesticidernes sundheds- og miljøvirkninger. Der findes 
allerede et rapporteringssystem i EU for pesticidrester i fødevarer, men der er ingen ordning 
for overvågning af tilfælde af forgiftning og miljøvirkninger i forbindelse med pesticider.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 164
Artikel 8, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør i 
professionel brug inspiceres med jævne 

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør i 
professionel brug inspiceres med jævne 
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mellemrum. mellemrum på højst fem år.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte et maksimumsinterval for kontrol af 
pesticidudbringningsudstyret.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 165
Artikel 8, stk. 1

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at det gøres 
obligatorisk, at pesticidudbringningsudstyr 
og -tilbehør i professionel brug inspiceres 
med jævne mellemrum.

I dette øjemed indfører de 
certifikatordninger til kontrol med 
udførelsen af inspektioner.

I dette øjemed indfører de obligatoriske
certifikatordninger til kontrol med 
udførelsen af inspektioner.

Or. pl

Begrundelse

Det er yderst vigtigt, at pesticider håndteres på en sikker måde. Et krav om obligatoriske 
inspektioner vil gøre det muligt at overvåge gennemførelsen af direktivets bestemmelser -
navnlig med hensyn til sikkerheden.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 166
Artikel 8, stk. 1

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

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

I dette øjemed indfører de 
certifikatordninger til kontrol med 
udførelsen af inspektioner.
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Or. de

Begrundelse

Det er mere sandsynligt, at incitamentsordninger vil skabe forståelse hos brugerne for 
inspektion af udstyr end tvangsforanstaltninger.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 167
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Denne artikel finder ikke anvendelse på 
manuelt lavvolumen-udstyr som f.eks. 
rygsprøjter og "weed-wipere".

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at der anvendes mange forskelligartede sprøjter, lige fra rygsprøjter til 
"weed-wipere", og at den nuværende definition af pesticidudbringningsudstyr omfatter ethvert 
apparat, der er udformet til udbringning af pesticider, vil udgifterne og de administrative 
byrder i forbindelse med inspektion af hver enkelt håndholdt sprøjte være helt ude af 
proportion med den miljømæssige gevinst.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 168
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne kan bestemme, at 
udstyr, hvis kontrol i administrativ 
henseende udgør en byrde, der ikke står i et 
rimeligt forhold til farerne i forbindelse 
med udstyrets anvendelse, ikke er omfattet 
af bestemmelserne i denne artikel.

Or. fr

Begrundelse

Når det gælder mindre udstyrsdele, står kontrolforanstaltningerne måske ikke i et rimeligt 
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forhold til de farer, som disse udstyrsdele kan indebære.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 169
Artikel 8, stk. 2

Ved inspektionerne kontrolleres det, om 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør 
opfylder de væsentlige sundheds- og 
miljøkrav i bilag II.

Ved inspektionerne kontrolleres det, om 
pesticidudbringningsudstyr og -tilbehør 
opfylder de væsentlige sundheds- og 
miljøkrav.

Or. de

Begrundelse

Følgeændring som følge af slettelsen af bilag II.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 170
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

Or. de

Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet kan denne særlige bestemmelse udgå.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 171
Artikel 8, stk. 3
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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.

3. Senest to 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.
Herefter foretages der obligatorisk 
inspektion mindst en gang om året med 
mulighed for supplerende 
stikprøveinspektioner.

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning med pesticider er en risikobetonet aktivitet, og alt udbringningsudstyr og tilbehør 
hertil til professionel brug bør derfor inspiceres regelmæssigt, eftersom udstyret kan blivet 
beskadiget på et hvilket som helst tidspunkt (f.eks. kort efter en inspektion og længe før den 
næste). Obligatorisk inspektion bør finde sted mindst en gang om året, ligesom der bør være 
mulighed for at foretage stikprøvekontrol efter den første inspektion, som bør foretages senest 
to år efter datoen i artikel 20, stk. 1.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 172
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.

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.
Herefter foretages der obligatorisk 
inspektion mindst hvert femte år.

Or. en

Begrundelse

Der bør være et krav om yderligere inspektioner hvert femte år efter den første inspektion 
senest 5 år efter datoen i artikel 20, stk. 1. Kommissionens forslag er tavst på dette punkt.
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 173
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.

3. Senest fem år efter datoen i artikel 20, stk. 
1, sørger medlemsstaterne for, at anlæg til 
inspektion af pesticidudbringningsudstyr 
godkendes og forefindes i hele det 
pågældende landbrugsområde. 
Senest syv 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.

Or. fr

Begrundelse

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 

Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 

De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 174
Artikel 8, stk. 4

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen er overflødig.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 175
Artikel 8, stk. 5

5. Kommissionen kan ændre bilag II efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3, med henblik 
på tilpasning til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

udgår

Or. de

Begrundelse

Følgeændring som følge af slettelsen af bilag II.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 176
Artikel 9, stk. 1

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

1. Medlemsstaterne forbyder sprøjtning fra 
luften, jf. dog stk. 2-7.

Or. fr

Begrundelse

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
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Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 177
Artikel 9, stk. 1

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

1. Medlemsstaterne tillader sprøjtning fra 
luften i henhold til bestemmelserne i stk. 2-
5.

Or. de

Begrundelse

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 178
Artikel 9, stk. 1

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

1. Medlemsstaterne forbyder al sprøjtning 
fra luften.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af, at Kommissionen har erkendt, at sprøjtning fra luften kan have alvorlige 
negative virkninger for menneskers sundhed, bør der indføres et totalforbud mod sprøjtning 
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fra luften uden mulighed for undtagelser.

Ændringsforslag af Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Ændringsforslag 179
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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1. (Caroline Lucas)

Medlemsstaterne kan umuligt på forhånd bestemme, for hvilke aktuelle afgrøder og områder 
og på hvilke særlige udbringningsvilkår sprøjtning fra luften kan tillades. Undtagelser bør i 
stedet indrømmes i henhold til artikel 9, stk. 4.(Christofer Fjellner)

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 180
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.

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser: 

a) det område, der skal sprøjtes fra luften, 
er på grund af terrænets beskaffenhed ikke 
tilgængeligt for maskiner, der anvendes til 
sprøjtning fra jorden 
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 
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omhandlet i artikel 5, stk. 2.
Der må ikke udføres sprøjtning fra luften, 
hvis et eller flere af følgende betingelser er 
opfyldt:
a) det regner
b) vinden blæser med over 20 km/t
c) afgrøderne i det utilgængelige område 
befinder sig under 200 m fra et bolig- eller 
aktivitetsområde (aktiviteter af økonomisk, 
handelsmæssig eller fritidsmæssig 
karakter, parker og haver)
d) afgrøderne i det utilgængelige område 
befinder sig under 150 m fra en vej. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 181
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.

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 182
Artikel 9, stk. 3

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 183
Artikel 9, stk. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 184
Artikel 9, stk. 3

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

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der har beføjelse til at 
kontrollere sprøjtning fra luften, og 
underretter Kommissionen herom.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 
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Kathy Sinnott

Ændringsforslag 185
Artikel 9, stk. 4

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:

udgår

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
c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.
I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
miljøet i nærheden af det sprøjtede område.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 1. (Caroline Lucas)

Sprøjtning fra luften bør forbydes uden undtagelser (Margrete Auken m.fl.)

Til støtte for et generelt forbud uden undtagelser.  (Kathy Sinnott)

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 186
Artikel 9, stk. 4

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:

4. En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
seks uger inden den periode, hvor der er 
planlagt sprøjtning fra luften, den 
kompetente myndighed en meddelelse med 
angivelse af det pågældende område 
(nøjagtig beliggenhed og areal), arten af 
den pågældende afgrøde, arten af det 
pesticid, der skal anvendes, den landbruger, 
der har bestilt sprøjtning fra luften, den 
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operatør, der udfører sprøjtningen fra 
luften, flyvemaskinens/flyets type og 
indregistreringsnummer og 
indregistreringsstedet samt den planlagte 
sprøjtningsperiode.  

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

Sprøjtningsperioden overstiger ikke to 
kalenderuger.

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

Meddelelsen indeholder mindst følgende 
oplysninger om den landbruger, der har 
bestilt sprøjtning fra luften, og den 
operatør, der udfører denne: navn, adresse, 
telefon- og faxnumre, e-mail-adresser og 
landbrugerens og operatørens 
webstedadresser, hvis der findes sådanne.

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.
I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
miljøet i nærheden af det sprøjtede område. 

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 187

Artikel 9, stk. 4

4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:

4. Tilladelse kan kun gives 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 og økonomisk 
forsvarlige 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 b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
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godkendt til sprøjtning fra luften 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 pilot eller operatør, der forbereder og 
udfører sprøjtning fra luften, er i besiddelse 
af et certifikat som omhandlet i artikel 5, stk. 
2.

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

I godkendelsen anføres de nødvendige 
foranstaltninger til at advare beboere og 
andre tilstedeværende og til at beskytte 
omgivelserne omkring det sprøjtede 
område.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 188
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,

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) der træffes alle nødvendige 
foranstaltninger til rettidigt at advare 
beboere og andre tilstedeværende og til at 
beskytte miljøet i nærheden af det sprøjtede 
område 

(cb) sprøjtningen fra luften er i forvejen 
indberettet til den kompetente myndighed 
og i givet fald godkendt af denne.

Or. fr
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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.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 189
Artikel 9, stk. 4, litra a

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 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet i forhold til sprøjtning fra jorden

Or. pl

Begrundelse

Nødvendig præcisering.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 190
Artikel 9, stk. 4, litra a-c

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

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.

ca) det område, der skal sprøjtes, befinder 
sig ikke i nærheden af offentlige eller 
beboede områder, og der er ingen 
indvirkning på beboeres eller andre 
tilstedeværendes sundhed.
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Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et generelt forbud mod sprøjtning fra luften med veldefinerede undtagelser.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 191
Artikel 9, stk. 4, litra b

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

b) de anvendte pesticider er udtrykkeligt 
godkendt til sprøjtning fra luften; stoffer, 
der er klassificeret som meget giftige (R50) 
for vandlevende organismer, må ikke 
godkendes til sprøjtning fra luften

Or. en

Begrundelse

Der bør udvises særlig forsigtighed ved godkendelse af stoffer til sprøjtning fra luften.
Forureningen af vandmiljøet som følge af vinddrift bør begrænses mest muligt, og visse 
farlige stoffer bør derfor ikke anvendes til sprøjtning fra luften.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 192
Artikel 9, stk. 4, litra c a og c b (nyt)

ca) luftfartøjet er udstyret med den bedste 
tilgængelige teknologi til begrænsning af 
vinddrift (såsom lavdriftdyser)
cb) de samfundsøkonomiske og 
miljømæssige fordele vejer tungere end de 
potentielle virkninger på beboeres og andre 
tilstedeværendes sundhed.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et generelt forbud med veldefinerede undtagelser.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Irena Belohorská

Ændringsforslag 193
Artikel 9, stk. 4, litra c a (nyt)

ca) der er ingen indvirkninger på beboere 
og andre tilstedeværende

Or. en

Begrundelse

Der bør ikke være mulighed for undtagelser, hvis beboeres og andre tilstedeværendes 
sundhed påvirkes negativt.

Ændringsforslag af Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 
Kathy Sinnott

Ændringsforslag 194
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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 4.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 195
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.

5. Den kompetente myndighed afgiver 
udtalelse om meddelelsen om sprøjtning fra 
luften og forelægger snarest muligt 
anmelderen udtalelsen. 

Udtalelsen om sprøjtning fra luften 
offentliggøres snarest muligt på websteder 
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tilhørende den kompetente myndighed, det 
ministerium eller den forvaltning, denne 
myndighed hører under, 
landbrugsministeriet og de pågældende 
regionale og lokale myndigheder. 
Udtalelsen opslås på en synlig og 
letgenkendelig måde i de offentlige 
myndigheders lokaler og i 
forretningslokaler på de steder, der berøres 
af sprøjtningen fra luften.
Inden for en radius af en kilometer rundt 
om de marker, der berøres af sprøjtningen 
fra luften, opstilles der skilte med angivelse 
af sprøjtningsperioden og de berørte 
marker eller områder.
Personer, der bor inden for den i afsnit 4 
nævnte radius, informeres snarest muligt 
om sprøjtningen fra luften gennem 
uddeling af informationsmateriale, der 
indeholder oplysningerne i stk.4 og 
betingelserne i stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 196
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.

