
AM\662795SV.doc PE 388.389v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

30.4.2007 PE 388.389v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 29-343

Förslag till betänkande (PE 386.502v01-00)
Christa Klaß
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Förslag till direktiv (KOM(2006)0373) – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 29
Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artikel 175.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 152.4 och 175.1,

Or. en

Motivering

Syftet med direktivet är att minska bekämpningsmedlens effekt på människors hälsa och 
miljön. Både människors hälsa och miljön bör nämnas som rättslig grund för direktivet.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 30
Skäl 1
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(1) I överensstämmelse med artiklarna 2 och 
7 i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om 
fastställande av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram bör det upprättas en 
gemensam rättslig ram för att få till stånd en 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

(1) I överensstämmelse med artiklarna 2 och 
7 i Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om 
fastställande av gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram bör det upprättas en 
gemensam rättslig ram för att få till stånd en 
hållbar användning av bekämpningsmedel i 
enlighet med försiktighetsprincipen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa förenligheten med den temainriktade strategin för 
hållbar användning av bekämpningsmedel och förslaget till förordning om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 31
Skäl 3

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

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

Or. pl

Motivering

För att det skall gå att mäta hur mycket användningen av bekämpningsmedel minskat på 
gemenskapsnivå måste de nationella handlingsplanerna samordnas med genomförandeplaner 
enligt annan närliggande gemenskapslagstiftning.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman

Ändringsförslag 32
Skäl 3

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

(3) För att underlätta genomförandet av detta 
direktiv bör medlemsstaterna använda 
nationella handlingsplaner i syfte att 
fastställa mål, tidtabeller och indikatorer för 
minskning av 
bekämpningsmedelsanvändningen och
risker, varvid de finansiella resurserna och 
budgetposterna för genomförande av detta 
inom utsatt tid anges, och främja 
icke-kemiska växtskyddsalternativ. De 
nationella handlingsplanerna kan samordnas 
med genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

En bekämpningsmedelspolitik som inbegriper mål för minskad användning tillämpas redan i 
Danmark, Sverige, Nederländerna, Belgien och Tyskland. Begreppet ”minskning av 
användningen” tar bättre hänsyn till frågan om att bekämpningsmedelsanvändningen ökar 
trots att bekämpningsmedel som är verksamma i mindre doser har införts. Lantbrukare är 
ekonomiskt och tekniskt beroende av bekämpningsmedel när det gäller växtskydd. 
Medlemsstaterna bör se till att målen i deras nationella handlingsplaner kan uppnås inom 
utsatt tid genom att tilldela tillräckliga resurser.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 33
Skäl 3

(3) För att underlätta genomförandet av detta 
direktiv bör medlemsstaterna använda 
nationella handlingsplaner i syfte att 
fastställa mål för minskning av risker, 
inbegripet faror, och beroendet av 

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

beroendet av 
bekämpningsmedelsanvändning och främja 
och uppmuntra ibruktagandet av växtskydd 
utan kemikalier. De nationella 
handlingsplanerna kan samordnas med 
genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

När det gäller människors hälsa bör riskerna förebyggas helt och inte bara minskas. Det 
måste vara klart för medlemsstaterna att syftet med målen i de nationella handlingsplanerna 
är att ta itu med både hälso- och miljörisker förknippade med användningen av 
bekämpningsmedel. Om kravet på att främja växtskydd utan kemikalier inte åtföljs av en 
genuin önskan i medlemsstaterna att uppmuntra ibruktagandet uppnås eventuellt inte detta 
mål.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 34
Skäl 3

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

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

Or. en
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Motivering

Det måste vara klart för medlemsstaterna att syftet med målen i de nationella 
handlingsplanerna är att ta itu med både hälso- och miljörisker förknippade med 
användningen av bekämpningsmedel. Om kravet på att främja växtskydd utan kemikalier inte 
åtföljs av en genuin önskan i medlemsstaterna att uppmuntra ibruktagandet uppnås eventuellt 
inte detta mål.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 35
Skäl 3

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

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

Or. fr

Motivering

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.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 36
Skäl 3

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

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

Or. en

Motivering

De nationella handlingsplanernas huvudsakliga syfte är att minska risker och beroendet av 
bekämpningsmedel, men detta syfte kan endast uppnås med hjälp av konkreta tidsfrister och 
mål.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 37
Skäl 3

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

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

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 38
Skäl 3

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

(3) För att underlätta genomförandet av detta 
direktiv bör medlemsstaterna använda 
nationella handlingsplaner i syfte att 
effektivera 
bekämpningsmedelsanvändningen och 
ytterligare minska eventuella risker. De 
nationella handlingsplanerna kan samordnas 
med genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
bekämpningsmedel.

Or. de

Motivering

Direktivet har som mål att växtskyddet i Europa skall vara förnuftigt ur ekologisk och 
ekonomisk synvinkel. Som ett ytterligare steg på väg mot detta mål behövs det ett 
klarläggande av ovanstående slag. Växtskyddsmedlen är ett produktionsmedel inom det 
moderna jordbruket och om de används sakkunnigt innebär de ingen sådan fara för 
människor och miljö, att de skulle behöva ersättas. Det framhålls ju också i Agenda 21 (inom 
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ramen för konferensen 1992 i Rio de Janeiro om hållbar utveckling) att växtskyddsmedel är 
ett måste för att man skall kunna försörja världens befolkning med livsmedel och där anses 
det integrerade jordbruket som en ledstjärna för jordbruket.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 39
Skäl 4

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

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

Or. pl

Motivering

Inom medlemsstaternas åtgärdsområden är det inte de mål som fastställts som är viktiga, 
utan fastmer de mål som uppnåtts.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 40
Skäl 6

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

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

landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Or. pl

Motivering

För att det skall gå att mäta hur mycket användningen av bekämpningsmedel minskat på 
gemenskapsnivå måste de nationella handlingsplanerna samordnas med genomförandeplaner 
enligt annan närliggande gemenskapslagstiftning.

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

Ändringsförslag 41
Skäl 6a (nytt)

(6a) Användningen av olagliga 
växtskyddsmedel äventyrar den hållbara 
användningen av bekämpningsmedel och 
utgör en avsevärd risk för miljön och för 
människors och djurs hälsa. Detta problem 
bör åtgärdas omedelbart.

Or. en

Motivering

Förfalskningar och olaglig handel med växtskyddsmedel i Europa är ett stort och snabbt 
växande problem. Detta problem undergräver alla eventuella strategier för hållbarhet genom 
att det äventyrar konsumenternas och lantbrukarnas hälsa, skadar miljön och förorsakar 
avsevärda ekonomiska och anseendemässiga skador för lantbrukarna, livsmedelskedjan, 
regeringar och växtskyddsindustrin.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 42
Skäl 7

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

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 
bör ske genom informationskampanjer. 
Producenter och detaljhandlare bör bära 
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och andra lämpliga åtgärder. ansvaret för att tillhandahålla all 
nödvändig information till användarna av 
bekämpningsmedel och till allmänheten.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedelsproducenter och detaljhandlare har den nödvändiga informationen. Det
är också deras skyldighet att minimera den risk som är förknippad med 
bekämpningsmedelsanvändningen.

Ändringsförslag från Irena Belohorská 

Ändringsförslag 43
Skäl 7

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

(7) Allmänheten bör, särskilt genom 
medierna, få bättre kunskaper om de 
möjliga hälso- och miljörisker och kort-
eller långsiktiga negativa effekter som är 
förknippade med användning av 
bekämpningsmedel. Detta bör ske genom 
informationskampanjer, information som 
lämnas via detaljhandlare och andra 
lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör informeras om både hälso- och miljörisker och negativa effekter 
förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Det effektivaste sättet att informera 
allmänheten är genom medierna. Detta skulle möjliggöra att människor har den kunskap som 
behövs för att fatta välgrundade beslut och handla kunnigt när det gäller att skydda hälsan 
och den omgivande miljön.

Ändringsförslag från Dorette Corbey, Caroline Lucas

Ändringsförslag 44
Skäl 7

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga hälso- och miljörisker och kort-
eller långsiktiga negativa effekter som är 



AM\662795SV.doc 11/187 PE 388.389v01-00

SV

bör ske genom informationskampanjer, 
information som lämnas via detaljhandlare 
och andra lämpliga åtgärder.

förknippade med användning av 
bekämpningsmedel, samt information om 
kemikaliefria alternativ. Detta bör ske 
genom informationskampanjer, information 
som lämnas via detaljhandlare och andra 
lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör informeras om både hälso- och miljörisker och negativa effekter som är 
förknippade med användning av bekämpningsmedel, samt information om tillgängliga 
kemikaliefria alternativ. Detta skulle möjliggöra att människor har den kunskap som behövs 
för att fatta välgrundade beslut och handla kunnigt när det gäller att skydda hälsan och den 
omgivande miljön.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Ändringsförslag 45
Skäl 7

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

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga hälso- och miljörisker och 
negativa effekter som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel, samt 
information om kemikaliefria alternativ. 
Detta bör ske genom 
informationskampanjer, information som 
lämnas via detaljhandlare och andra 
lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Detta skulle möjliggöra att människor fattar välgrundade beslut och handlar kunnigt när det 
gäller att skydda hälsan och den omgivande miljön (Davies med flera).