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.
Meddelelsen skal indeholde oplysninger om 
sprøjtningstidspunktet samt om de 
mængder og typer af pesticid, der skal 
anvendes.

Or. en
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Begrundelse

Offentligheden bør informeres fuldt ud om sprøjtningstidspunktet samt om de mængder og 
typer af pesticid, der skal anvendes, så de får mulighed for at beskytte sig mod 
eksponeringsrisikoen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 197
Artikel 9, stk. 6

6. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser.

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, stk. 4.

Ændringsforslag af Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Ændringsforslag 198
Artikel 9, stk. 6

6. De kompetente myndigheder fører register 
over meddelte undtagelser.

6. De kompetente myndigheder fører register 
over meddelte undtagelser og stiller det til 
offentlighedens rådighed.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden bør have adgang til information, og de kompetente myndigheder skal stille den 
til rådighed. (Frédérique Ries)

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Ændringsforslag 199

Artikel 9, stk. 6
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6. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser.

6. Den professionelle bruger meddeler tre 
dage i forvejen den kompetente myndighed, 
at der skal udføres sprøjtning fra luften.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 200
Artikel 9, stk. 6 a (nyt)

6a. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser i fem år 
efter datoen for anmeldelse af sprøjtning 
fra luften.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken og Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 201
Artikel 9 a (ny)

Artikel 9a
Sprøjtning fra jorden

Inden produktet tages i brug, underretter 
landbrugerne naboer, som kan blive udsat 
for vinddrift og som har anmodet om at 
blive underrettet, via et centralt 
informations- eller signaleringssystem

Or. en

Begrundelse

Den foregående artikel om sprøjtning fra luften indeholder bestemmelser om forudgående 
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information af beboere og andre tilstedeværende. Der bør være tilsvarende bestemmelser om 
advarsel af beboere for så vidt angår sprøjtning fra jorden.  Nummereringen tilpasses 
herefter.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 202
Artikel 10

Særlige foranstaltninger til beskyttelse af 
vandmiljøet

udgår

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder 
fortrinsvis anvendes:
a) produkter, der ikke er farlige for 
vandmiljøet
b) de mest effektive 
udbringningsteknikker, herunder lavdrift-
sprøjteudstyr.
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.
De pesticidfri randzoners størrelse 
fastlægges ud fra forureningsrisikoen og 
det berørte områdes landbrugsmæssige 
karakteristika.
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.
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 
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arealer med stor risiko for afstrømning til 
overfladevand eller kloaksystemer.

Or. de

Begrundelse

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 203
Artikel 10, stk. 1, indledning

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

1. Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden sørger medlemsstaterne for, at 
der ved pesticidanvendelse nær vandområder 
fortrinsvis anvendes:

Or. fr

Begrundelse

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
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vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 204
Artikel 10, stk. 1, indledning

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

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

Or. pl

Begrundelse

Drikkevandsressourcer er af grundlæggende betydning for samfundet. Drikkevandsområder 
bør derfor beskyttes på en særlig måde.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 205
Artikel 10, stk. 1, indledning

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

Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder og 
især vandområder, der er bestemt til 
indvinding af drikkevand, fortrinsvis 
anvendes:

Or. nl
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Begrundelse

Vandområder, der er bestemt til indvinding af drikkevand, har brug for ekstra beskyttelse.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Ændringsforslag 206
Artikel 10, stk. 1, afsnit 1, litra a

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
pesticidanvendelse nær vandområder, 
herunder især vandområder, der anvendes 
til drikkevand, fortrinsvis anvendes:

a) produkter, der ikke er farlige for 
vandmiljøet

a) produkter, der ikke indebærer nogen høj 
risiko for optagelse i vandmiljøet

Or. en

Begrundelse

Vandområder, der anvendes til indvinding af drikkevand bør nyde særlig beskyttelse med 
henblik på at sikre, at målsætningerne i vandrammedirektivets artikel 7 vedrørende 
vandområder beregnet til drikkevandsindvinding samt drikkevandsdirektivets grænseværdi på 
0,1 mikrogram/liter kan overholdes.  (Dan Jørgensen m.fl.)

Vandområder, der anvendes til drikkevand, bør nyde særlig beskyttelse med henblik på at 
holde bestemmelserne i vandrammedirektivets artikel 7 i hævd. (Werner Langen)

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 207
Artikel 10, stk. 1, litra a

a) produkter, der ikke er farlige for 
vandmiljøet

a) produkter, der indebærer mindre risiko 
for vandet

Or. nl
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Begrundelse

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden. 

Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 208
Artikel 10, stk. 1, litra a

a) produkter, der ikke er farlige for
vandmiljøet

a) produkter, der er klassificeret som 
ufarlige for vandmiljøet i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering 
af farlige præparater

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til klarheden bør det defineres mere præcist, hvilke stoffer der er klassificeret som 
ufarlige for vandmiljøet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 209
Artikel 10, stk. 2, afsnit 1

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 

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 
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passende randzoner, hvor pesticider ikke må 
udbringes eller opbevares.

randzoner på mindst ti meter, hvor 
pesticider ikke må udbringes eller 
opbevares.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 210
Artikel 10, stk. 2, afsnit 1

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.

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 
randzoner med en bredde på mindst 15 
meter, hvor pesticider ikke må udbringes 
eller opbevares.

Or. en

Begrundelse

Randzoner bør have en bredde på mindst 15 meter, inden for hvilke brugen af pesticider skal 
være forbudt.  Pesticider bør være forbudt i permeable områder, hvor risikoen for 
afstrømning og udvaskning er størst.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 211
Artikel 10, stk. 2, afsnit 1

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 

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte 
vandforekomster, navnlig ved at sørge 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 
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udbringes eller opbevares. drikkevandsindvindingsområder, udlægges 
passende randzoner, hvor pesticider ikke må 
udbringes eller opbevares.

Or. fr

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 212
Artikel 10, stk. 2, afsnit 1

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.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til boligområder,
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.

Or. nl

Begrundelse

Rent vand er af afgørende betydning for boligområder. Derfor skal disse områder også 
medtages i teksten.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 213
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.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at beskytte 
vandforekomster, navnlig ved at sørge 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.

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

Or. fr

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker forbindelsen mellem vandrammedirektivet og dette direktiv.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 214
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.

2. Medlemsstaterne sørger senest et år efter 
dette direktivs ikrafttræden for, at der på 
marker, der befinder sig i nærheden af eller 
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 
obligatoriske sprøjtefrie zoner med en 
bredde på mindst 100 meter, hvor pesticider 
ikke må udbringes eller opbevares.

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

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med ændringsforslaget til betragtning 11. Det er påvist, at pesticider kan 
transporteres over store afstande, og overflade- og grundvandet risikerer derfor at blive 
udsat for forurening fra en række kilder. For at undgå forurening af vandmiljøet bør der 
derfor træffes væsentlige foranstaltninger.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer,

Ændringsforslag 215
Artikel 10, stk. 2
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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.

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 med en bredde på 
mindst 10 meter, hvor pesticider ikke må 
udbringes eller opbevares.

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

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

Medlemsstaterne sørger endvidere for, at 
der i beskyttelseszoner, som i medfør af 
artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er 
udlagt til beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder, træffes 
supplerende foranstaltninger til at 
forebygge forurening af vand med 
pesticider, herunder om nødvendigt 
strengere begrænsninger for anvendelsen 
af visse højrisikoprodukter, udvidet brug af 
randzoner, specifik uddannelse og 
bevidstgørelse af rådgivere og 
sprøjteoperatører samt streng håndhævelse 
af bedste praksis ved påfyldning, blanding 
og bortskaffelse af pesticider.

Or. en

Begrundelse

Randzonerne skal være mindst 10 meter brede for at sikre en generel minimumsbeskyttelse af 
vandløb og vandområder. Selv om randzonerne er nødvendige, er de imidlertid ikke 
tilstrækkelige til at tackle problemerne med de måder, hvorpå pesticider traditionelt kommer 
ud i vand. De vil ikke nødvendigvis forhindre udvaskning via markdræn eller 
overfladeafstrømning, som er en af de vigtigste forureningsveje. Det er derfor vigtigt, at der 
også træffes andre foranstaltninger til sikring af, at målsætningerne i vandrammedirektivers 
artikel 7, stk. 3, opfyldes i tilstrækkeligt omfang, og at vandområder beregnet til 
drikkevandsindvinding beskyttes.
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Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 216
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2

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

De pesticidfri randzoners størrelse 
fastlægges ud fra forureningsrisikoen og det 
berørte områdes landbrugs- og 
klimamæssige karakteristika.

Or. en

Begrundelse

Ikke blot de landbrugsmæssige, men også de klimatiske forhold skal tages i betragtning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 217
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Medlemsstaterne kan fastlægge de 
pesticidfrie zoner, de finder nødvendige for 
at sikre drikkevandsressourcer. Sådanne 
pesticidfrie zoner kan dække hele 
medlemslandet.

Or. da

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at den sejr der blev vundet i grundvandsdirektivet for at kunne sikre 
drikkevandet føres videre i dette direktiv.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 218
Artikel 10, stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Beskyttelseszoner, som oprettes i medfør af 
artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF, gives 
en sådan størrelse, som den nationale 
kompetente myndighed finder nødvendig 
for at beskytte drikkevandsforsyningen, og 
kan dække hele medlemsstatens område.
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Or. en

Begrundelse

Vandrammedirektivet (artikel 7) giver mulighed for oprettelse af beskyttelseszoner med 
henblik på at beskytte vandområder, der anvendes til indvinding af drikkevand. I forbindelse 
med Parlamentets og Rådets aftale om grundvandsdirektivet (2006/118/EF) blev det slået 
fast, at sådanne beskyttelsesområder i særlige tilfælde kunne dække en medlemsstats samlede 
område. Dette blev gjort for at sikre den fornødne beskyttelse, navnlig i tilfælde hvor 
grundvand indvindes og benyttes urenset som drikkevand, og dette ændringsforslag indføjer 
ganske enkelt grundvandsdirektivets formulering vedrørende sådanne beskyttelseszoners 
størrelse.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 219
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.

3.  Medlemsstaterne sørger for, at der træffes 
passende foranstaltninger til at begrænse 
vinddrift og transport over store afstande af 
pesticider, i det mindste i forbindelse med
højtvoksende afgrøder, bl.a. frugt, vin og 
humle, der befinder sig i nærheden af eller 
støder direkte op til et vandløb, ved at sikre, 
at pesticidanvendelse i sådanne områder 
forbydes og erstattes af ikke-kemiske 
alternativer.

Or. en

Begrundelse

Det er påvist, at pesticider kan vandre over store afstande, og vandløb risikerer derfor at 
blive udsat for forurening fra en række kilder. For at undgå forurening af vandmiljøet bør der 
derfor træffes væsentlige foranstaltninger.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 220
Artikel 10, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at der træffes 
passende foranstaltninger til som et 
minimum at begrænse vinddriften ved 

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

arealer, der støder direkte op til et vandløb.

Or. sv

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 221
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 og på 
befæstede arealer med stor risiko for 
afstrømning til overfladevand eller 
kloaksystemer.

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

Or. pl

Begrundelse

I porøse bjergarter trænger forskellige stoffer og regnvandet lettere ned i de dybere jordlag. 
På sandjorder trænger stoffer, der er opløst i vand, eksempelvis lettere dybt ned i jorden, 
hvilket ikke er tilfældet på lerholdige jorder, der ikke er særlig permeable.

Stejle skråninger fremmer udvaskning og afstrømning - navnlig efter kraftige regnskyl -
således at jordpartikler og de gødningsstoffer og plantebeskyttelsesmidler, der er anvendt, 
spredes til landbrugsarealer længere nede ad skråningerne eller til overfladevandet.

Ændringsforslag af Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 222
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 

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning begrænses kraftigt 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 
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overfladevand eller kloaksystemer. overfladevand eller kloaksystemer.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 10, stk. 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 223
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.

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning 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. I alle 
disse områder bør der anvendes ikke-
kemiske alternativer.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forurening af disse områder bør der anvendes ikke-kemiske alternativer.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer

Ændringsforslag 224
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.

4. 4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning begrænses mest muligt 
eller 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. I alle 
disse områder bør anvendelsen af ikke-
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kemiske alternativer fremmes.

Or. en

Begrundelse

For at undgå forurening af disse områder bør der anvendes ikke-kemiske alternativer.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 225
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.

4. Medlemsstaterne sørger for, at 
pesticidudbringning forbydes 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.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en konsekvens af målsætningen om indførelse af en ny randzone med en 
bredde på mindst 15 m, inden for hvilke brugen af pesticider skal være forbudt.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 226
Artikel 11

Begrænsning af pesticidanvendelsen i 
følsomme områder

udgår

1. Under skyldig hensyntagen til de 
nødvendige krav til hygiejne og offentlig 
sikkerhed sørger medlemsstaterne for, at 
følgende foranstaltninger træffes:
a) anvendelse af pesticider forbydes 
eller begrænses til det absolut nødvendige i 
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
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som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser
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.
Forbud og begrænsninger som omhandlet i 
litra b) kan baseres på resultaterne af 
relevante risikovurderinger.

Or. de

Begrundelse

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 227
Artikel 11, 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:
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Or. de

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 af Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Ændringsforslag 228
Artikel 11, stk. 1, indledning

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

1. 1. Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden og under skyldig hensyntagen 
til de nødvendige krav til hygiejne og 
offentlig sikkerhed sørger medlemsstaterne 
for, at følgende foranstaltninger træffes:

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 229
Artikel 11, indledning

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

1. Under skyldig hensyntagen til de 
nødvendige krav til hygiejne og offentlig 
sikkerhed sørger medlemsstaterne senest to 
år efter dette direktivs ikrafttræden for, at 
følgende foranstaltninger træffes:

Or. fr

Begrundelse

Ifølge direktivforslaget skal pesticidanvendelsen "forbydes eller begrænses til det absolut 
nødvendige" i såkaldt følsomme områder, da disse bruges af offentligheden eller følsomme 
befolkningsgrupper som f.eks. børn. Pesticidanvendelsen i disse områder skal forbydes eller 
begrænses mindst inden for 200 meter fra disse områder. 
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Ændringsforslag af Caroline Lucas og, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 230
Artikel 11, stk. 1, indledning

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

1. 1. Senest to år efter dette direktivs 
ikrafttræden og under skyldig hensyntagen 
til de nødvendige krav til hygiejne og 
offentlig sikkerhed sørger medlemsstaterne 
for, at følgende foranstaltninger træffes:

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. Pesticidanvendelse bør derfor forbydes i og omkring områder, hvor 
almindelige borgere kan blive eksponeret, navnlig hvis de bor i nærheden af behandlede 
områder. Pesticider kan transporteres over enorme afstande, og visse amerikanske stater har 
sprøjtefrie zoner på op til 4 km omkring skoler. Der er derfor nødvendigt at indføre 
væsentlige lovgivningsforanstaltninger, der kan forhindre eksponering af offentligheden og 
beskytte sårbare grupper.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 231
Artikel 11, litra a

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

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

Or. de

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 
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tilfælde, hvorfor det ud fra subsidiaritetsprincippet ikke er nødvendigt at indføre yderligere 
særregler.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 232
Artikel 11, litra a

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

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

Or. de

Begrundelse

Følgeændring som følge af slettelsen af bilag II.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 233
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle 
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i omfattende sprøjtefrie zoner, bl.a. på 
marker omkring disse områder, navnlig, 
men ikke udelukkende, for at beskytte 
følsomme grupper som f.eks. spædbørn og 
børn, gravide, ældre samt personer, som i 
forvejen er syge og eventuelt tager medicin.
I alle disse områder bør der anvendes ikke-
kemiske alternativer.
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Or. en

Begrundelse

Sprøjtning i områder, der benyttes af offentligheden, herunder navnlig sårbare grupper som 
f.eks. børn, bør forbydes, sådan som det eksempelvis er blevet vedtaget for græsplæner i 
Canada. I andre følsomme områder bør sprøjtning forbydes eller være stærkt begrænset. der 
bør oprettes omfattende sprøjtefrie zoner omkring områder, der benyttes af offentligheden og 
især af følsomme befolkningsgrupper. Sprøjtefrie zoner kan være op til 4 km omkring skoler, 
som det er tilfældet i visse dele af USA.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 234
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i omfattende sprøjtefrie zoner, bl.a. på 
marker omkring disse områder

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning i områder, der benyttes af offentligheden, herunder navnlig sårbare grupper som 
f.eks. børn, bør forbydes, sådan som det eksempelvis er blevet vedtaget for græsplæner i 
Canada. I andre følsomme områder bør sprøjtning forbydes eller være stærkt begrænset. der 
bør oprettes omfattende sprøjtefrie zoner omkring områder, der benyttes af offentligheden og 
især af følsomme befolkningsgrupper. Sprøjtefrie zoner kan være op til 4 km omkring skoler, 
som det er tilfældet i visse dele af USA.

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 235
Artikel 11, litra a

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

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

børn, herunder som et minimum parker, 
offentlige haver, sportspladser, skolegårde 
og legepladser og inden for en grænse på 
mindst 200 meter rundt om disse områder

Or. fr

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 236
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses til det absolut nødvendige i 
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser og rekreative områder, 
skolegårde og legepladser og i nærheden af 
offentlige sundhedsfaciliteter (klinikker, 
hospitaler, revalideringscentre, kursteder, 
hospicer) 

Or. pl

Begrundelse

Sportspladser fungerer ofte også som rekreative områder. Fritidsfaciliteter og rekreative 
anlæg bruges også til sportslige aktiviteter. Sådanne anlæg og de personer, der bruger dem, 
bør ikke udsættes for forurening med pesticider.

Områder, hvor sundhedsfaciliteter (klinikker, hospitaler, sanatorier, revalideringscentre, 
hospicer osv.) er beliggende, bør beskyttes mod pesticiders skadelige virkninger.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 237
Artikel 11, litra a

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

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

som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser; de 
lokale beboere skal altid informeres om 
tidspunktet, stedet og de mulige virkninger 
af sprøjtningerne

Or. en

Begrundelse

Ethvert muligt instrument bør tages i brug for at undgå unødig eksponering af offentligheden 
for pesticider.

Ændringsforslag af Frédérique Ries

Ændringsforslag 238
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i sprøjtefrie randzoner omkring disse 
områder

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning i områder, der benyttes af offentligheden, herunder navnlig sårbare grupper som 
f.eks. børn, bør forbydes, sådan som det eksempelvis er blevet vedtaget for græsplæner i 
Canada. I andre følsomme områder bør sprøjtning forbydes eller være stærkt begrænset.
Sprøjtefrie zoner kan være op til 4 km omkring skoler, som det er tilfældet i visse dele af USA 
såsom Californien.

Ændringsforslag af Caroline Lucas og, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 239
Artikel 11, litra a

a) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses til det absolut nødvendige i 

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle 
områder, der bruges af offentligheden eller 
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områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
som et minimum parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser

af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i en mindst 1 500 m bred zone i 
marker, vinmarker, frugtplantager etc. 
omkring disse områder, navnlig, men ikke 
udelukkende, for at beskytte følsomme 
grupper som f.eks. spædbørn og børn, 
gravide, ældre samt personer, som i 
forvejen er syge og eventuelt tager medicin.
I alle disse områder bør der anvendes ikke-
kemiske alternativer.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har erkendt, at risikoen ved eksponering for pesticider i områder, der benyttes 
af offentligheden, er høj. Pesticidanvendelse bør derfor forbydes i og omkring områder, hvor 
almindelige borgere kan blive eksponeret, navnlig hvis de bor i nærheden af behandlede 
områder. Pesticider kan transporteres over enorme afstande, og visse amerikanske stater har 
sprøjtefrie zoner på op til 4 km omkring skoler. Der er derfor nødvendigt at indføre 
væsentlige lovgivningsforanstaltninger, der kan forhindre eksponering af offentligheden og 
beskytte sårbare grupper.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 240
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i omfattende sprøjtefrie zoner 
omkring disse områder, bl.a. på marker.

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning i områder, der benyttes af offentligheden, herunder navnlig sårbare grupper som 
f.eks. børn, bør forbydes, sådan som det eksempelvis er blevet vedtaget for græsplæner i 
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Canada. I andre følsomme områder bør sprøjtning forbydes eller være stærkt begrænset. Der 
bør oprettes omfattende sprøjtefrie zoner omkring områder, der benyttes af offentligheden og 
især af følsomme befolkningsgrupper. Sprøjtefrie zoner kan være op til 4 km omkring skoler, 
som det er tilfældet i visse dele af USA.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 241
Artikel 11, litra a

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

a) anvendelse af pesticider forbydes i alle
områder, der bruges af offentligheden eller 
af følsomme befolkningsgrupper, herunder 
navnlig børn, og som et minimum i 
boligområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skolegårde og legepladser, 
samt i omfattende sprøjtefrie zoner, bl.a. på 
marker omkring disse områder

Or. en

Begrundelse

Sprøjtning i områder, der benyttes af offentligheden, herunder navnlig sårbare grupper som 
f.eks. børn, bør forbydes, sådan som det eksempelvis er blevet vedtaget for græsplæner i 
Canada. I andre følsomme områder bør sprøjtning forbydes eller være stærkt begrænset. Der 
bør oprettes omfattende sprøjtefrie zoner omkring områder, der benyttes af offentligheden og 
især af følsomme befolkningsgrupper. Sprøjtefrie zoner kan være op til 4 km omkring skoler, 
som det er tilfældet i visse dele af USA.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 242
Artikel 11, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til de i litra a) nævnte 
områder, udlægges passende randzoner, 
hvor pesticider ikke må udbringes eller 
opbevares

Or. nl



PE 388.389v01-00 128/188 AM\662795DA.doc

DA

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der også på landet udlægges passende randzoner herfor.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Ændringsforslag 243
Artikel 11, stk. 1, litra b

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

Or. nl

Begrundelse

Begrænset anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er allerede et krav i Natura 2000-områder, 
hvorfor det ikke er nødvendigt at vedtage yderligere lovgivning på dette område. Endvidere 
pålægges erhvervsdrivende og landmænd store administrative byrder gennem direktivet om 
vilde fugle og habitatdirektivet, og i nogle medlemsstaterne begrænser gennemførelsen af 
disse direktiver den frie bevægelighed for de personer, der er underlagt dem, væsentligt.
Litraen er derfor overflødig og kan kun føre til unødvendig debat. (Lambert van Nistelrooij)

Se begrundelsen til artikel 11, indledning (Seeber).

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 244
Artikel 11, litra b

b) anvendelse af pesticider forbydes eller
begrænses til det absolut nødvendige 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 

b) anvendelse af pesticider begrænses til det 
absolut nødvendige 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.
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direktiv 92/43/EØF.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 11, indledning.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Ændringsforslag 245
Artikel 11, litra b

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.

b) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses kraftigt i 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.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 11, litra a).

Ændringsforslag af Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Ændringsforslag 246
Artikel 11, litra b

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.

b) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses strengt i 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.

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 9, litra a).

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 247
Artikel 11, litra b

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.

b) anvendelse af pesticider forbydes eller 
begrænses kraftigt 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.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 11, indledning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 248
Artikel 11, litra b 

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.

b) anvendelse af pesticider forbydes 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.

Or. en

Begrundelse

Pesticidanvendelse bør forbydes i særlige bevaringsområder for at forebygge risici og 
negative virkninger heraf på fugle, andre vilde dyr og planter og miljøet i bredere forstand.
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Som et alternativ bør man i sådanne områder anvende ægte bæredygtige, ikke-kemiske og 
naturlige metoder til bekæmpelse af skadegørere. Dette vil være mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 249
Artikel 11, stk. 2

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

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

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 11, litra b).

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + Richard 
Seeber

Ændringsforslag 250
Artikel 11, stk. 2

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

udgår

Or. nl

Begrundelse

Hvis artikel 11, litra b), udgår (se ændringsforslag 9), er denne tekst overflødig (Lambert van 
Nistelrooij m.fl.).

Se begrundelsen til artikel 11, indledning (Langen + Seeber).