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 46
Skäl 7
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Allmänheten bör få bättre kunskaper om de 
möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 
bör ske genom informationskampanjer, 
information som lämnas via detaljhandlare 
och andra lämpliga åtgärder.

(7) Med beaktande av nyttan och de möjliga 
risker som är förknippade med användning 
av växtskyddsmedel samt med hänsyn tagen 
till deras roll i jordbruket och 
livsmedelsproduktionen bör allmänheten 
informeras bättre om för- och nackdelarna 
och nyttan och riskerna med 
växtskyddsmedel och om ansvarsfull 
användning av dem.

Or. de

Motivering

Det åsyftade arbetet med att informera allmänheten och öka dess medvetande om 
växtskyddsmedel bör inte handla bara om eventuella risker med användningen av 
växtskyddsmedel, utan också om vilken nytta växtskyddsmedlen för med sig och vilken 
betydelse de har för livsmedelsproduktionen i dag.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 47
Skäl 7

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

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

Medlemsstaterna bör övervaka och samla 
in uppgifter om 
bekämpningsmedelsanvändningens 
effekter på miljön och på människors hälsa 
samt främja forskning om de långsiktiga 
effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning.

Or. en

Motivering

Man bör också ta upp frågan om de kroniska hälsoeffekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning samt främja forskning om dessa effekter.
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 48
Skäl 7

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

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

Medlemsstaterna bör övervaka och samla 
in uppgifter om effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning samt 
främja långsiktiga forskningsprogram om 
effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedlens långsiktiga effekter är ett område som måste få större uppmärksamhet 
på nationell och europeisk nivå. Akuta och kroniska hälsoeffekter registreras inte på ett 
konsekvent sätt på nationell nivå och det finns en systematisk informationsbrist som detta 
direktiv bör råda bot på.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 49
Skäl 7

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

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

Medlemsstaterna bör övervaka och samla 
in uppgifter om hälsoeffekterna av 
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bekämpningsmedelsanvändning samt 
främja långsiktiga forskningsprogram om 
effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedlens långsiktiga effekter är ett område som måste få större uppmärksamhet 
på nationell och europeisk nivå. Akuta och kroniska hälsoeffekter registreras inte på ett 
konsekvent sätt på nationell nivå och det finns en systematisk informationsbrist som detta 
direktiv bör råda bot på.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 50
Skäl 7

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

(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 
bör ske genom informationskampanjer 
riktade till den stora allmänheten (med 
särskild hänsyn tagen till 
icke-yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel), information som lämnas 
via detaljhandlare och andra lämpliga 
åtgärder, som syftar till att säkerställa att 
den stora allmänheten får bättre 
information.

Or. pl

Motivering

Användningen av bekämpningsmedel berör inte bara yrkesmässiga användare utan också den 
stora allmänheten och därför måste informationskampanjerna inriktas på den stora 
allmänheten.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 51
Skäl 7
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(7) Allmänheten bör få bättre kunskaper om 
de möjliga risker som är förknippade med 
användning av bekämpningsmedel. Detta 
bör ske genom informationskampanjer, 
information som lämnas via detaljhandlare 
och andra lämpliga åtgärder.

(7) Konsumenterna och allmänheten bör få 
kunskaper om de risker och faror som är 
förknippade med användning av 
bekämpningsmedel, särskilt deras akuta 
och kroniska hälsoeffekter samt deras 
miljöeffekter. Detta bör ske genom 
informationskampanjer, information som 
lämnas via detaljhandlare och andra 
lämpliga åtgärder.

Medlemsstaterna bör övervaka och samla 
in uppgifter om effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning, inbegripet 
förgiftningsfall, samt främja långsiktiga 
forskningsprogram om effekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag tydliggör att konsumenterna och allmänheten bör informeras om 
bekämpningsmedlens akuta och kroniska effekter på människors hälsa och även om 
miljöeffekter.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 52
Skäl 9

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

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

Motivering

Med ändringsförslaget eftersträvas en exaktare lydelse.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 53
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Därför bör
flygbesprutning omfattas av ett 
tillståndsförfarande, såsom en garanti för 
att sådan besprutning utförs endast om det 
innebär klara fördelar och om alla krav ur 
miljö- och hälsosynvinkel uppfylls eller om
en krissituation ställer krav på det.

Or. nl

Motivering

Besprutning är bra om den görs med miljöriktiga bekämpningsmedel. I det sammanhanget 
måste det dock alltid tas hänsyn till kraven ur miljö- och hälsosynvinkel. Tillståndsförfarandet 
måste vara flexibelt, med tanke på om det skulle uppstå en krissituation.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 54
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Det bör därför införas ett 
generellt förbud mot flygbesprutning, med 
möjlighet att medge undantag om lämpliga 
alternativ saknas och den bästa tillgängliga 
tekniken används för att minska avdrift 
(t.ex. avdriftsreducerande munstycken) och 
boendes eller andra närvarande personers 
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hälsa inte påverkas.

Or. en

Motivering

Flygbesprutning ger inga miljövinster jämfört med andra spridningsmetoder. Det bör inte 
vara möjligt att medge undantag i områden där boende och andra närvarande personer kan 
påverkas, exempelvis tättbefolkade landsbygdsområden eller nära områden som används av 
allmänheten och av känsliga grupper, såsom skolor.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas, 
Frédérique Ries

Ändringsförslag 55
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Det bör därför införas ett 
förbud mot flygbesprutning.

Or. en

Motivering

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Ändringsförslag 56
Skäl 10

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

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

Or. en

Motivering

Det bör inte vara möjligt att medge undantag om boendes och andra närvarande personers 
hälsa påverkas, exempelvis i befolkade landsbygdsområden eller nära områden som används 
av allmänheten.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 57
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Flygbesprutning bör 
därför underställas ett
godkännandeförfarande, i syfte att 
säkerställa att flygbesprutning används 
endast om det innebär klara fördelar och ger 
miljövinster jämfört med andra 
spridningsmetoder eller om lämpliga 
alternativ inte finns att tillgå eller 
användningen av dem ställer sig oskälig.

Or. de
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Motivering

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.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 58
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Flygbesprutning av 
bekämpningsmedel bör således förbjudas 
när detta direktiv trätt i kraft. På vissa 
villkor kan flygbesprutning dock få ske i 
ytterst begränsad och kontrollerad 
omfattning. Vidare krävs vid 
flygbesprutning att de boende i närheten av 
de berörda områdena får ordentlig 
information.

Or. fr

Motivering

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… 
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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.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 59
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av bekämpningsmedel 
kan ge betydande negativ påverkan på 
människors hälsa och på miljön, särskilt 
genom vindavdrift. Det bör därför införas ett 
generellt förbud mot flygbesprutning, med 
möjlighet att medge undantag om det 
innebär klara fördelar och ger miljövinster 
jämfört med andra spridningsmetoder eller 
om lämpliga alternativ saknas. Villkoren för 
sådana undantag måste fastställas så, att 
riskerna för oönskade resultat med 
skadeverkningar för människors hälsa och 
miljön som följd begränsas till minsta 
möjliga.

Or. pl

Motivering

Om det klart anges på vilka villkor undantag skall vara möjliga kan man undvika missbruk av 
denna bestämmelse och samtidigt bättre nå målen med detta direktiv.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 60
Skäl 11

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa buffertzoner eller 
plantera häckar längs ytvatten för att minska 
vattnets exponering för vindavdrift. 

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

Buffertzonernas omfattning bör bland annat 
avgöras av markförhållanden, geologi, 
ytbildning, klimat, vattendragets storlek och 
det aktuella områdets jordbruksförhållanden. 
Användning av bekämpningsmedel i 
områden som används som dricksvattentäkt, 
på eller längs transportleder, t.ex. 
järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket 
genomsläppliga ytor kan leda till högre 
risker för förorening av vattenmiljön. I 
sådana områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 61
Skäl 11

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa buffertzoner eller 
plantera häckar längs ytvatten för att minska 
vattnets exponering för vindavdrift. 
Buffertzonernas omfattning bör bland annat 
avgöras av markförhållanden, klimat, 
vattendragets storlek och det aktuella 
områdets jordbruksförhållanden. 

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

jordbruksförhållanden. Användning av 
bekämpningsmedel i områden som används 
som dricksvattentäkt, på eller längs 
transportleder, t.ex. järnvägslinjer, på 
hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor 
kan leda till högre risker för förorening av 
vattenmiljön. I sådana områden bör därför, 
användning av bekämpningsmedel kraftigt
begränsas, eller eventuellt undvikas helt, 
samtidigt som bestämmelserna för 
integrerat växtskydd skall tillämpas.

Or. fr

Motivering

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.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 62
Skäl 11

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa buffertzoner eller 
plantera häckar längs ytvatten för att 
minska vattnets exponering för vindavdrift. 
Buffertzonernas omfattning bör bland 
annat avgöras av markförhållanden, 
klimat, vattendragets storlek och det 
aktuella områdets jordbruksförhållanden. 
Användning av bekämpningsmedel i 

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att förorening av ytvatten och grundvatten 
undviks med hjälp av lämpliga föreskrifter 
och bestämmelser som fastställs inom 
ramen för godkännandet av 
bekämpningsmedel.
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områden som används som 
dricksvattentäkt, på eller längs 
transportleder, t.ex. järnvägslinjer, på 
hårdgjorda eller mycket genomsläppliga 
ytor kan leda till högre risker för 
förorening av vattenmiljön. I sådana 
områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Ändringsförslag 63
Skäl 11

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

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

risker för förorening av vattenmiljön. I 
sådana områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller undvikas helt.

Or. en

Motivering

Det bör fastställas en minimiomfattning för buffertzonerna.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 64
Skäl 11

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

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

Or. en

Motivering

Det bör fastställas en minimiomfattning för buffertzonerna.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 65
Skäl 11

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

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 66
Skäl 11

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa buffertzoner eller
plantera häckar längs ytvatten för att minska 
vattnets exponering för vindavdrift. 
Buffertzonernas omfattning bör bland annat 
avgöras av markförhållanden, klimat, 
vattendragets storlek och det aktuella 
områdets jordbruksförhållanden. 

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa obligatoriska zoner 
där besprutning är förbjudet och plantera 
häckar längs ytvatten för att minska vattnets 
exponering för vindavdrift samt förorening 
av bekämpningsmedel på andra vägar, t.ex. 
genom långväga spridning. 
Förbudszonernas bredd bör bland annat 



PE 388.389v01-00 26/187 AM\662795SV.doc

SV

Användning av bekämpningsmedel i 
områden som används som dricksvattentäkt, 
på eller längs transportleder, t.ex. 
järnvägslinjer, på hårdgjorda eller mycket 
genomsläppliga ytor kan leda till högre 
risker för förorening av vattenmiljön. I 
sådana områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

avgöras av markförhållanden, klimat, 
vattendragets storlek och det aktuella 
områdets jordbruksförhållanden och vara 
minst 100 meter. Användning av 
bekämpningsmedel i områden som används 
som dricksvattentäkt, på eller längs 
transportleder, t.ex. järnvägslinjer, på 
hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor 
kan leda till högre risker för förorening av 
vattenmiljön. I sådana områden bör därför 
användning av bekämpningsmedel undvikas 
helt och icke-kemiska alternativ användas.

Or. fr

Motivering

Användningen av bekämpningsmedel är förknippad med avsevärda externa kostnader. Bara i 
Storbritannien är kostnaden för att rena dricksvattnet från bekämpningsmedel över 
120 miljoner pund per år. De totala kostnaderna i alla medlemsstaterna tillsammans måste 
vara mycket högre än så. Det har visat sig att bekämpningsmedel kan spridas lång väg vilket 
kan innebära att ytvatten och grundvatten riskerar att förorenas av en rad olika källor. 
Därför måste kraftfulla åtgärder vidtas för att undvika förorening av vattenmiljön. 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 67
Skäl 11

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

(11) Vattenmiljön är särskilt känslig för 
bekämpningsmedel. Det är därför 
nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet 
åt att undvika förorening av ytvatten och 
grundvatten genom lämpliga åtgärder, 
exempelvis att skapa buffertzoner eller 
plantera häckar längs ytvatten för att minska 
vattnets exponering för vindavdrift och 
avrinning. Buffertzonernas bredd bör vara 
minst 15 meter beroende på
markförhållanden, klimat, vattendragets 
storlek och det aktuella områdets 
jordbruksförhållanden. Användning av 
bekämpningsmedel i områden som används 
som dricksvattentäkt, på eller längs 
transportleder, t.ex. järnvägslinjer, på 
hårdgjorda eller mycket genomsläppliga ytor 
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risker för förorening av vattenmiljön. I 
sådana områden bör därför användning av 
bekämpningsmedel begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

kan leda till högre risker för förorening av 
vattenmiljön. I sådana områden bör därför 
användning av bekämpningsmedel 
förbjudas.

Or. en

Motivering

En buffertzon på 15 meter längs vattendrag är idealisk för att minska avdrift och avrinning av 
bekämpningsmedel. Till exempel i Danmark har regeringen satt som mål att ha en buffertzon 
på 10–12 meter längs alla vattendrag och sjöar på över 100 m2, och detta direktiv bör gå 
utöver åtgärder som redan tillämpas i vissa medlemsstater i syfte att uppnå högsta möjliga 
skyddsnivå. Användning av bekämpningsmedel bör förbjudas i områden som används som 
dricksvattentäkt.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 68
Skäl 12

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

(12) Användning av bekämpningsmedel kan 
vara särskilt farlig i mycket känsliga 
områden, exempelvis Natura 2000-områden 
som är skyddade enligt 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 
och rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter. På andra platser, 
exempelvis allmänna parker, idrotts- och 
fritidsområden och lekplatser för barn samt 
anläggningar för allmän sjukvård 
(kliniker, sjukhus, rehabiliteringscenter, 
hälsohem, vårdhem), innebär det stora 
risker om allmänheten exponeras för 
bekämpningsmedel. Användning av 
bekämpningsmedel i dessa områden bör 
därför begränsas så långt som möjligt, eller 
eventuellt undvikas helt.

Or. pl

Motivering

Idrottsområden fungerar ofta också som fritidsområden. Semester- och fritidsanläggningar 
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tjänar också idrottens behov. Sådana platser bör vara fria från föroreningar och de 
människor som vistas där bör inte vara exponerade för bekämpningsmedel.

Platser vilkas huvudsakliga användningsändamål består i att de som vistas där skall 
återvinna hälsan (kliniker, sjukhus, rehabiliteringscenter, hälsohem och så vidare) måste 
skyddas från skadlig inverkan från bekämpningsmedel. 

Ändringsförslag från Kathy Sinnott, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 69
Skäl 12

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

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

Or. en

Motivering

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)
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Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 70
Skäl 12

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen har erkänt att exponering för bekämpningsmedel i områden som 
används av allmänheten innebär stora risker. Med tanke på de kända akuta och kroniska 
negativa effekter på hälsan som exponering för bekämpningsmedel kan förorsaka bör därför 
användningen av bekämpningsmedel förbjudas i alla områden där allmänheten kan utsättas 
för exponering. 

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 71
Skäl 12

(12) Användning av bekämpningsmedel 
kan vara särskilt farlig i mycket känsliga 
områden, exempelvis Natura 2000-områden 
som är skyddade enligt 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 
och rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

(12) I mycket känsliga områden, exempelvis 
Natura 2000-områden som är skyddade 
enligt rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 
och rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter, kan det behövas 
åtgärder för att minska användningen av 
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samt vilda djur och växter. På andra platser, 
exempelvis allmänna parker, 
sportanläggningar och lekplatser för barn, 
innebär det stora risker om allmänheten 
exponeras för bekämpningsmedel.
Användning av bekämpningsmedel i dessa 
områden bör därför begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

bekämpningsmedel för att gemenskapens 
mål för dessa områden skall uppnås. Detta 
bör ägnas särskild uppmärksamhet i de 
nationella handlings- och 
förvaltningsplanerna för de särskilda 
skyddade områden. På andra platser, 
exempelvis allmänna parker, 
sportanläggningar och lekplatser för barn, 
måste det genom bestämmelser för 
användningen av bekämpningsmedel i 
samband med godkännandet av dem ses till 
att det inte råder någon större risk för att 
allmänheten exponeras för 
bekämpningsmedel samt att användningen
av bekämpningsmedel i dessa områden 
begränsas så långt som möjligt.

Or. de

Motivering

Det finns ur sakkunnigsynvinkel inget som talar för att användningen av godkända 
bekämpningsmedel skulle begränsas på det sätt som eftersträvas och en sådan begränsning är 
inte heller acceptabel. Kravet på att användningen av bekämpningsmedel i så kallade 
känsliga områden skulle begränsas utgår från att användningen är förknippad med risker, av 
ett slag som till följd av de stränga statliga bestämmelserna för godkännande och användning 
i själva verket inte är för handen. I samband med godkännandeförfarandet fastställs det 
bestämmelser för användningen och tack vare dem förhindras faror för människor och miljö, 
så att några ytterligare bestämmelser inte behövs.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 72
Skäl 12

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

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

lekplatser för barn, innebär det stora risker 
om allmänheten exponeras för 
bekämpningsmedel. Användning av 
bekämpningsmedel i och omkring dessa 
områden bör därför förbjudas.