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ændringsforslag 251
Artikel 12, stk. 1, litra d a (nyt)
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da) opbevaring og klargøring af 
sprøjteudstyr og kemikalier

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at foranstaltningerne dækker hele processen.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 252
Artikel 12, stk. 1

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 ikke er til fare for menneskers 
sundhed og miljøet:

a) opbevaring, håndtering, fortynding og 
opblanding af pesticider inden udbringning 

a) sikker opbevaring, håndtering, fortynding 
og opblanding af pesticider inden 
udbringning 

b) håndtering af pesticidemballager og 
-rester

b) sikker håndtering af pesticidemballager 
og -rester

c) behandling af restsprøjtevæske efter 
udbringning 

c) behandling af restsprøjtevæske efter 
udbringning 

d) rengøring af udbringningsudstyr. d) klargøring, rengøring og oplagring af 
udbringningsudstyr samt sprøjtningsudstyr 
og -tilbehør og kemikalier.

Or. pl

Begrundelse

Korrekt håndtering og sikker oplagring af pesticidaffald er nødvendig for at mindske risikoen 
for forurening med pesticider.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 253
Artikel 12, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at 
opbevaringsområder for pesticider anlægges 

3. Medlemsstaterne behandler pesticider 
som prioriterede stoffer, der udgør en fare 
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således, at uønskede udslip forhindres. for miljøet og menneskers sundhed, og
sørger for, at opbevaringsområder for 
pesticider anlægges således, at uønskede 
udslip forhindres.

Or. pl

Begrundelse

I bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF (bilag X) er der medtaget en række 
pesticider på listen over prioriterede farlige stoffer. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 254
Artikel 13, overskrift

Integreret bekæmpelse af skadegørere udgår

Or. pl

Begrundelse

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 255
Artikel 13, overskrift

Integreret bekæmpelse af skadegørere Integreret bekæmpelse af skadegørere og 
økologisk landbrug

Or. en

Begrundelse

IPM bør som minimum implementeres for al landbrugsjord med undtagelse af jord, der 
dyrkes økologisk. Der bør opstilles mål for en forøgelse af de arealer, der dyrkes økologisk, 
med henblik på at nedbringe pesticidanvendelsen og risiciene herved yderligere. Der bør 
indføres en pesticidafgift som middel til at finansiere en effektiv ordning for forøgelse af de 
økologiske arealer samt undervisning af landbrugerne i IPM-teknikker og nedbringelse af 
pesticidanvendelsen.  Rådgivning om integreret bekæmpelse af skadegørere bør være gratis 
for landbrugerne.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 256
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. 1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
forbud mod anvendelse og afslag på 
godkendelse af pesticider, til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere og økologisk landbrug, 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.

Or. en

Begrundelse

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
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land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming.  A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).

Ændringsforslag af Stéphane Le Foll

Ændringsforslag 257
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 træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
navnlig ved hjælp af integreret bekæmpelse 
af skadegørere og nye mere økonomiske 
produktionsmetoder, der forener 
økonomiske resultater og beskyttelse af 
økosystemerne. Omlægning af den fælles 
landbrugspolitiks direkte støtte kan navnlig 
bidrage til, 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. Bevarelse af den 
størst mulige biologiske mangfoldighed er 
nødvendig for gennem en kombination af 
forskellige afgrøder, der regenererer 
økosystemerne, at kunne begrænse 
pesticidanvendelsen.
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Or. fr

Begrundelse

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois  altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace  économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune  doit de plus en plus participer au développment de 
ces nouveaux modèles. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 258
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 træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger, herunder 
inddragelse af økonomiske instrumenter, 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. Kommissionen 
forelægger et forslag om et 
pesticidafgiftssystem på fællesskabsplan.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske instrumenter er generelt de mest effektive midler til nedbringelse af miljørisici.
Et afgiftssystem på EU-plan medvirke til at afbalancere det europæiske pesticidmarked og 
forhindre ulovlig handel.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 259
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 iværksætter 
incitamentsordninger for at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

Or. de

Begrundelse

Det er mere sandsynligt, at incitamentsordninger vil skabe forståelse hos brugerne for 
procedurer med et lavere pesticidforbrug og integreret plantebeskyttelse end 
tvangsforanstaltninger. Endvidere skal det påpeges, at indvirkningen af 
plantebeskyttelsesprodukter på menneskers sundhed og miljøet vurderes i forbindelse med 
licensudstedelsen. Det må antages, at plantebeskyttelsesprodukter med licens ikke, hvis de 
anvendes korrekt, har nogen indvirkning på andet end deres mål.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 260
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 

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder ikke-kemiske metoder til
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 
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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.

afgrødebeskyttelse, idet de prioriterer ikke-
kemiske og naturlige alternativer.

Or. en

Begrundelse

Man bør altid prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere, da dette er 
den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den er mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de metoder, der bygger på 
komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter og andre former for liv, 
og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-
kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 261
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 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 så hurtigt som muligt 
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.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt, at professionelle brugere af pesticider så hurtigt som muligt går over til en 
mere miljøvenlig brug af alle de forhåndenværende metoder til afgrødebeskyttelse.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 262
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 ikke-kemiske metoder 
til plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

I lyset af de anerkendte risici og samt akutte og kroniske virkninger på menneskers sundhed, 
som fremgår i nærmere detaljer af temastrategiens konsekvensanalyse, er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne fremmer og tilskynder til indførelse af ikke-kemiske alternativer til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 263
Artikel 13, stk. 2

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Teksten indgår allerede i stk. 1.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 264
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 beskriver for hver 
afgrøde bedste praksis for integreret 
bekæmpelse af skadegørere, hvor ikke-
kemisk plantebeskyttelse prioriteres.

Or. nl

Begrundelse

Bedste praksis for ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse hjælper professionelle brugere 
med at træffe miljøvenlige valg med hensyn til plantebeskyttelse.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 265
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 samt ikke-kemiske metoder 
til plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Det bestemmes i EU-direktiv 91/414/EØF, at et pesticid kun må godkendes, når det er 
fastslået, at det "ikke har nogen (…) skadelig virkning" på menneskers eller dyrs sundhed.  
Man bør prioritere de ikke-kemiske og naturlige metoder til bekæmpelse af skadegørere, da 
dette er den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den indlysende er mere i 
overensstemmelse med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de 
metoder, der bygger på komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter 
og andre former for liv, og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme 
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indførelsen af ikke-kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse over en bred front.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 266
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at 
landbrugerne har adgang til systemer, 
herunder uddannelse i overensstemmelse 
med artikel 5, og værktøjer til overvågning 
af skadegørere og til beslutningstagning 
såvel som adgang til rådgivningstjenester for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

3. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at 
landbrugerne har adgang til systemer, 
herunder uddannelse i overensstemmelse 
med artikel 5, og værktøjer til overvågning 
af skadegørere og til beslutningstagning 
såvel som adgang til rådgivningstjenester for 
integreret bekæmpelse af skadegørere samt 
ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, 
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 13, stk. 2.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 267
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at 
landbrugerne har adgang til systemer, 
herunder uddannelse i overensstemmelse 
med artikel 5, og værktøjer til overvågning 
af skadegørere og til beslutningstagning 
såvel som adgang til rådgivningstjenester for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

3. Medlemsstaterne sørger navnlig for, at 
landbrugerne har adgang til systemer, 
herunder uddannelse i overensstemmelse 
med artikel 5, og værktøjer til overvågning 
af skadegørere og til beslutningstagning 
såvel som adgang til rådgivningstjenester for 
ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, 
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 268
Artikel 13, stk. 4

4. Senest den 30. juni 2013 rapporterer 
medlemsstaterne til Kommissionen om 
gennemførelsen af stk. 2 og 3 og navnlig 
om, hvorvidt de nødvendige betingelser for 
gennemførelsen af integreret bekæmpelse af 
skadegørere er til stede.

4. Senest den 30. juni 2010 rapporterer 
medlemsstaterne til Kommissionen om 
gennemførelsen af stk. 2 og 3 og navnlig 
om, hvorvidt de nødvendige betingelser for 
gennemførelsen af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring er til stede.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag af Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan Jørgensen + 
Kathy Sinnott

Ændringsforslag 269
Artikel 13, stk. 4

4. Senest den 30. juni 2013 rapporterer 
medlemsstaterne til Kommissionen om 
gennemførelsen af stk. 2 og 3 og navnlig 
om, hvorvidt de nødvendige betingelser for 
gennemførelsen af integreret bekæmpelse af 
skadegørere er til stede.

4. Senest den 30. juni 2011 rapporterer 
medlemsstaterne til Kommissionen om 
gennemførelsen af stk. 2 og 3 og navnlig 
om, hvorvidt de nødvendige betingelser for 
gennemførelsen af integreret bekæmpelse af 
skadegørere er til stede.

Or. en

Begrundelse

IPM-standarderne bør implementeres hurtigere, end Kommissionen har foreslået.  (Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer)

IPM bør som minimum implementeres for al landbrugsjord med undtagelse af jord, der 
dyrkes økologisk. Der bør opstilles mål for en forøgelse af de arealer, der dyrkes økologisk, 
med henblik på at nedbringe pesticidanvendelsen og risiciene herved yderligere. Der bør 
indføres en pesticidafgift som middel til at finansiere en effektiv ordning for forøgelse af de 
økologiske arealer samt undervisning af landbrugerne i IPM-teknikker og nedbringelse af 
pesticidanvendelsen.  (Roberto Musacchio)
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen + Kathy Sinnott  + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio

Ændringsforslag 270
Article 13, paragraph 5

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

5. 5. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle pesticidbrugere senest den 1. 
januar 2012 opfylder de generelle og 
afgrødespecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 14, stk. 1. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

IPM-standarderne bør implementeres hurtigere, end Kommissionen har foreslået.  (Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer)

IPM bør som minimum implementeres for al landbrugsjord med undtagelse af jord, der 
dyrkes økologisk. Der bør opstilles mål for en forøgelse af de arealer, der dyrkes økologisk, 
med henblik på at nedbringe pesticidanvendelsen og risiciene herved  yderligere. Der bør 
indføres en pesticidafgift som middel til at finansiere en effektiv ordning for forøgelse af de 
økologiske arealer samt undervisning af landbrugerne i IPM-teknikker og nedbringelse af 
pesticidanvendelsen.  (Roberto Musacchio)

Ændringsforslag af Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Ændringsforslag 271
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

Or. xm
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Begrundelse

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 272
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.

5. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle pesticidbrugere senest den 1. 
januar 2011 opfylder de generelle standarder 
for ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 273
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

Or. de

Begrundelse

Teksten indgår allerede i stk. 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 274
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.

6. Medlemsstaterne indfører alle de 
nødvendige incitamenter til at anspore 
landbrugerne til at anvende 
afgrødespecifikke standarder, metoder og 
praksisser for ikke alternativ, ikke-kemisk 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 275
Artikel 13, stk. 6

6. Medlemsstaterne indfører alle de 
nødvendige incitamenter til at anspore

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

og økonomiske foranstaltninger med 
henblik på at hjælpe landbrugerne til at 
anvende afgrødespecifikke standarder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Uddannelsesordninger og tilstrækkelig økonomisk støtte er forudsætninger for IPM og 
økologisk landbrug.

Ændringsforslag af Christofer Fjellner + Richard Seeber

Ændringsforslag 276
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. […]. 

udgår

Or. sv

Begrundelse

Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma 
jordbrukpolitiken.(Christofer Fjellner)

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Ændringsforslag af Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 277
Artikel 13, stk. 7

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

bekæmpelse af skadegørere nævnt i stk. 5 
udarbejdes efter proceduren i artikel 52 i 
forordning (EF) nr. […]. Der tilskyndes til 
offentlig deltagelse af interesserede parter.

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 278
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. De generelle standarder for ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring, der er  
nævnt i stk. 5, udarbejdes efter proceduren i 
artikel 52 i forordning (EF) nr. […] og med 
deltagelse af alle relevante interessenter og 
offentligheden. 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 279
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. 7. De generelle standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere nævnt i stk. 5 
udarbejdes efter proceduren i artikel 52 i 
forordning (EF) nr. […] med offentlig 
deltagelse af interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

En sådan deltagelse er en forudsætning for offentlighedens accept af IPM-standarder.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 280
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 der ikke kan tages højde for diversiteten i de lokale natur- og 
klimaforhold i Europa, og da det er i modstrid med den grundlæggende filosofi for integreret 
landbrug, hvor lokale betingelser udgør et vigtigt grundlag for enhver foranstaltning.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 281
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.