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen har erkänt att exponering för bekämpningsmedel i områden som 
används av allmänheten innebär stora risker. Med tanke på de akuta och kroniska negativa 
effekter på hälsan som exponering för bekämpningsmedel kan förorsaka bör därför 
användningen av bekämpningsmedel förbjudas i alla områden där allmänheten kan utsättas 
för exponering, särskilt, men inte uteslutande, för att skydda känsliga befolkningsgrupper 
såsom, spädbarn, barn, gravida kvinnor, äldre personer eller personer som sedan tidigare 
har problem med hälsan och som eventuellt använder läkemedel.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 73
Skäl 12

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

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

Or. en

Motivering

Kommissionen har erkänt att exponering för bekämpningsmedel i områden som används av 
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allmänheten innebär stora risker. Med tanke på de akuta och kroniska negativa effekter på 
hälsan som exponering för bekämpningsmedel kan förorsaka bör därför användningen av 
bekämpningsmedel förbjudas i och omkring alla områden där allmänheten kan utsättas för 
exponering (särskilt om de berörda personerna riskerar att utsättas för exponering under en 
lång tid, såsom personer som bor nära de behandlade områdena), särskilt, men inte 
uteslutande, för att skydda känsliga befolkningsgrupper.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 74
Skäl 12

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

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

Or. en

Motivering

Europeiska kommissionen har erkänt att exponering för bekämpningsmedel i områden som 
används av allmänheten innebär stora risker. Med tanke på de akuta och kroniska negativa 
effekter på hälsan som exponering för bekämpningsmedel kan förorsaka bör därför 
användningen av bekämpningsmedel förbjudas i alla områden där allmänheten kan utsättas 
för exponering, särskilt, men inte uteslutande, för att skydda känsliga befolkningsgrupper 
såsom, spädbarn, barn, gravida kvinnor, äldre personer eller personer som sedan tidigare 
har problem med hälsan och som eventuellt använder läkemedel, samt andra känsliga 
befolkningsgrupper.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 75
Skäl 12

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

(12) Användning av bekämpningsmedel kan 
vara särskilt farlig i mycket känsliga 
områden, exempelvis Natura 2000-områden 
som är skyddade enligt 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar 
och rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter. På andra platser, 
exempelvis allmänna parker, 
sportanläggningar och lekplatser för barn, 
innebär det stora risker om allmänheten 
exponeras för bekämpningsmedel. All 
användning av bekämpningsmedel i dessa 
områden bör således förbjudas senast 2015, 
så att de eftersträvade normerna kan 
uppfyllas i områden som är skyddade i 
enlighet med artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att skapa överensstämmelse med ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 76
Skäl 14

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

utgår
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nödvändiga förutsättningar för tillämpning 
av integrerat växtskydd. Medlemsstaterna 
bör också uppmuntra användning av 
grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 77
Skäl 14

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

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

Or. en

Motivering

Ekonomiska styrmedel brukar vara det effektivaste sättet att minska riskerna för miljön.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 78
Skäl 14

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

(14) Om alla lantbrukare tillämpar allmänna 
standarder för integrerat växtskydd skulle 
det leda till en mer riktad användning av alla 
tillgängliga bekämpningsmetoder, däribland 
bekämpningsmedel. Detta skulle därför 
bidra till att ytterligare minska riskerna för 
människors hälsa och för miljön och göra 
det möjligt att minska användningen av 
bekämpningsmedel. Medlemsstaterna bör 
främja jordbruk med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt integrerat 
växtskydd och ekologiskt jordbruk, och 
skapa nödvändiga förutsättningar för 
tillämpning av integrerat växtskydd. 
Medlemsstaterna bör också kräva att 
metoder och arbetssätt för integrerat 
växtskydd används för respektive gröda. En 
skatt på bekämpningsmedel bör införas 
som en åtgärd för att finansiera 
utvecklingen av allmänna och specifika 
metoder och arbetssätt för integrerat 
växtskydd.

Or. fr

Motivering

Allmänna och specifika regler för integrerat växtskydd bör fastställas på europeisk och 
nationell nivå. Reglerna bör vara minimikrav som gäller för all jordbruksmark utom mark 
som används för ekologiskt jordbruk. Att dessa regler tillämpas bör från och med 2014 vara 
ett villkor för att få stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken. Dessutom bör 
medlemsstaterna stödja utvecklingen av ekologiskt jordbruk där man inte alls använder 
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syntetiska bekämpningsmedel. Skatte- eller avgiftssystem har visat sig vara ett bra sätt att 
minska bekämpningsmedlen i flera europeiska länder. Medlemsstaterna bör kunna välja det 
system som passar landets behov bäst.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 79
Skäl 14

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

(14) Om alla lantbrukare tillämpar allmänna 
standarder för integrerat växtskydd skulle 
det leda till en mer riktad användning av alla 
tillgängliga bekämpningsmetoder, däribland 
bekämpningsmedel. Detta skulle därför 
bidra till att ytterligare minska riskerna för 
människors hälsa och för miljön och göra 
det möjligt att minska användningen av 
bekämpningsmedel. Medlemsstaterna bör 
främja jordbruk med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt integrerat 
växtskydd, och skapa nödvändiga 
förutsättningar för tillämpning av integrerat 
växtskydd. Medlemsstaterna bör också 
kräva att metoder och arbetssätt för 
integrerat växtskydd används för respektive 
gröda. En skatt på bekämpningsmedel bör 
införas som en åtgärd för att finansiera 
utvecklingen av allmänna och specifika 
metoder och arbetssätt för integrerat 
växtskydd.

Or. fr

Motivering

Allmänna och specifika regler för integrerat växtskydd bör fastställas på europeisk och 
nationell nivå. Reglerna bör vara minimikrav som gäller för all jordbruksmark utom mark 
som används för ekologiskt jordbruk. Att dessa regler tillämpas bör från och med 2014 vara 
ett villkor för att få stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken. Skatte- eller avgiftssystem 
har visat sig vara ett sätt att minska bekämpningsmedlen i flera europeiska länder. 
Medlemsstaterna bör kunna välja det system som passar landets behov bäst.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 80
Skäl 14

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

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

Medlemsstaterna bör använda nödvändiga 
finansiella instrument för att tillhandahålla 
lantbrukarna rådgivning och utbildning.

Or. en

Motivering

Integrerat växtskydd och ekologiskt jordbruk kräver omfattande kunskaper, och utbildning 
och rådgivning är nödvändiga särskilt under övergången till integrerat växtskydd eller 
ekologiskt jordbruk. 

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 81
Skäl 14

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

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

bekämpningsmedel. Medlemsstaterna bör 
främja ekologiskt jordbruk samt jordbruk 
med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt integrerat 
växtskydd, och skapa nödvändiga 
förutsättningar för tillämpning av integrerat 
växtskydd. Medlemsstaterna bör också 
tillämpa bindande grödspecifika standarder 
för integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Främjandet av kemikaliefria metoder bör inte begränsas till allmänna standarder för 
integrerat växtskydd utan det bör också omfatta ekologiskt jordbruk och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 82
Skäl 14

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

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

Or. sv

Motivering

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 
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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 jordbrukspolitiken.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 83
Skäl 14

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

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

En avgift på bekämpningsmedel bör vara 
en av åtgärderna för att finansiera 
tillämpningen av allmänna och 
grödspecifika metoder och praxis för 
integrerat växtskydd samt ökningen av 
mark som används för ekologiskt jordbruk.

Or. en

Motivering

Främjandet av kemikaliefria metoder bör inte begränsas till allmänna standarder för 
integrerat växtskydd utan det bör också omfatta ekologiskt jordbruk och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd. En skatt eller avgift på bekämpningsmedel har visat sig 
vara ett framgångsrikt sätt att finansiera åtgärder för minskning av bekämpningsmedel i 
många europeiska länder. Medlemsstaterna bör kunna välja mellan olika skatte- eller 
avgiftssystem så att de kan välja ett system som bäst motsvarar deras behov.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 84
Skäl 14

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

(14) Om alla lantbrukare tillämpar allmänna 
standarder för växtskydd och odling utan 
kemikalier skulle det leda till en mer riktad 
användning av alla tillgängliga 
bekämpningsmetoder. Detta skulle därför 
bidra till att minska, och slutligen 
undanröja, riskerna för människors hälsa 
och för miljön. Medlemsstaterna bör främja 
jordbruk med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt kemikaliefria 
växtskydds- och odlingsmetoder, och skapa 
nödvändiga förutsättningar för tillämpning 
av kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder. Medlemsstaterna bör också 
uppmuntra användning av grödspecifika 
standarder, metoder och praxis för 
kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Ibland används bekämpningsmedel rent ”kosmetiskt”, det vill säga utan anknytning till någon 
bestämd skadegörare eller några bestämda sjukdomar och då handlar det inte längre om 
växtskydd. Med hänsyn tagen till de erkända riskerna och de akuta och kroniska negativa 
effekterna för människors hälsa, vilka mera ingående beskrivits i konsekvensanalysen av den 
temainriktade strategin bör medlemsstaterna vinnlägga sig om att uppmuntra en brett 
upplagd övergång till kemikaliefria växtskydds- och odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 85
Skäl 14

(14) Om alla lantbrukare tillämpar allmänna 
standarder för integrerat växtskydd skulle 
det leda till en mer riktad användning av alla 
tillgängliga bekämpningsmetoder, däribland 
bekämpningsmedel. Detta skulle därför 
bidra till att ytterligare minska riskerna för 
människors hälsa och för miljön. 

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

människors hälsa och för miljön och till att 
minska användningen av 
bekämpningsmedel. Medlemsstaterna bör 
främja jordbruk med liten användning av 
bekämpningsmedel, särskilt allmänna och 
grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd och ekologiskt jordbruk.

Or. en

Motivering

Främjandet av kemikaliefria metoder bör inte begränsas till allmänna standarder för 
integrerat växtskydd utan det bör också omfatta ekologiskt jordbruk och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 86
Skäl 14a (nytt)

(14a) Principen om att förorenaren betalar 
bör tillämpas med avseende på kostnaderna 
i samband med genomförandet av detta 
direktiv. Medlemsstaterna bör därför 
överväga att införa en avgift på 
bekämpningsmedel i syfte att finansiera 
genomförandet av deras nationella 
handlingsplaner.