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. Der tilskyndes 
til offentlig deltagelse af interesserede 
parter.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans



AM\662795DA.doc 149/188 PE 388.389v01-00

DA

Ændringsforslag 282
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.

8. De afgrødespecifikke standarder, metoder 
og praksisser for alternativ, ikke-kemisk
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring, der er nævnt 
i stk. 6, udarbejdes efter proceduren i artikel 
6, stk. 3, i direktiv 98/34/EF og med 
deltagelse af alle relevante interessenter og 
offentligheden..

Or. en

Begrundelse

Se begrundelserne til ændringsforslag til artikel 13, stk. 1 og 2.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 283
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.

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 med offentlig 
deltagelse af interesserede parter.

Or. en

Begrundelse

En sådan deltagelse er en forudsætning for offentlighedens accept af IPM-standarder.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 284
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.

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. Der tilskyndes 
til offentlig deltagelse af interesserede 
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parter.

Or. en

Begrundelse

Offentlig deltagelse af interesserede parter er en forudsætning for en god implementering af 
IPM og økologisk landbrug.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer
Ændringsforslag 285

Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. Minimumskravene til udformningen af 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere 
er fastlagt i bilag IId.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 286
Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. Med henblik på at indføre 
afgrødespecifikke metoder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere og bidrage til 
udviklingen af økologisk landbrug 
etablerer medlemsstaterne en passende 
finansieringsordning, der bygger på 
beskatning af plantebeskyttelsesmidler.

Or. fr

Begrundelse

Skatteordninger har vist sig at være hensigtsmæssige midler til at begrænse 
pesticidanvendelsen i flere af EU's medlemsstater. Medlemsstaterne skal kunne vælge den 
mest hensigtsmæssige ordning alt efter deres behov.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 287
Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at fremme økologisk 
landbrug og øge andelen af de arealer, der 
dyrkes økologisk, til 30 % inden for 10 år 
fra basisåret.
Basisåret er det sidste kalenderår før dette 
direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 288
Artikel 13, stk. 8 a (new)

8a. Minimumskravene til udformningen af 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere 
er fastlagt i vejledningsdokumentet i bilag 
IId.

Or. en

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 289
Artikel 13, stk. 8 b (nyt)

8b. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at fremme økologisk 
landbrug og øge de arealer, der dyrkes 
økologisk, med henblik på at nå følgende 
mål: 
- 15 % af al opdyrket jord skal være 
økologisk inden for 5 år fra basisåret
- 30 % af al opdyrket jord skal være 
økologisk inden for 10 år fra basisåret
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Basisåret er det sidste kalenderår (januar-
december) før dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 290
Artikel 13, stk. 8 b (nyt)

8b. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
økologisk landbrug og øge andelen af 
jorder udlagt til økologisk landbrugsdrift 
med henblik på at opfylde følgende mål: 
- 15% af landbrugsjorden skal være udlagt 
til økologisk landbrugsdrift senest fem år 
efter dette direktivs ikrafttræden
- 30% af landbrugsjorden skal være udlagt 
til økologisk landbrugsdrift senest ti år efter 
dette direktivs ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Fremme af økologisk landbrug er også et middel til at mindske pesticidanvendelsen og 
risikoen for menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 291
Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. Kravene til modtagere af direkte 
betalinger i medfør af artikel 3 
sammenholdt med bilag III i forordning 
(EF) nr. 1782/2003 anses for overholdt 
med hensyn til anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, når det 
dokumenteres, at der er fulgt en 
uddannelse eller videre- eller 
efteruddannelse i medfør af artikel 5 og 6, 
og at der anvendes udstyr, der opfylder 
kravene i artikel 8.
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Or. nl

Begrundelse

En væsentlig forudsætning for korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er relevant 
viden og udstyr, der fungerer korrekt. Forelæggelse af skriftlig dokumentation vedrørende 
uddannelse og udstyrets funktionsmåde synes derfor tilstrækkeligt hvad angår cross-
compliance. Hvis der ved kontrol af andre regler (cross checks) ikke desto mindre konstateres 
overtrædelser, finder sanktionerne i medfør af forordning nr. 1782/2003 naturligvis 
anvendelse.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 292
Artikel 13, stk. 8 a (nyt)

8a. Medlemsstaterne træffer de fornødne 
foranstaltninger til at fremme økologisk 
landbrug, herunder ved hjælp af offentligt 
indkøb, og øge de arealer, der dyrkes 
økologisk, med henblik på at nå følgende 
mål:
- 15 % af al opdyrket jord skal være 
økologisk inden for 5 år fra basisåret

- 30 % af al opdyrket jord skal være 
økologisk inden for 10 år fra basisåret

Basisåret er det sidste kalenderår (januar-
december) før dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring, er i overensstemmelse med forslagene om at støtte IPM og 
økologisk landbrug med passende bestemmelser og økonomisk hjælp.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 293
Artikel 13, stk. 8 c (nyt)
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8c. Medlemsstaterne yder en passende 
støtte til gennemførelse af generelle og 
afgrødespecifikke metoder og praksisser for 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
forøgelse af de arealer, der dyrkes 
økologisk, hvilket skal finansieres ved 
hjælp af en afgift på pesticidprodukter og 
andre finansieringsinstrumenter.

Or. en

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 294
Kapitel V, overskrift

Indikatorer, rapportering og 
informationsudveksling

Rapportering og informationsudveksling

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio +  

Anne Ferreira

Ændringsforslag 295
Artikel 14, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 
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.

1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 
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.

Or. en
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Begrundelse

Der bør udarbejdes måltal og indikatorer for anvendelse i tilgift til måltal og indikatorer for 
risiko.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 296
Artikel 14, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 
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.

1. Kommissionen udarbejder harmoniserede 
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, som skal være i 
overensstemmelse med kravene i dette 
direktiv og vedrøre såvel de 
sundhedsmæssige som de miljømæssige 
risici ved pesticidanvendelse.
Offentligheden skal have krav på at blive 
inddraget i udformningen og fastsættelsen 
af de nationale indikatorer på lige fod med 
alle andre relevante interessenter. Med 
henblik på at gøre det lettere for 
offentligheden at deltage, bør den have fuld 
adgang til information.

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med ændringsforslaget til betragtning 15. Medlemsstaterne skal være klar 
over, at de nationale indikatorer skal vedrøre såvel de sundhedsmæssige som de 
miljømæssige risici ved pesticidanvendelse. De skal også være klar over, at offentligheden 
har krav på at blive inddraget i udformningen, fastsættelsen, anvendelsen og eventuelle 
ændringer af de nationale indikatorer på linje med ånden i direktiv 2003/35/EF om offentlig 
deltagelse.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 297
Artikel 14, overskrift og stk. 1
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Indikatorer Udveksling af informationer
1. Kommissionen udarbejder 
harmoniserede 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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 

+Anne Ferreira

Ændringsforslag 298
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

Or. fr

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 299
Artikel 14, stk. 2, litra c

c) kortlægning af prioriterede aktivstoffer 
eller prioriterede afgrøder eller af ikke 
bæredygtig praksis, der kræver særlig 
opmærksomhed, eller af god praksis, der kan 
bruges som et forbillede for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv, hvad 
mindskelse af risikoen ved og 

c) kortlægning af prioriterede aktivstoffer 
eller prioriterede afgrøder eller af ikke 
bæredygtig praksis, der kræver særlig 
opmærksomhed, eller af god praksis, der kan 
bruges som et forbillede for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv, hvad 
angår forebyggelse af såvel de sundheds-
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afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler 
angår.

som de miljømæssige risici, herunder farer,
ved og afhængigheden af pesticider; fremme 
af og tilskyndelse til indførelse af ikke-
kemiske alternative metoder til 
plantebeskyttelse.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til menneskers sundhed skal risiciene ikke blot nedbringes, men fjernes helt.
Dette er i tråd med tidligere ændringsforslag.

Ændringsforslag af Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Ændringsforslag 300
Artikel 14, stk. 2, litra c

c) kortlægning af prioriterede aktivstoffer 
eller prioriterede afgrøder eller af ikke 
bæredygtig praksis, der kræver særlig 
opmærksomhed, eller af god praksis, der kan 
bruges som et forbillede for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv, hvad 
mindskelse af risikoen ved og 
afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler 
angår.

c) kortlægning af prioriterede aktivstoffer 
eller prioriterede afgrøder eller af ikke 
bæredygtig praksis, der kræver særlig 
opmærksomhed, eller af god praksis, der kan 
bruges som et forbillede for opfyldelse af 
målsætningerne for dette direktiv, hvad 
angår mindskelse af såvel de sundheds-
som de miljømæssige risici, herunder farer,
ved og afhængigheden af pesticider; fremme 
af og tilskyndelse til indførelse af ikke-
kemiske alternative metoder til 
plantebeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 301
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 og de andre medlemsstater 
resultaterne af deres vurderinger i medfør af 
stk. 2 og stiller disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden.
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Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio

Ændringsforslag 302
Artikel 14, stk. 3

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

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

Or. en

Begrundelse

Dette er i tråd med tidligere ændringsforslag vedrørende offentlighedens og alle 
interessenters deltagelse. (Lucas)

Se begrundelsen til ændringsforslag til artikel 14, stk. 1. (Wijkman + Davies m.fl.).

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + 

Anne Ferreira

Ændringsforslag 303
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 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.

Or. en

Begrundelse

Der bør udarbejdes måltal og indikatorer for anvendelse i tilgift til måltal og indikatorer for 
risiko.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 304
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.

udgår

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle og præcisere teksten.

Ændringsforslag af Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman 
+ Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio

Ændringsforslag 305
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.

Or. fr

Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 14, stk. 1 (Wijkman + Davies m.fl.)
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Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 306
Artikel 14, stk. 5 a (nyt)

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

Or. fr

Begrundelse

Landbrugerne og vinavlerne 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 og vinavlerne kommer til at 
betyde yderligere urimelige indberetnings-, rapporterings- og dokumentationspligter.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 307
Artikel 14, stk. 5 a (nyt)

5a. Medlemsstaterne overvåger 
fremskridtene i nedbringelsen af 
pesticidafhængigheden og af risiciene ved 
at indsamle følgende oplysninger:
- forekomsten af aktivstoffer anvendt på 
afgrøder i landbrugsprodukter og 
overfladevand, herunder i grøfter, i de 
forskellige landbrugsproduktionsområder
- forekomsten af flere forskellige 
aktivstoffer i landbrugsprodukter og 
overfladevand
- anvendelsen af aktivstoffer i kg/ha/år for 
individuelle afgrøder og den opnåede 
reduktion fra år til år
- omfanget af anvendelsen af integreret 
bekæmpelse af skadegørere og anvendelsen 
af ikke-kemiske metoder og praksisser på 
afgrøderne samt de opnåede fremskridt fra 
år til år.
Medlemsstaterne indsamler endvidere 
følgende oplysninger, hvis de foreligger:
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- oplysninger om forekomsten af 
aktivstoffer i luften i de forskellige 
landbrugsproduktionsområder
- behandlingshyppigheden med aktivstoffer 
for individuelle afgrøder og den opnåede 
reduktion fra år til år.
Medlemsstaterne sender oplysningerne til 
Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

For at kunne overvåge fremskridtene i nedbringelsen af anvendelsen i de enkelte 
medlemsstater bør Kommissionen have oplysninger. Dette vil gøre det muligt at udveksle 
oplysninger mellem medlemsstaterne og sætte Kommissionen i stand til at udvikle 
instrumenter til en øget harmonisering af nedbringelsen af anvendelsen af aktivstoffer i 
medlemsstaterne. Disse oplysninger kan også bruges til at udbrede kendskabet til bedste 
praksis, fremme innovationen og hjælpe landbrugerne til at indføre mere effektive 
dyrkningsmetoder og forbedre deres økonomiske resultater.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 308
Artikel 15, overskrift og stk. -1 og -2 (nyt)

Rapportering Registerføring og rapportering

-1. Pesticidforhandlere skal føre register 
over modtagelse, salg, levering og anden 
bortskaffelse af alle pesticider eller alt 
pesticidudbringingsudstyr for en periode på 
to år.
-2. Alle pesticidoperatører skal føre journal 
over alle pesticidudbringninger med 
angivelse af tidspunkterne herfor samt 
eventuelle bemærkninger om 
udbringningernes miljøvirkninger. Disse 
journaler skal på anmodning udleveres til 
den kompetente myndighed til gennemsyn. 
Den kompetente myndighed fremsender 
disse oplysninger til interesserede parter 
som f.eks. beboere og andre direkte berørte.

Or. en
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Begrundelse

Disse registerføringsforpligtelser anvendes allerede i praksis af pesticidoperatører, som 
overholder EUROREPGAB-standarderne eller IPM-standarderne, som støttes af 
landbrugsforeninger og -kooperativer i hele Europa.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 309
Artikel 15

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

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

Medlemsstaterne rapporterer årligt til 
Kommissionen om de nationale 
handlingsplaner.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at angive den specifikke tidsplan for, hvornår Kommissionen skal forelægge en 
rapport, og ligeledes at fastlægge, hvor ofte medlemsstaterne skal rapportere til 
Kommissionen. 

Ændringsforslag af Anne Ferreira

Ændringsforslag 310
Artikel 15

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

Kommissionen forelægger hvert femte år
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, herunder de nationale 
handlingsplaner, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Medlemsstaterne forelægger hvert tredje år 
Kommissionen en rapport om 
gennemførelsen af deres nationale 
handlingsplaner.
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Or. fr

Begrundelse

Regelmæssige statusrapporter om gennemførelsen af direktivet er nøglen til succes for dette 
lovgivningsforslag. Herved bliver det muligt for medlemsstaterne at udveksle erfaringer og 
for Kommissionen at vurdere de nationale handlingsplaner, og i givet fald kan der foreslås 
nødvendige ændringer.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 311
Artikel 15

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

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

Or. en

Begrundelse

Med intervaller på højst fem år får Parlamentet lejlighed til at vurdere fremskridtene mindst 
en gang i hver valgperiode.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 312
Artikel 15

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

Kommissionen forelægger hvert andet år
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet og en vurdering af nationale 
handlingsplaner, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag. Medlemsstaterne tager 
deres nationale handlingsplaner op til 
fornyet vurdering mindst hvert andet år og 
rapporterer hvert år til Kommissionen om 
disse planer.

Or. en
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Begrundelse

I betragtning af de risici og potentielle negative sundhedsvirkninger af såvel akut som kronisk 
karakter, der er forbundet med pesticidanvendelse, og af Kommissionens erkendelse af, at der 
er mangler ved den nuværende lovgivning, og at man ikke i tilstrækkelig grad har fokuseret 
på den egentlige anvendelsesfase, bør medlemsstaterne tage deres nationale handlingsplaner 
op til revision mindst hvert andet år og meddele dem til Kommissionen på årsbasis for at tage 
højde for eventuelle ændringer eller udviklinger.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Ændringsforslag 313
Artikel 15

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

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

Medlemsstaterne rapporterer hvert år til 
Kommissionen om deres nationale 
handlingsplaner.

Or. en

Begrundelse

Regelmæssig rapportering om fremskridt i gennemførelsen er en forudsætning for succes.
Dette vil gøre muliggøre udveksling af erfaringer mellem medlemsstaterne, sætte 
Kommissionen i stand til at vurdere de nationale handlingsplaner og foretage eventuelle 
ændringer.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 314
Artikel 15

Rapportering Registerføring og rapportering

1. Pesticidforhandlere skal føre register 
over modtagelse, salg, levering og anden 
bortskaffelse af alle pesticider eller alt 
pesticidudbringingsudstyr for en periode på 
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to år.
2. Alle pesticidoperatører skal føre journal 
over alle pesticidudbringninger med 
angivelse af tidspunkterne samt eventuelle 
bemærkninger om udbringningernes 
miljøvirkninger. Disse journaler skal på 
anmodning udleveres til den kompetente
myndighed til gennemsyn.

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

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

Or. en

Begrundelse

Disse registerføringsforpligtelser anvendes allerede i praksis af pesticidoperatører, som 
overholder EUROREPGAB-standarderne eller IPM-standarderne, som støttes af 
landbrugsforeninger og -kooperativer i hele Europa.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 315
Artikel 15

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

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

Medlemsstaterne forelægger hvert år 
Kommissionen en rapport om deres 
nationale handlingsplaner.

Or. fr

Begrundelse

Regelmæssige statusrapporter om gennemførelsen af direktivet er nøglen til succes, for 
herved får medlemsstaterne mulighed for at udveksle erfaringer. Desuden er det nødvendigt, 
at Kommissionen evaluerer de nationale handlingsplaner, og der skal være mulighed for at 
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foreslå ændringer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 316
Artikel 15

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

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

Or. de

Begrundelse

Der bør rapporteres til Rådet og Europa-Parlamentet hvert femte år, og det er derfor 
hensigtsmæssigt med en fast angivelse af intervallet.

Ændringsforslag af Margrete Auken og, Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 317
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
Journalføring

Professionelle brugere af 
plantebeskyttelsesmidler skal opbevare 
journaler over anvendelsen af pesticider i 
mindst 10 år efter anvendelsens ophør.
De skal stille de relevante oplysninger i 
disse journaler til rådighed for den 
kompetente myndighed på dennes 
anmodning. De skal endvidere stille disse 
oplysninger til rådighed for naboer og 
beboere, detailhandlere eller 
drikkevandsvandsvirksomheder, der 
anmoder herom. Detail- og 
engrosforhandlere skal have oplysninger 
om alle de pesticidbehandlinger, et givet 
landbrugsprodukt har undergået, i form af 
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et pesticidpas.

Or. en

Begrundelse

Detail- og engrosforhandlere har efterspurgt fuldstændige oplysninger om de pesticider, der 
er brugt på et givet produkt, for bedre at kunne implementere sporbarhedskravene og 
forbedre analyserne af pesticidrester som led i deres kvalitetsordninger. De primære 
producenter bør være forpligtet til på anmodning at udlevere de oplysninger, de skal 
opbevare i henhold til denne forordning, til deres kunder.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 318
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 anvendelse af 
pesticider og integreret bekæmpelse af 
skadegørere.

Or. nl

Begrundelse

En vigtig komponent i forbindelse med fremme af bæredygtig anvendelse af pesticider og 
integreret bekæmpelse af skadegørere er udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem 
medlemsstaterne 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 heri.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 319
Artikel 19

Udgifter Database
For at støtte indførelsen af harmoniserede For at sikre en fælles indførelse af 
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foranstaltninger og systemer på området 
bæredygtig pesticidanvendelse kan 
Kommissionen finansiere:

harmoniserede foranstaltninger og systemer 
på området bæredygtig pesticidanvendelse 
på det indre marked kan Kommissionen 
finansiere:

a) udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om pesticid-risikoindikatorer
indsamles, lagres og stilles til rådighed for 
de kompetente myndigheder, andre 
interesserede parter og offentligheden

udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om pesticider indsamles, lagres 
og stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder samt andre interesserede parter 

b) gennemførelse af undersøgelser som led 
i forberedelse og udarbejdelse af 
lovgivning, bl.a. tilpasning af bilagene til 
dette direktiv til den tekniske udvikling
c) udarbejdelse af retningslinjer og 
udvikling af bedste praksis til fremme af 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. de

Begrundelse

Denne ændring tjener til at forenkle teksten, da der allerede er udviklet 
gennemførelsesforordninger og retningslinjer i medlemsstaterne, og det påhviler 
medlemsstaterne at revidere disse bestemmelser.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Ændringsforslag 320
Artikel 19, litra a

a) udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om pesticid-risikoindikatorer
indsamles, lagres og stilles til rådighed for 
de kompetente myndigheder, andre 
interesserede parter og offentligheden

a) udvikling af et harmoniseret system, 
herunder en passende database, hvor alle 
oplysninger om risiko- og 
anvendelsesindikatorer for pesticider
indsamles, lagres og stilles til rådighed for 
de kompetente myndigheder, andre 
interesserede parter og offentligheden

Or. fr
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Begrundelse

Se begrundelsen til artikel 14, stk. 2, litra a) (Ferreira).

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 321
Artikel 20

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love 
og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 2 år]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love 
og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 5 år]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

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. De nærmere regler for denne 
henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Da der allerede findes gennemførelsesbestemmelser i medlemsstaterne, bør fristen for at 
foretage tilpasning sættes til fem år. I mellemtiden er der sikret korrekt anvendelse af 
pesticider i henhold til den tidligere forordning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 322
Artikel 20, stk. 1, afsnit 1

1. Medlemsstaterne sætter de fornødne love 
og administrative bestemmelser i kraft for at 
efterkomme dette direktiv senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 2 år]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 

1. 1. Medlemsstaterne sætter de fornødne 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[ikrafttrædelsesdato + 1 år]. De tilsender 
straks Kommissionen disse bestemmelser 
med en sammenligningstabel, som viser 
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sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de risici og akutte og kroniske negative sundhedsvirkninger, der er forbundet 
med pesticidanvendelse, og af Kommissionens erkendelse af, at der er mangler ved den 
nuværende lovgivning, og at man ikke i tilstrækkelig grad har fokuseret på den egentlige 
anvendelsesfase, bør medlemsstaterne sætte de fornødne love og administrative bestemmelser 
i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en kortere frist end to år efter dets 
ikrafttræden.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 323
Bilag I, nr. 1

1. al relevant lovgivning om pesticider og 
anvendelsen heraf

1. al relevant lovgivning om pesticider og 
anvendelsen heraf, pesticidmærkning og -
mærkningsordninger, pesticidterminologi, 
pesticidsikkerhed, toksicitet og økotoksicitet

Or. en

Begrundelse

Forbedringer af uddannelsesprogrammerne.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ændringsforslag 324
Bilag I, nr. 2, litra a

a) risici for mennesker (operatører, beboere, 
andre tilstedeværende samt personer, der 
færdes på behandlede arealer, eller som 
håndterer eller spiser behandlede produkter), 
og hvordan disse risici forværres af faktorer 
som f.eks. rygning

a) risici for mennesker (operatører, beboere, 
andre tilstedeværende samt personer, der 
færdes på behandlede arealer, eller som 
håndterer eller spiser behandlede produkter) 
og alle potentielle akutte og kroniske 
negative langtidsvirkninger af eksponering 
på sundheden, og hvordan disse risici 
forværres af faktorer som f.eks. rygning
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Or. en

Begrundelse

Pesticidbrugere skal være fuldt bevidste om de risici og potentielle akutte og kroniske 
negative langtidsvirkninger på helbredet, som er forbundet med pesticidanvendelse. (Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio)

Enhver pesticidbruger skal være fuldt bevidst om de risici og potentielle akutte og kroniske 
negative langtidsvirkninger på helbredet, som er forbundet med pesticidanvendelse. (Caroline 
Lucas) 

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 325
Bilag I, nr. 2, litra a

a) risici for mennesker (operatører, beboere, 
andre tilstedeværende samt personer, der 
færdes på behandlede arealer, eller som 
håndterer eller spiser behandlede produkter), 
og hvordan disse risici forværres af faktorer 
som f.eks. rygning

a) risici for mennesker (operatører, beboere, 
andre tilstedeværende samt personer, der 
færdes på behandlede arealer, eller som 
håndterer eller spiser behandlede produkter), 
og hvordan disse risici forværres af faktorer 
som f.eks. rygning, indtagelse af mad og 
drikke samt undladelse af at bruge egnede 
personlige værnemidler

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 326
Bilag I, nr. 2, litra b

b) symptomer på pesticidforgiftning, 
førstehjælpsforanstaltninger

b) symptomer på pesticidforgiftning, 
førstehjælpsforanstaltninger og symptomer 
på kroniske sundhedsvirkninger

Or. en
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 327
Bilag I, nr. 2, litra c

c) risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, 
vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet
i almindelighed

c) risici for ikke-målplanter, nyttige insekter, 
vilde dyr og planter, biodiversitet og miljøet 
i almindelighed med særlig hensyntagen til 
pesticidanvendelses negative virkninger i 
landbruget, f.eks. tabet af naturlige fjender 
og den mindskede insektbestøvning

Or. en

Begrundelse

Pesticidanvendelse har mange eksterne omkostninger i landbruget, og den nyeste viden om 
disse negative virkninger bør derfor medtages i uddannelsesprogrammerne.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 328
Bilag I, nr. 3

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret afgrødestyring, hensigtsmæssig 
anvendelse af en kombination af 
foranstaltninger af biologisk, 
bioteknologisk, kemisk og dyrknings- eller 
planteavlsmæssig art og principperne for 
økologisk landbrug; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder og 
fremme af anvendelse af naturlige metoder 
til bekæmpelse af skadegørere

Or. pl

Begrundelse

Uddannelsesprogrammet bør omfatte materiale om god landbrugsskik i overensstemmelse 
med direktiv 91/414/EØF (definition af integreret bekæmpelse af skadegørere) og 
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forordningen af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på 
vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414.