Or. en

Motivering

Producenternas ansvar för bekämpningsmedelsanvändningens externa kostnader bör ökas. 
En avgift eller skatt på bekämpningsmedel bör vara en möjlighet för medlemsstaterna att 
uppnå en minskad användning och skapa specifika inkomster i syfte att täcka kostnaderna i 
samband med de nationella handlingsplanerna.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman, Anne Laperrouze

Ändringsförslag 87
Skäl 15

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att minska de risker 
och negativa effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade riskindikatorer som behövs 
för detta kommer att fastställas på 
gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör 
använda dessa indikatorer för riskhantering 
på nationell nivå och för rapportering, och 
kommissionen bör beräkna indikatorer för 
att utvärdera framsteg på gemenskapsnivå. 
Fram till dess att gemensamma indikatorer 
blir tillgängliga bör medlemsstaterna ha rätt 
att använda nationella indikatorer.

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att minska 
användningen och de risker och negativa 
effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade användnings- och 
riskindikatorer som behövs för detta 
kommer att fastställas på gemenskapsnivå. 
Medlemsstaterna bör använda dessa 
indikatorer för riskhantering och minskning 
av användningen på nationell nivå och för 
rapportering, och kommissionen bör beräkna 
indikatorer för att utvärdera framsteg på 
gemenskapsnivå. Fram till dess att 
gemensamma indikatorer blir tillgängliga 
bör medlemsstaterna ha rätt att använda 
nationella indikatorer.

Or. en

Motivering

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 
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pesticides.(Anne Laperrouze)

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 88
Skäl 15

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att minska de risker 
och negativa effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade riskindikatorer som behövs 
för detta kommer att fastställas på 
gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör 
använda dessa indikatorer för riskhantering 
på nationell nivå och för rapportering, och 
kommissionen bör beräkna indikatorer för 
att utvärdera framsteg på gemenskapsnivå. 
Fram till dess att gemensamma indikatorer 
blir tillgängliga bör medlemsstaterna ha rätt 
att använda nationella indikatorer.

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att förebygga de 
risker och negativa effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade riskindikatorer som behövs 
för detta kommer att fastställas på 
gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör 
använda dessa indikatorer för riskhantering 
på nationell nivå och för rapportering, och 
kommissionen bör beräkna indikatorer för 
att utvärdera framsteg på gemenskapsnivå. 
Fram till dess att gemensamma indikatorer 
blir tillgängliga bör medlemsstaterna ha rätt 
att använda nationella indikatorer, som bör 
överensstämma med kraven i detta direktiv 
och avse både hälso- och miljörisker 
förknippade med användningen av 
bekämpningsmedel. Allmänheten, liksom 
även alla andra relevanta berörda parter, 
bör delta i utvecklingen och fastställandet 
av nationella indikatorer. Detta inbegriper 
ett krav på allmänhetens fulla tillgång till 
information som stöd för allmänhetens 
deltagande.

Or. en

Motivering

När det gäller människors hälsa bör riskerna och de negativa effekterna förebyggas helt och 
inte endast minskas. Det bör göras klart för medlemsstaterna att de nationella indikatorerna 
avser både hälso- och miljörisker förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Det 
bör också vara klart för medlemsstaterna vilka kraven är för allmänhetens deltagande i 
utvecklingen, mekanismerna och ändringen av nationella indikatorer, i syfte att följa andan i 
direktiv 2003/35/EG där allmänhetens deltagande fastställs.
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 89
Skäl 15

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att minska de risker 
och negativa effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade riskindikatorer som behövs 
för detta kommer att fastställas på 
gemenskapsnivå. Medlemsstaterna bör 
använda dessa indikatorer för riskhantering
på nationell nivå och för rapportering, och 
kommissionen bör beräkna indikatorer för 
att utvärdera framsteg på gemenskapsnivå. 
Fram till dess att gemensamma indikatorer 
blir tillgängliga bör medlemsstaterna ha rätt 
att använda nationella indikatorer.

(15) Det är nödvändigt att mäta de framsteg 
som görs när det gäller att minska 
användningen av bekämpningsmedel och
de risker och negativa effekter som 
bekämpningsmedelsanvändningen innebär 
för människors hälsa och för miljön. De 
harmoniserade användnings- och 
riskindikatorer som behövs för detta 
kommer att fastställas på gemenskapsnivå. 
Medlemsstaterna bör använda dessa 
indikatorer för att minska användningen av 
bekämpningsmedel och minska riskerna på 
nationell nivå och för rapportering, och 
kommissionen bör beräkna indikatorer för 
att utvärdera framsteg på gemenskapsnivå. 
Fram till dess att gemensamma indikatorer 
blir tillgängliga bör medlemsstaterna ha rätt 
att använda nationella indikatorer. 
Bestämmelser om allmänhetens rätt att 
delta fullt ut och ha tillgång till 
information bör utarbetas.

Or. fr

Motivering

Verktyg för att mäta vilka framsteg som gjorts när det gäller att minska användningen och 
riskerna med bekämpningsmedel kommer att hjälpa medlemsstaterna att uppnå de mål som 
ställts upp inom ramen för gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram nämligen: ”minska 
påverkan av bekämpningsmedel för människors hälsa och miljön och, mer allmänt, 
åstadkomma en mer hållbar användning av bekämpningsmedel samt en betydande total 
minskning av riskerna och av användningen av bekämpningsmedel”.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges, Christa Klaß

Ändringsförslag 90
Skäl 15a (nytt)

(15a) Som ett led i tillämpningen av 
principen om att förorenaren betalar bör 
kommissionen pröva i vad mån tillverkarna 
av växtskyddsmedel och/eller de 
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verksamma ämnen som ingår i dem i 
lämplig utsträckning bör åläggas medverka 
vid behandling och avhjälpande av skador 
på människors hälsa och miljön, vilka kan 
uppkomma i samband med att 
växtskyddsmedel används.

Or. de

Motivering

Såsom fallet också är inom andra områden av gemenskapens hälso- och miljöpolitik bör 
tillverkarens ansvar gälla även för växtskyddsmedel och de verksamma ämnena i dem.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 91
Artikel 1

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas på ett sätt som 
är förenligt med ett tillräckligt växtskydd.

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att förebygga de risker och effekter som 
användningen av bekämpningsmedel 
innebär för människors hälsa och på miljön i 
enlighet med försiktighetsprincipen, och 
uppmuntras främjandet och användningen 
av kemikaliefria växtskyddsmetoder.

Or. en

Motivering

När det gäller människors hälsa bör effekterna förebyggas helt och inte endast minskas. Det 
enda fungerande sättet att undanröja bekämpningsmedlens negativa effekter för folkhälsan, 
djur, vilda djur och växter och miljön i allmänhet är att anta ett förebyggande 
tillvägagångssätt tillsammans med en brett upplagd övergång till faktiskt hållbara 
kemikaliefria metoder. Detta skulle vara mer i linje med målen för hållbart växtskydd. 
Försiktighetsprincipen bör ligga som grund för alla aspekter av bekämpningsmedelspolitiken. 

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 92
Artikel 1

Genom detta direktiv upprättas en ram för Genom detta direktiv upprättas en ram för 
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att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas på ett sätt som 
är förenligt med ett tillräckligt växtskydd.

att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att 
användningen och de risker och effekter 
som användningen av bekämpningsmedel 
innebär för människors hälsa och på miljön 
minskas i enlighet med 
försiktighetsprincipen och uppmuntra 
främjandet och användningen av 
kemikaliefria växtskyddsmetoder.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa förenlighet med den temainriktade strategin för 
hållbar användning av bekämpningsmedel och förslaget till förordning om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden. I den mån kemikaliefria alternativ är tillgängliga på 
marknaden till ett fördelaktigt pris bör de användas i stället för bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 93
Artikel 1

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas på ett sätt som 
är förenligt med ett tillräckligt växtskydd.

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom en minskad 
användning av bekämpningsmedel och 
genom att de risker och effekter som 
användningen av bekämpningsmedel 
innebär för människors hälsa och på miljön 
minskas på grundval av 
försiktighetsprincipen.

Or. fr

Motivering

Om man följer försiktighetsprincipen försäkrar man sig om att hälso- och miljöskydd 
prioriteras framför växtskyddet. Genom att nämna försiktighetsprincipen här blir den inte 
bara en princip för bedömning och godkännande av bekämpningsmedel utan även principen 
för en strategi för att minimera användningen av bekämpningsmedel på grund av medlens 
potentiellt farliga egenskaper.
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Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 94
Artikel 1

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att de risker och 
effekter som användningen av 
bekämpningsmedel innebär för människors 
hälsa och på miljön minskas på ett sätt som 
är förenligt med ett tillräckligt växtskydd.

Genom detta direktiv upprättas en ram för 
att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom att 
användningen och de risker och effekter 
som användningen av bekämpningsmedel 
innebär för människors hälsa och på miljön 
minskas genom tillämpning av principen 
om att inga bekämpningsmedel skall 
användas vid odling eller i andra 
tillämpningar för växtskyddsändamål om 
det inte har fastställts att ingen annan 
metod eller praxis eller inget annat 
bekämpningssystem är tillgängligt för att 
förebygga oskäliga skador orsakade av 
skadegörare (”No, unless”-principen).

Or. en

Motivering

Kemikaliefria växtskyddssystem bör ges företräde framför bekämpningsmedel. Detta är också 
tanken bakom systemen för integrerat växtskydd.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 95
Artikel 2, punkt 1

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

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
bekämpningsmedel i form av 

a) växtskyddsmedel enligt definitionen i 
förordning (EG) nr […] om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden,

b) biocidprodukter enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden1 tillhörande produkttyperna 
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14-19 enligt definitionen i direktivets 
bilaga V.

__________
1 EGT L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom kommissionens 
direktiv 2006/140/EG (EUT L 414, 
30.12.2006, s. 78).

Or. en

Motivering

Produkter som används för bekämpning av skadedjur är väldigt lika växtskyddsmedel. De kan 
innehålla samma verksamma ämnen som växtskyddsmedel och ibland förekomma i identiska 
beredningar (t.ex. kan rodenticider omfattas av de båda rättsakterna beroende på om de 
används som växtskyddsmedel eller för att skydda hygienen eller folkhälsan). Även 
spridningsmetoderna kan vara mycket lika, t.ex. sprids vissa insekticider för 
folkhälsoändamål enligt biociddirektivet genom flygbesprutning, precis som vissa 
växtskyddsmedel. Vissa produkter för bekämpning av skadedjur används inomhus (t.ex. 
avskräckande medel) och kan därför leda till att människor utsätts för direkt exponering.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 96
Artikel 2, punkt 1

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

1. Detta direktiv skall tillämpas på 
bekämpningsmedel, som används i 
jordbruket och i annan verksamhet, i form 
av växtskyddsmedel enligt definitionen i 
förordning (EG) nr […] om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden.

Or. fr

Motivering

Åtgärderna bör omfatta användning både i jordbruket och i annan verksamhet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 97
Artikel 2, punkt 2
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2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av annan 
närliggande gemenskapslagstiftning.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av annan 
närliggande gemenskapslagstiftning eller av 
nationella skatteåtgärder avsedda att 
främja användningen av miljöriktiga 
bekämpningsmedel.

Or. nl

Motivering

Medlemsstaterna måste ha rätt att med hjälp av skattepolitiska styrmedel främja en mer 
miljöriktig användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 98
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får bevilja ekonomiskt 
stöd eller vidta skatteåtgärder för att främja 
användningen av miljöriktigare 
växtskyddsmedel. Detta kan bland annat ta 
sig form av en skatt på alla andra 
bekämpningsmedel än kemikaliefria 
sådana.

Or. nl

Motivering

Medlemsstaterna måste ha rätt att med hjälp av skattepolitiska styrmedel främja en mer 
miljöriktig användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 99
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Åtgärderna i detta direktiv skall inte 
hindra medlemsstaterna från att tillämpa 
försiktighetsprincipen vid begränsning av 
eller förbud mot bekämpningsmedel.
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Or. da

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 100
Artikel 3, led b

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

b) användare: en fysisk eller juridisk person 
som använder bekämpningsmedel i sin 
verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare, egenföretagare både inom och 
utanför jordbrukssektorn. Som användare 
räknas ytterligare golfbanor, tennisbanor 
och andra fritidsanläggningar, kommuner 
med sina parkanläggningar samt 
infrastrukturella områden, såsom 
parkeringsplatser, gator, 
järnvägsanläggningar och liknande.
(Denna ändring berör hela lagtexten under 
behandling. Om ändringen antas skall hela 
texten anpassas i överensstämmelse 
härmed.)

Or. de

Motivering

(Första delen av motiveringen berör inte den svenska versionen). Direktivet bör inte rikta sig 
enbart till lantbrukare utan också till alla andra som använder växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 101
Artikel 3, led d

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

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

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 102
Artikel 3, led e

e) utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel: en apparat som är 
särskilt utformad för spridning av 
bekämpningsmedel eller produkter som 
innehåller bekämpningsmedel.

e) utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel: en apparat som används
för spridning av bekämpningsmedel eller 
produkter som innehåller 
bekämpningsmedel.

Or. nl

Motivering

Apparaterna behöver inte enkom vara utformade för att användas vid växtskyddet för att de 
skall kunna användas för sådana ändamål. Därför behövs det en annan lydelse.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 103
Artikel 3, led g

g) flygbesprutning: all spridning av 
bekämpningsmedel med flygplan eller 
helikopter.

g) flygbesprutning: all spridning av 
bekämpningsmedel med luftfartyg.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av flygbesprutning omfattar inte alla möjligheter till spridning av 
bekämpningsmedel från luften. Bekämpningsmedel kan spridas med andra luftfartyg än 
flygplan eller helikoptrar.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 104
Artikel 3, led h

h) integrerat växtskydd: integrerat utgår
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växtskydd enligt definitionen i 
förordning (EG) nr […].

Or. pl

Motivering

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.

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.

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

Ändringsförslag 105
Artikel 3, led ia (nytt)

ia) kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder: användning av 
bekämpnings- och växtskyddstekniker som 
saknar kemiska egenskaper. Kemikaliefria 
växtskydds- och odlingsmetoder inbegriper 
växelbruk, fysisk och mekanisk 
bekämpning och naturlig 
rovdjursbekämpning.

Or. en
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 106
Artikel 3, led ia (nytt)

ia) kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder: användning av 
bekämpnings- och växtskyddstekniker som 
inte baserar sig på kemiska egenskaper. 
Kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder inbegriper växelbruk, fysisk 
och mekanisk bekämpning och naturlig 
rovdjursbekämpning.

Or. en

Motivering

Det enda fungerande sättet att undanröja bekämpningsmedlens negativa effekter för 
folkhälsan, djur, vilda djur och växter och miljön i allmänhet är att anta ett förebyggande och 
verkligen hållbart tillvägagångssätt genom att prioritera kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder. Detta skulle vara mer i linje med målen för hållbart växtskydd, eftersom 
beroendet av komplexa kemikalier avsedda att döda växter, insekter eller andra former av liv 
inte kan klassificeras som hållbart. 

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 107
Artikel 3, led ia (nytt)

ia) användningsfrekvens: indikator som 
visar hur många gånger jordbruksmark får 
behandlas med den föreskrivna dosen. 
Antalet gånger beräknas baserat på 
sammanlagda försäljningsmängder av 
varje bekämpningsmedel.

Or. fr

Motivering

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.
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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.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 108
Artikel 3, leden ia och ib (nya)

ia) minskning av användningen: en 
minskning av spridningen av 
bekämpningsmedel som inte nödvändigtvis 
är beroende av volymen,
ib) index för behandlingsfrekvens: indexet 
baserar sig på den fastställda standarddos 
av det verksamma ämnet per hektar som 
behövs för en behandling mot 
skadegöraren i fråga. Därför är det inte 
nödvändigtvis beroende av volymen och 
kan användas för att utvärdera 
minskningen av användningen.

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 109
Artikel 4, rubriken

Nationella handlingsplaner för att minska
risker och beroendet av bekämpningsmedel

Nationella handlingsplaner för att förebygga 
både hälso- och miljörisker, inbegripet 

faror, och beroendet av bekämpningsmedel 
och för att främja och uppmuntra 

användningen av kemikaliefria alternativ

Or. en

Motivering

När det gäller människors hälsa bör effekterna undanröjas och inte endast minskas. Det 
måste vara klart för medlemsstaterna att syftet med de nationella handlingsplanerna är att 
förebygga både hälso- och miljörisker förknippade med användningen av bekämpningsmedel. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 110
Artikel 4, rubriken

Nationella handlingsplaner för att minska
risker och beroendet av bekämpningsmedel

Nationella handlingsplaner för att minimera
risker och beroendet av bekämpningsmedel

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att de negativa aspekterna i samband med användningen av bekämpningsmedel 
minimeras.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 111
Artikel 4, rubriken och punkt -1 (ny)

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker och beroendet av bekämpningsmedel

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker och användningen av 

bekämpningsmedel

-1. Inom ett år skall medlemsstaterna anta 
en bakgrundsrapport i syfte att fastställa 
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nationella trender när det gäller 
användning av bekämpningsmedel och 
risker samt de prioriterade områden och 
grödor som skall tas upp i den nationella 
handlingsplanen.

Or. en

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 112
Artikel 4, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med 
jordbrukarnas representanter, 
miljöorganisationer, industrin och andra 
berörda parter anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel.

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

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

Or. el

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 113
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

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

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
indikatorer och tidtabeller för minskning av 
användningen och risker, inbegripet faror, 
och beroendet av bekämpningsmedel 
jämfört med basåret. Vid fastställandet av
sina nationella mål skall medlemsstaterna 
beakta EU:s mål för att minska 
användningen med 50 procent inom 10 år 
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från basåret samt befintliga nationella 
minskningsmål.

Or. en

Motivering

I EU överanvänds bekämpningsmedel i stor utsträckning och således finns det även mycket 
stora möjligheter till både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Med tanke på de olika 
medlemsstaternas varierande insatser för att minska användningen av bekämpningsmedel är 
det dock inte möjligt att tvinga ett enhetligt minskningsmål på alla medlemsstater. 
Medlemsstaterna bör därför fastställa individuella minskningsmål som beaktar och 
garanterar förverkligandet av EU:s allmänna mål för en minskning på 50 procent.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 114
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

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

1. Medlemsstaterna skall, efter samråd med 
lantbruks-, vinodlar- och 
miljöorganisationer samt näringslivet och 
andra berörda sektorer, anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel.