Ændringsforslag af Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ændringsforslag 329
Bilag I, nr. 3

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder, 
metoder og praksisser for alternativ, ikke-
kemisk plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring. 

Or. en

Begrundelse

En del pesticider anvendes udelukkende til "kosmetiske" formål, som ikke har noget med 
specifikke skadegørere eller sygdomme at gøre og derfor hverken indgår i bekæmpelse af 
skadegørere eller plantebeskyttelse. I lyset af de anerkendte risici og samt akutte og kroniske 
virkninger på menneskers sundhed, som fremgår i nærmere detaljer af temastrategiens 
konsekvensanalyse, er det nødvendigt, at medlemsstaterne fremmer og tilskynder til indførelse 
af ikke-kemiske alternativer til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 330
Bilag I, nr. 3

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
for integreret bekæmpelse af skadegørere

3. basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug og ikke-kemisk 
plantebeskyttelse, herunder navnlig 
præventive metoder og biologiske 
bekæmpelsesmetoder; information om 
generelle og afgrødespecifikke standarder 
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for integreret bekæmpelse af skadegørere

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 331
Bilag I, nr. 4

4. indføring i sammenlignende vurdering på 
brugerplan som middel til at hjælpe 
professionelle brugere med at træffe de mest 
hensigtsmæssige valg blandt alle de 
produkter, der er godkendt til behandling af 
et givet plantebeskyttelsesproblem i en given 
situation

4. indføring i sammenlignende vurdering på 
brugerplan som middel til at hjælpe 
professionelle brugere med at træffe de mest 
hensigtsmæssige valg blandt alle de 
produkter, der er godkendt til behandling af 
et givet plantebeskyttelsesproblem i en given 
situation, således at det produkt, der er 
mindst farligt for menneskers sundhed og 
miljøet, vælges 

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Jill Evans

Ændringsforslag 332
Bilag I, nr. 5

5. foranstaltninger til at minimere risikoen 
for mennesker, ikke-målarter og miljøet:
sikker arbejdspraksis i forbindelse med 
opbevaring, håndtering og blanding af 
pesticider og i forbindelse med bortskaffelse 
af tomme emballager, andre kontaminerede 
materialer og overskydende koncentrerede 
eller fortyndede pesticider (herunder 
tankblandinger); anbefalet metode til at 
begrænse operatørens eksponering 

5. foranstaltninger til at minimere risikoen 
for mennesker, ikke-målarter og miljøet: 
sikker arbejdspraksis i forbindelse med 
opbevaring, håndtering og blanding af 
pesticider og i forbindelse med bortskaffelse 
af tomme emballager, andre kontaminerede 
materialer og overskydende koncentrerede 
eller fortyndede pesticider (herunder 
tankblandinger); anbefalet metode til at 
begrænse operatørens eksponering 
(personlige værnemidler); viden om alle 
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(personlige værnemidler) potentielle eksponeringsfaktorer, herunder 
langtidseksponering for pesticider i luften, 
eksponering for dampe efter udbringning, 
genaktivering og nedbør, transport af 
pesticider fra udendørs udbringninger til 
indendørs luftmiljøer, eksponering for 
blandinger, transport af pesticidrester på 
pollen eller støv fra afgrøder (f. eks. ved 
høst), spredning af forurenet jord og 
transport over store afstande

Or. en

Begrundelse

Enhver pesticidbruger skal være fuldt bevidst om alle potentielle eksponeringsfaktorer og 
hermed forbundne sundhedsrisici, ikke blot for dem selv, men også for andre, der risikerer at 
blive eksponeret, navnlig beboere og lokalsamfund i nærheden af de sprøjtede marker.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ændringsforslag 333
Bilag I, nr. 6

6. procedurer til klargøring af 
udbringningsudstyr, herunder kalibrering, og 
til anvendelse af udstyret med færrest mulige 
risici for brugeren, andre mennesker, ikke-
målarter af dyr og planter, biodiversiteten og
miljøet

6. procedurer til klargøring af 
udbringningsudstyr, herunder kalibrering, og 
til anvendelse af udstyret med færrest mulige 
risici for brugeren, andre mennesker, ikke-
målarter af dyr og planter, biodiversiteten, 
miljøet og vandressourcer

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at referere mere specifikt til beskyttelsen af vandressourcer. Det er også 
nødvendigt at sikre, at der vil blive truffet forholdsregler i forbindelse med ekstreme 
vejrhændelser og risiko for udvaskning af pesticider i vandområder. Vejret har en meget stor 
indflydelse på forureningsniveauet. En våd jordbund giver en meget højere risiko for 
afstrømning af pesticider. Kraftige storme kan medføre en væsentligt højere risiko for 
afstrømning fra såvel gårdspladser som marker.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 334
Bilag I, nr. 7

7. anvendelse og vedligeholdelse af 
udbringningsudstyr, særlige sprøjtemetoder 
(f.eks. lavdosissprøjtning, lavdriftdyser) og 
målsætningerne med den tekniske kontrol af 
ibrugværende sprøjteudstyr og metoder til at 
forbedre sprøjtekvaliteten

7. anvendelse og vedligeholdelse af 
udbringningsudstyr, særlige sprøjtemetoder 
med henblik på at mindske 
pesticidforbruget, vinddriften og risiciene
(f.eks. lavdosissprøjtning, lavdriftdyser) og 
målsætningerne med den tekniske kontrol af 
ibrugværende sprøjteudstyr og metoder til at 
forbedre sprøjtekvaliteten

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ændringsforslag 335
Bilag I, nr. 8

8. beredskabsforanstaltninger til beskyttelse 
af menneskers sundhed og miljøet i tilfælde 
af udslip og kontaminering

8. beredskabsforanstaltninger til beskyttelse 
af menneskers sundhed, miljøet og 
vandressourcerne i tilfælde af udslip og 
kontaminering samt ekstreme 
vejrhændelser, der kan medføre risiko for 
udvaskning af pesticider

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at referere mere specifikt til beskyttelsen af vandressourcer. Det er også 
nødvendigt at sikre, at der vil blive truffet forholdsregler i forbindelse med ekstreme 
vejrfænomener og risiko for udvaskning af pesticider i vandområder. Vejret har en meget stor 
indflydelse på forureningsniveauet. En våd jordbund giver en meget højere risiko for 
afstrømning af pesticider. Kraftige storme kan medføre en væsentligt højere risiko for 
afstrømning fra såvel gårdspladser som marker.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy Sinnott

Ændringsforslag 336
Bilag I, nr. 10 a (ny)

10a. de specifikke kategorier, inden for 
hvilke en operatør kan opnå certifikat, 
herunder bl.a.:
a) bekæmpelse af skadegørere i landbruget
b) bekæmpelse af skadegørere i skove
c) behandling af såsæd
a) bekæmpelse af skadegørere i 
vandmiljøer
e) bekæmpelse af skadegørere i vejnettet
f) bekæmpelse af skadegørere i 
folkesundhedsøjemed
f) bekæmpelse af skadegørere med henblik 
på regulering af muse- og rottebestand

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslag til bilag I, punkt 1.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ændringsforslag 337
Bilag I, nr. 10 a (ny)

10a. særlig omhu i beskyttelsesområder 
oprettet i henhold til artikel 6 og 7 i 
vandrammedirektivet

Or. en

Begrundelse

Dette skal ses i forlængelse af den særlige beskyttelse, vandrammedirektivet foreskriver for 
overflade- og grundvand, bevarelsen af levesteder og arter, der er  direkte afhængige af vand, 
samt vandområder, der anvendes til drikkevand, og som kræver specifik beskyttelse og pleje. 
Det er vigtigt at påpege dette i uddannelsesprogrammerne, således at professionelle brugere, 
distributører og rådgivere er opmærksomme på disse behov.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ændringsforslag 338
Bilag I, nr. 10 b (nyt)

10b. risikobaserede fremgangsmåder, der 
tager højde for lokale variabler såsom 
klima, jordbunds- og afgrødetyper, 
skrånende terræn

Or. en

Begrundelse

Programmerne bør også omfatte udvikling af viden om risikovurdering, der tager hensyn til 
lokale forhold som led i bedste praksis.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 339
Bilag II

Dette bilag udgår.

Or. de

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio

Ændringsforslag 340
Bilag II a (nyt)

Bilag IIa
Minimumselementer i de nationale 

baggrundsrapporter
Del A: Elementer, der skal medtages i de 
indledende nationale undersøgelser 
vedrørende nedbringelse af 
pesticidanvendelsen
Beskrivelse af de nuværende forhold:
• Viden om produktion, import, eksport, 
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salg og distribution af pesticider
• Nuværende pesticidforbrugsmønstre 
(samlet mængde af anvendte aktive 
ingredienser); specifikke mængder af 
pesticider, der anvendes til specifikke 
udbringninger på alle vigtige afgrøder og 
til ikke-landbrugsmæssige formål, særlig 
på offentlige arealer; beregning af 
behandlingsindeks)
• Beskrivelse af de nuværende 
pesticidanvendelsesmønstres virkninger på 
miljøet, fødevarekæden og menneskers 
sundhed på grundlag af oplysninger, der er 
indsamlet som led i eksisterende 
overvågningsprogrammer
• Oversigt over eksisterende lovgivning og 
politikinstrumenter og effektiviteten heraf
• Evaluering af pesticidbehovet
• Konstaterede mangler i de ovenstående 
oplysninger. 
Scenarier for pesticidreduktion:
• reduktion på 30 % og 50 % målt ved hjælp 
af behandlingsindekset
Vurdering af følgerne af gennemførelsen 
af de forskellige scenarier:
• Indvirkning på miljøet (herunder 
energiforbrug, drivhusgasser)
• Indvirkning på folkesundheden 
(arbejdstagere, beboere og andre 
tilstedeværende, pesticidrester i fødevarer)
• Indvirkning på landbrugsproduktionen
• Økonomiske omkostninger og fordele 
(herunder reduktion af de skjulte 
omkostninger) ved de forskellige scenarier
Kortlægning og vurdering af elementer, der 
er nødvendige til gennemførelse af 
scenarier:
• Indvirkning af elementerne i direktivet, 
hvad angår nedbringelse af anvendelsen
• Nødvendige supplerende videnskabelige 
data og indsamling heraf, f.eks. gennem 
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ekstra overvågningskapacitet og 
forskningsfaciliteter
• Ekstra nødvendig kapacitet til 
gennemførelse af nedbringelsen af 
pesticidanvendelsen, f.eks. 
landbrugsrådgivningstjenester, inspektører, 
der skal kontrollere anvendelsen 
• Mulige finansieringskilder, herunder 
afgifter, med henblik på gennemførelse af 
de forskellige scenarier
Konklusioner
• Opnåelige reduktionsmål for anvendelsen 
af pesticider for specifikke afgrøder og 
ikke-landbrugsmæssig bekæmpelse af 
skadegørere samt på nationalt plan; disse 
reduktionsmål skal mindst opfylde de 
obligatoriske mål for nedbringelse, jf. 
artikel 6, og skal yderligere nedbringe 
anvendelsen på længere sigt
Del B: Elementer, der skal medtages i 
efterfølgende nationale undersøgelser 
vedrørende nedbringelse af 
pesticidanvendelsen
• Evaluering af de tre foregående års 
erfaringer vedrørende gennemførelsen af 
pesticidreduktionsprogrammet
• Øvrige elementer som ovenstående
Fastsættelse af nye mål for næste periode