Or. fr

Motivering

För att de nationella handlingsplanerna skall bli effektiva och realistiska måste de utarbetas i 
samarbete med berörda parter.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 115
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Integrerat växtskydd, i den form det 
beskrivits i artikel 13, skall ingå som ett led 
i de nationella handlingsplanerna, varvid 
växtskyddsåtgärder utan kemikalier skall 
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ges företräde.

Or. nl

Motivering

Integrerat växtskydd bör stimuleras.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 116
Artikel 4, punkt 1

1. Under det år som följer efter detta 
direktivs ikraftträdande skall 
medlemsstaterna lägga fram en rapport om 
tendenser och problem i samband med 
bekämpningsmedelsanvändningen och 
fastställa indikatorer och mål för att 
minska riskerna och användningen.

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

Inom två år skall medlemsstaterna anta 
nationella handlingsplaner för att fastställa 
kvantitativa och obligatoriska mål om en 
25-procentig minskning på europeisk nivå 
av bekämpningsmedlens 
användningsfrekvens inom fem år från 
basåret, med beaktande av redan befintliga 
minskningsmål, samt om en 50-procentig 
minskning på europeisk nivå av 
bekämpningsmedlens användningsfrekvens 
inom tio år från basåret, med beaktande av 
redan befintliga minskningsmål.

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

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

Det basår utifrån vilket man skall mäta 
minskningen av 
bekämpningsmedelsanvändningen skall 
vara den genomsnittliga användningen 
under de tre närmaste föregående 
kalenderåren före detta direktivs 
ikraftträdande.

Or. fr
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Motivering

Kvantitativa minskningsmål är grundläggande för alla riskminskningsprogram. 
Medlemsstaternas nationella handlingsplaner bör innehålla tydliga och tidsbestämda mål om 
att minska användningen av bekämpningsmedel. Ett mål att minska användningsfrekvensen 
med 25 procent inom fem år och 50 procent inom tio år bör ställas upp. 
Användningsfrekvensen är en indikator för miljöbelastningen och visar hur många gånger 
jordbruksmark får behandlas med standarddosen.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 117
Artikel 4, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall anta och utan
obefogat dröjsmål genomföra nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
indikatorer och tidtabeller för minskning av 
användningen och risker, inbegripet faror, 
och beroendet av bekämpningsmedel 
jämfört med basåret.

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

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till de planerade åtgärdernas 
hälsomässiga, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter. Minimikrav för de 
nationella handlingsplanerna anges i det 
vägledande dokumentet i bilaga IIb.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det behövs tydliga indikatorer och mål i de nationella 
handlingsplanerna.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 118
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 

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

slutlig undanröjning av både hälso- och 
miljörisker, inbegripet faror, och beroendet 
av bekämpningsmedel, och för att främja en 
brett upplagd övergång till kemikaliefria 
växtskyddsmetoder.

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

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till de planerade åtgärdernas 
hälsomässiga, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter och till alla relevanta 
grupper av berörda parter.

Or. en

Motivering

Det enda fungerande sättet att undanröja bekämpningsmedlens negativa effekter för 
människors och djurs hälsa och miljön är att anta ett förebyggande tillvägagångssätt 
tillsammans med en brett upplagd övergång till faktiskt hållbara kemikaliefria växtskydds-
och odlingsmetoder. Detta skulle vara mer i linje med målen för hållbart växtskydd. 

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 119
Artikel 4, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål och 
indikatorer för minskning av risker och 
användningen av bekämpningsmedel inom 
5 år och 10 år från basåret. EU:s mål skall 
vara att minska behandlingsfrekvensen 
med 25 procent inom 5 år från basåret och 
med 50 procent inom 10 år. 
Medlemsstaterna skall fastställa sina 
nationella mål med beaktande av EU:s mål 
och befintliga nationella minskningsmål.

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

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till de planerade åtgärdernas 
hälsomässiga, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga effekter. Minimikrav för de 
nationella handlingsplanerna anges i 
bilaga IIb.



AM\662795SV.doc 61/187 PE 388.389v01-00

SV

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag införs tydliga tidtabeller för utarbetandet av nationella 
handlingsplaner. Dessutom är kvantitativa minskningsmål en viktig del av varje program för 
minskning av risker och användning. 

Ändringsförslag från Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Ändringsförslag 120
Artikel 4, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall anta och utan 
obefogat dröjsmål genomföra nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel. De nationella 
handlingsplanerna skall omfatta minst 
följande:
a) För andra än biologiska 
bekämpningsmedel och ämnen med låg 
risk enligt definitionen i förordning (...), 
kvantitativa mål för minskad användning 
angivna i form av ett index för 
behandlingsfrekvens. Indexet för 
behandlingsfrekvens skall anpassas till de 
specifika förhållandena i varje 
medlemsstat. Indexet för 
behandlingsfrekvens skall omedelbart 
meddelas kommissionen för godkännande. 
För verksamma ämnen som inger mycket 
stora betänkligheter (enligt definitionen i 
artikel 57 i REACH-förordningen) skall 
minskningsmålet vara en minskning på 
minst 50 procent i förhållande till indexet 
för behandlingsfrekvens beräknat för 
år 2005 före utgången av 2013, om inte 
medlemsstaten kan bevisa att den redan har 
uppnått ett jämförbart eller högre mål 
baserat på ett annat referensår från 
perioden 1995–2004.
b) För beredningar av bekämpningsmedel 
som klassificeras som giftiga eller mycket 
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giftiga enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG av den 
31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat1, ett kvantitativt mål för minskad 
användning som anges i såld volym. Detta 
mål skall vara en minskning på minst 
50 procent beräknad i förhållande till 2005 
före utgången av 2013, om inte 
medlemsstaten kan bevisa att den redan har 
uppnått ett jämförbart eller högre 
minskningsmål baserat på ett annat 
referensår från perioden 1995–2004.

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

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

__________
1 EGT L 200, 30.7.1999, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom förordning 
(EG) nr 1907/2006 (EUT L 396,
30.12.2006, s. 1).

Or. en

Motivering

För biologiska bekämpningsmedel och ämnen med låg risk behövs inga begränsningar. För 
verksamma ämnen som inger mycket stora betänkligheter (t.ex. mutagena eller cancerogena 
ämnen) bör minskningsmålet vara en minskning på minst 50 procent i förhållande till indexet 
för behandlingsfrekvens beräknat för år 2005 före utgången av 2013. För andra 
bekämpningsmedel bör ett index för behandlingsfrekvens användas (anpassat till specifika 
förhållanden i varje medlemsstat). För beredningar av bekämpningsmedel som klassificeras 
som giftiga eller mycket giftiga bör det fastställas ett kvantitativt mål för minskad användning 
som anges i såld volym och som är minst 50 procent.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 121
Artikel 4, punkt 1

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

handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel och för att genomföra 
de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 5 
och 16 i detta direktiv.

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

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

Or. fr

Motivering

Genom ändringsförslaget kopplas de nationella handlingsplanerna till ramdirektivets 
bestämmelser. Även hälsokonsekvenserna bör studeras.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 122
Artikel 4, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall senast ett år efter 
att detta direktiv trätt i kraft anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minimering av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel och stimulera 
användningen av växtskyddsmetoder utan 
kemikalier. Målen skall stämma överens 
med bestämmelserna i artikel 4.1 och 
artikel 16 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1.

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

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

__________
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1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att de negativa aspekterna i samband med användningen av bekämpningsmedel 
minimeras. Dessutom är det viktigt att de nationella handlingsplanerna också får bygga på de 
mål som tagits med i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 123
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Basåret skall vara den genomsnittliga 
användningen och de genomsnittliga 
riskerna under de tre senaste kalenderåren 
”från januari till december” som föregår 
detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det behövs tydliga indikatorer och mål i de nationella 
handlingsplanerna.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 124
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Vid sidan om ett allmänt mål för 
minskad användning som anges i form av 
ett index för behandlingsfrekvens skall de 
nationella handlingsplanerna åtminstone 
omfatta specifika mål för minskad 
användning för följande ämnen:
a) För verksamma ämnen som inger 
mycket stora betänkligheter (enligt 
definitionen i artikel 57 i 
REACH-förordningen) skall 
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minskningsmålet vara en minskning på 
minst 50 procent i förhållande till indexet 
för behandlingsfrekvens beräknat för år 
2005 före utgången av 2013, om inte 
medlemsstaten kan bevisa att den redan har 
uppnått ett jämförbart eller högre mål 
baserat på ett annat referensår från 
perioden 1995–2004.
b) För beredningar av bekämpningsmedel 
som klassificeras som giftiga eller mycket 
giftiga enligt direktiv 1999/45/EG, ett 
kvantitativt mål för minskad användning 
som anges i såld volym. Detta mål skall 
vara en minskning på minst 50 procent 
beräknad i förhållande till 2005 före 
utgången av 2013, om inte medlemsstaten 
kan bevisa att den redan har uppnått ett 
jämförbart eller högre minskningsmål 
baserat på ett annat referensår från 
perioden 1995–2004.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör att det behövs tydliga indikatorer och mål i de nationella 
handlingsplanerna. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 125
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. Utarbetandet och genomförandet av 
gemenskapsprogram skall kunna få 
gemenskapsstöd.