Or. en

Begrundelse

Dette nye bilag er nødvendigt som vejledende dokument til medlemsstaterne med henblik på 
udarbejdelse af de nationale baggrundsrapporter og for at sikre ensartethed mellem 
medlemsstaternes rapporter og Kommissionens vurdering af situationen i EU som helhed.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 341
Bilag II b (nyt)
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Bilag IIb
Minimumselementer i de nationale 
handlingsplaner til nedbringelse af 

risiciene ved og anvendelsen af pesticider
Kvalitative og kvantitative mål:
• Foreløbige mål for nedbringelsen af 
risiciene ved og anvendelsen af pesticider
• Mål for specifikke målgrupper eller 
anvendelser, f.eks. offentlige myndigheder, 
landbrugere, transportveje
• Mål for nedbringelse af anvendelsen i 
pesticidfølsomme arealer
• Mål for gradvis fjernelse af pesticider og 
pesticidrester fra grundvandet og andre 
miljømedier
• Mål for problematiske afgrøder og/eller 
regioner 

Restriktioner vedrørende  
anvendelsen:
• Foranstaltninger til gennemførelse af 
praksisser for integreret bekæmpelse af 
skadegørere 
• Restriktioner såsom forbud mod 
anvendelse af pesticider i nærheden af 
drikkevandsbrønde eller i pesticidfølsomme 
områder som f.eks. naturområder og 
randzoner  
• Restriktioner såsom forbud mod 
anvendelse af pesticider i områder med høj 
eksponeringsrisiko, f.eks. skoler, parker og 
andre offentlige arealer, vejkanter osv.
Forskning og information:
• Forskning i ikke-kemiske alternativer til 
pesticider
• Demonstrationsprogrammer, der viser, 
hvordan behandlingshyppigheden kan 
nedbringes ved hjælp af ikke-kemiske 
metoder og systemer til bekæmpelse af 
skadegørere
• Undervisning af landbrugskonsulenter i 
ikke-kemiske metoder og systemer til 



PE 388.389v01-00 182/188 AM\662795DA.doc

DA

bekæmpelse af skadegørere
• Forskning i muligheder for at nedbringe 
anvendelsen gennem brug af bedre 
sprøjteudstyr, -metoder og -teknikker 
Information, uddannelse og 
efteruddannelse:
• Undervisning af alle operatører i 
sundhedsfarer ved brug af pesticider samt i 
ikke-kemiske metoder og systemer til 
bekæmpelse af skadegørere
• Vejledning af operatører, f.eks. i 
håndtering og opbevaring af pesticider

Pesticidudbringningsudstyr:
• Inspektion af ibrugværende udstyr
Finansielle instrumenter:
• Finansiel støtte til gennemførelse af 
standarder og praksisser for integreret 
bekæmpelse af skadegørere  
• Finansiel støtte til andre tiltag til 
nedbringelse af anvendelsen af pesticider
• Øget anvendelse af 
krydsoverensstemmelsesmekanismer

Or. en

Begrundelse

Dette nye bilag er nødvendigt som vejledende dokument til medlemsstaterne til gennemførelse 
af de nationale handlingsplaner og for at sikre ensartethed mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ændringsforslag 342
Bilag II c (nyt)

Bilag IIc

Elementer i generelle og afgrødespecifikke 
standarder for integreret bekæmpelse af 

skadegørere
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Integreret bekæmpelse af skadegørere 
omfatter mindst følgende kriterier:
(a) Blandt de eksisterende muligheder bør 
forebyggelse og/eller bekæmpelse af 
skadelige organismer navnlig gennemføres 
eller fremmes gennem:
• anvendelse af optimalt sædskifte for at 
opnå balance mellem jordorganismerne og 
holde jorden sund, forhindre udbrud af 
skadegørere i jorden og undgå anvendelse 
af jorddesinfektion og andre former for 
kemikaliebehandling af jorden  
• opbygning af en jordbundsstruktur, der 
kan give sunde afgrøder, f. eks. ved at øge 
andelen af organisk stof, begrænse 
pløjedybden, hindre erosion og anvende en 
optimal vekseldrift
• anvendelse af tilpassede 
dyrkningsteknikker, f.eks. brug af falsk 
såbed og udnyttelse af såningstidspunkt og 
-tæthed, undersåning, optimal 
planteafstand, minimal jordbearbejdning, 
hygiejneforanstaltninger, beskæring
• brug af de bedste tilgængelige 
resistente/tolerante sorter og 
godkendt/certificeret såsæd og 
udplantningmateriale
• anvendelse af afbalanceret gødskning på
grundlag af oplysninger om de eksisterende 
næringsstoffer i jorden og 
jordbundsstrukturen; kalkning og 
vanding/dræning for at mindske 
modtageligheden over for skadegørere og 
sygdomme; det bør undgås at bruge 
grundvand til vanding 
• forebyggelse af spredning af skadelige 
organismer med maskiner og udstyr 
• beskyttelse og fremme af vigtige 
nytteorganismer, f.eks. gennem anvendelse 
af den økologiske infrastruktur på og uden 
for produktionsområderne, braklægning af 
en mindsteandel af det samlede 
landbrugsområde, plantning af sorter, der 
tiltrækker skadegøreres naturlige fjender.
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(b) Skadelige organismer skal overvåges 
med hensigtsmæssige metoder og 
redskaber. Hertil hører videnskabeligt 
funderede og praktisable advarsels-, 
prognose- og diagnosesystemer samt fagligt 
kvalificerede rådgivere som dem, der stilles 
til rådighed af statslige og private 
rådgivningstjenester. 
(c) Den professionelle bruger afgør på 
grundlag af resultaterne af overvågningen, 
om og hvornår der skal anvendes 
plantebeskyttelsesforanstaltninger. Solide 
og videnskabeligt funderede tærskelværdier 
er vigtige elementer i beslutningstagningen.  
Der bør så vidt muligt inden behandlingen 
tages hensyn til de tærskelværdier for 
skadelige organismer, der er fastsat for den 
pågældende region.
(d) Biologiske, fysiske, mekaniske og andre 
ikke-kemiske metoder skal så vidt muligt 
foretrækkes frem for kemiske 
plantebeskyttelsesmidler. Mod ukrudt bør 
mekanisk lugning eller andre ikke-kemiske 
metoder som f.eks. brug af varme 
foretrækkes. Undtagelser bør kun tillades i 
tilfælde af en længere periode med dårlige 
vejrforhold, der gør mekanisk renholdelse 
umulig.
(e) Det anvendte plantebeskyttelsesmiddel 
skal være så specifikt som muligt for 
målorganismen og have de mindst mulige 
bivirkninger for menneskers sundhed og 
miljøet, såsom træ- og planteekstrakter og 
mineralske stoffer, der forebygger 
skimmeldannelse.
(f) Den professionelle bruger bør holde 
brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre behandlingsformer på det 
nødvendige niveau, f.eks. gennem 
reducerede doser, nedsat 
behandlingshyppighed eller delvise 
behandlinger, hvis risikoniveauet i 
vegetationen er acceptabelt, og en 
resistensudvikling hos de skadelige 
organismer ikke forstærkes. 
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g) Såfremt der foreligger en kendt risiko 
for resistens over for en 
plantebeskyttelsesforanstaltning, og 
omfanget af skadelige organismer gør det 
nødvendigt at gentage anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlerne på afgrøderne, 
bør de forhåndenværende antiresistens-
strategier tages i anvendelse med henblik 
på at opretholde midlernes effektivitet. 
Dette kan bl.a. omfatte anvendelse af flere 
forskellige plantebeskyttelsesmidler med 
forskellige virkemåder.
h) Professionelle brugere skal føre journal 
over alle de plantebeskyttelsesmidler, de 
har brugt, opdelt på marker. På grundlag 
af journalerne over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og overvågningen 
af skadelige organismer bør den 
professionelle bruger foretage en vurdering 
af, hvorvidt de anvendte 
plantebeskyttelsesforanstaltninger har 
været vellykkede.

Or. en

Begrundelse

Definition af IPM.

Ændringsforslag af Kathy Sinnott

Ændringsforslag 343
Bilag II d (nyt)

Bilag IId
Minimumskrav for afgrødespecifikke 

standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere

Ved udarbejdelsen af de detaljerede 
standarder for integreret bekæmpelse af 
skadegørere for de enkelte afgrøder skal 
der tages hensyn til følgende ti
hovedpunkter:
1. Metoder til opbygning af en 
jordbundsstruktur, der kan tjene som et 
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passende buffersystem for landbruget, f. 
eks. ved at øge andelen af organisk stof, 
begrænse pløjedybden, hindre erosion og 
anvende vekseldrift osv.
2. Hyppigheden af sædskifte for at opnå 
balance mellem jordorganismerne og holde 
jorden sund, forhindre udbrud af 
skadegørere i jorden og undgå anvendelse 
af jorddesinfektion og andre former for 
kemikaliebehandling af jorden.  
3. Anvendelse af de bedste tilgængelige 
sorter, der er resistente over for 
skadegørere. For hver afgrøde fastsættes 
det, hvilken kombination af afgrøde og 
skadegørere der giver anledning til den 
største anvendelse af pesticider, og den sort 
vælges, der er mest resistent over for denne 
kombination.
4. Anvendelse af optimal planteafstand for 
hver afgrøde og andre dyrkningsmetoder 
for at forhindre, at svampe og andre 
skadegørere breder sig. Alle tilgængelige 
midler skal tages i brug med henblik på 
overvågning af svampesygdomme, bl.a. 
vejrudsigter og udstyr til påvisning af 
bladsygdomme.
5. Indretning af passende tilflugtssteder for 
naturlige fjender til skadegørere, f.eks. 
udlægning af en mindsteandel af det 
samlede landbrugsområde til andre planter 
end nytteplanter, herunder planter, der 
tiltrækker skadegøreres naturlige fjender.
Som overgangsforanstaltning: biologisk 
kontrol ved hjælp af (industrielt dyrkede) 
naturlige fjender til skadegørere, navnlig 
med henblik på bekæmpelse af skadegørere 
i væksthuse.
6. Optimal anvendelse af næringsstoffer 
med henblik på at mindske 
modtageligheden over for skadegørere og 
sygdomme baseret på oplysninger om de 
næringsstoffer, som i forvejen findes i 
jordbunden, og om jordbundsstrukturen.
7. Principielt kun mekanisk lugning eller 
andre ikke-kemiske metoder såsom brug af 
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varme, hvor der kun er mulighed for 
undtagelser i forbindelse med dårligt vejr i 
en længere periode, i hvilket tilfælde 
herbicider kan anvendes.
8. Såfremt der efter anvendelse af 
elementerne i punkt 1-7 stadig er problemer 
med skadegørere, anvendelse af 
miljømæssigt mere skånsomme pesticider 
såsom træ- og planteekstrakter samt andre 
stoffer, der modvirker forekomsten af 
skadegørere, såsom mineralske stoffer, der 
forebygger skimmeldannelse.
9. Anvendelse af pesticider
a) kun hvis anvendelse af elementerne i 
punkt 1-8 ikke har skabet en sitution, hvor 
afgrøden er rimeligt beskyttet
b) kun på grundlag af oplysninger om 
forekomst af skadegørere (overvågning, 
sensorer, onlinetjenester), der kan godtgøre 
behovet for at anvende pesticider, og
c) kun ved anvendelse af selektive 
pesticider (der ikke skader nyttige 
organismer) i et begrænset tidsrum.
10. Minimal anvendelse af andre materielle 
ressourcer såsom fossil energi og ingen 
anvendelse af materialer som f.eks. tørv, 
vilde blomster og løg.
Systemet for integreret bekæmpelse af 
skadegørere skal implementeres i henhold 
til følgende krav:
- udarbejdelse af planer for integreret 
bekæmpelse af skadegørere på 
bedriftsniveau med sigte på at nedbringe 
pesticidanvendelsen
- overholdelse af alle eksisterende regler for 
pesticidanvendelse på EU-plan og nationalt 
plan
- journalføring på bedriftsniveau over alle 
pesticidanvendelser, opdelt på marker
- journalføring på bedriftsniveau over alle 
foranstaltninger truffet til at nedbringe 
pesticidtabet til miljøet
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Or. en

Begrundelse

I betragtning af de forskellige definitioner af og standarder for IPM, der findes i Europa, er 
der behov for et sæt af minimumselementer som et vejledende dokument for medlemsstaterne 
med henblik på at opnå ensartethed.


	662795da.doc