Or. el

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 126
Artikel 4, punkt 1b (ny)
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1b. Kommissionen skall vartannat år 
sammanställa en rapport med resultaten 
från genomförandet av de nationella 
handlingsplanerna, i synnerhet beträffande 
minskningen av riskerna i samtliga 
medlemsstater.

Or. el

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 127
Artikel 4, punkt 2, stycke 1

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

2. Medlemsstaterna skall inom tre år efter 
det att detta direktiv har trätt i kraft meddela 
sina nationella handlingsplaner till 
kommissionen och övriga medlemsstater.
Kommissionen skall göra de nationella 
handlingsplanerna och resultaten av 
genomförandet tillgängliga för 
allmänheten via Internet.

Or. en

Motivering

De nationella handlingsplanerna bör vara offentliga och deras genomförande öppet.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 128
Artikel 4, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall inom 18 månader
efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
meddela sina antagna nationella 
handlingsplaner till kommissionen och 
övriga medlemsstater.

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

De nationella handlingsplanerna skall ses 
över minst en gång vartannat år och alla 
ändringar av de nationella handlingsplanerna 
skall utan onödigt dröjsmål rapporteras till 
kommissionen.
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Or. en

Motivering

Med tanke på riskerna och de negativa hälsoeffekterna förknippade med användningen av 
bekämpningsmedel samt det faktum att kommissionen har erkänt att det finns brister i den 
nuvarande rättsliga ramen och att det egentliga användningsskedet inte har behandlats 
tillräckligt, bör medlemsstaterna meddela sina antagna nationella handlingsplaner till 
kommissionen och övriga medlemsstater inom en kortare tid än tre år. De nationella 
handlingsplanerna bör ses över minst en gång vartannat år för att man skall kunna 
kontrollera om det har skett några ändringar eller någon ny utveckling. 

Ändringsförslag från Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 129
Artikel 4, punkt 2

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

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

Inom två år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft skall medlemsstaterna 
undersöka möjligheterna att minimera 
användningen av bekämpningsmedel när 
det gäller alla deras främsta grödor genom 
att fastställa grödspecifika metoder och 
praxis för integrerat växtskydd.

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

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

Or. en

Motivering

En regelbunden översyn av de nationella handlingsplanerna och genomförandet av 
grödspecifikt integrerat växtskydd är grundläggande för att man skall kunna minska 
användningen och riskerna. 
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Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 130
Artikel 4, punkt 2

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

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

Inom två år efter detta direktivs 
ikraftträdande skall medlemsstaterna 
undersöka möjligheten att minimera 
användningen av bekämpningsmedel på all 
odlad mark vid alla jordbruk, i syfte att 
införa metoder och arbetssätt för integrerat 
växtskydd.

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

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

Or. fr

Motivering

En regelbunden översyn av de nationella handlingsplanerna och regler för ett integrerat 
växtskydd är avgörande för att användningen av bekämpningsmedel och dess risker verkligen 
skall kunna minskas.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 131
Artikel 4, punkt 2, stycke 2a (nytt)

Kommissionen skall upprätta en 
Internetportal, genom vilken allmänheten 
informeras om de nationella 
handlingsplanerna, eventuella ändringar 
samt väsentliga resultat av genomförandet.

Or. fr

Motivering

Avsikten med ändringsförslaget är att öka insynen och informationen till allmänheten.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas, 

Frédérique Ries

Ändringsförslag 132
Artikel 4, punkt 3

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

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

Or. en

Motivering

Allmänheten bör vara fullt involverad i utarbetandet, utvecklingen, genomförandet, 
mekanismerna, övervakningen och ändringen av de nationella handlingsplanerna i syfte att 
vara i linje med andan i direktiv 2003/35/EG där det föreskrivs om allmänhetens deltagande. 
(Caroline Lucas)

Allmänheten har rätt att vara informerad i frågor som rör dess hälsa och miljön. 
Informationen om de nationella handlingsplanerna bör göras tillgänglig via Internet på 
Europeiska kommissionens webbsida. (Frédérique Ries)

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 133
Artikel 4, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall på en webbplats 
offentliggöra den information som 
meddelas enligt punkt 2.

Or. fr

Motivering

Av tydlighets- och insynsskäl bör allmänheten ha tillgång till den här typen av information, 
vilket även gör det möjligt för allmänheten att delta vid utarbetandet samt omprövning och 
granskning av de nationella handlingsplanerna.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
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Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 134
Artikel 4, punkt 4

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna.

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande av den nationella 
bakgrundsrapporten, samt vid utarbetande 
och ändring av de nationella 
handlingsplanerna. Alla relevanta berörda 
parter och den bredare allmänheten skall 
rådfrågas om alla aspekter av den 
nationella bakgrundsrapporten och de 
nationella handlingsplanerna, inbegripet 
utarbetande, utveckling, genomförande, 
mekanismer, övervakning och ändringar. 
En balanserad representation av berörda 
parter, inbegripet dem som utsätts för 
negativa effekter på grund av 
användningen, skall säkerställas.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa allmänhetens deltagande i utarbetandet av de 
nationella bakgrundsrapporterna och de nationella handlingsplanerna i enlighet med 
direktiv 2003/35/EG där det föreskrivs om allmänhetens deltagande.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 135
Artikel 4, punkt 4

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna.

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna. Alla relevanta berörda 
parter och den bredare allmänheten skall 
rådfrågas om alla aspekter av de nationella 
handlingsplanerna, inbegripet utarbetande, 
utveckling, genomförande, mekanismer, 
övervakning och ändringar. Berörda 
parter, inbegripet de som påverkas av 
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bekämpningsmedelsanvändningen, skall 
vara balanserat representerade; exempelvis 
skall landsbygdsbefolkningen och 
samhällenas intressen vara representerade.

Or. en

Motivering

Det bör vara klart för medlemsstaterna vilka kraven är för allmänhetens deltagande i 
utarbetandet, mekanismerna och ändringen av de nationella handlingsplanerna i syfte att 
vara i linje med andan i direktiv 2003/35/EG där det föreskrivs om allmänhetens deltagande. 
Alla relevanta berörda parter bör vara involverade i alla aspekter av de nationella 
handlingsplanerna. Detta bör omfatta representanter för landsbygdsbefolkningen, 
lantbrukare, (både ekologiskt och konventionellt jordbruk), producenter av 
bekämpningsmedel och miljö- och konsumentgrupper.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 136
Artikel 4, punkt 4

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande och ändring av de nationella 
handlingsplanerna.

4. De bestämmelser om allmänhetens 
deltagande som anges i artikel 2 i 
direktiv 2003/35/EG skall tillämpas vid 
utarbetande av den grundläggande 
nationella rapporten och vid utarbetande 
och ändring av de nationella 
handlingsplanerna. De behöriga 
myndigheterna skall införa ett förfarande 
för samråd med allmänheten, däribland 
konsument- och miljöskyddsorganisationer.

Or. fr

Motivering

Allmänheten bör delta i så stor utsträckning som möjligt. I begreppet allmänhet bör både 
producenter och användare av bekämpningsmedel samt konsument- och 
miljöskyddsorganisationer inkluderas.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 137
Artikel 4, punkt 4, stycke 1a (nytt)
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Lantbruks- och vinodlarorganisationer, 
miljöskyddsorganisationer, näringslivet och 
andra berörda sektorer skall delta på 
lämpligt och effektivt sätt .

Or. fr

Motivering

För att de nationella handlingsplanerna skall bli effektiva och realistiska måste de utarbetas i 
samarbete med berörda parter.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 138
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall införa en 
finansieringsmekanism för genomförandet 
av de nationella handlingsplanerna som 
bekostas via system med skatt eller avgifter 
på bekämpningsmedel.

Or. fr

Motivering

Skatte- eller avgiftssystem har visat sig vara ett bra sätt att minska bekämpningsmedlen i flera 
europeiska länder. Sådana system bör införas i hela EU och bör kunna finansiera åtgärderna 
för att minska riskerna och användningen av bekämpningsmedel inom ramen för de 
nationella handlingsplanerna samt ett effektivt system för uppföljning, kontroll och 
information om planernas resultat. Medlemsstaterna bör kunna välja det system som passar 
landets behov bäst.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 139
Artikel 4, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall stärka sina 
befintliga insatser för att begränsa och 
förebygga olaglig användning av 
växtskyddsmedel, i samarbete med 
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relevanta berörda parter.
Medlemsstaterna skall regelbundet 
rapportera om befintliga kontroller 
avseende olaglig användning.

Or. en

Motivering

En grundläggande förutsättning för hållbar användning av växtskyddsmedel är att befintliga 
rättsliga krav tillämpas och efterlevs till fullo. Nationella myndigheter bör därför 
noggrannare kontrollera att befintlig lagstiftning efterlevs och effektivare tillämpa befintliga 
krav på övervakning och efterlevnad.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 140
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Medlemsstaterna skall tillhandahålla 
adekvat finansiering för genomförandet av 
sina nationella handlingsplaner, vilka kan 
finansieras genom en avgift på 
växtskyddsmedel.

Or. en

Motivering

En skatt eller avgift har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att finansiera åtgärder för 
minskning av bekämpningsmedel i många länder och bör tillämpas i alla länder som ett 
verktyg för att finansiera åtgärder enligt de nationella handlingsplanerna, inbegripet ett 
effektivt system för rapportering, övervakning och information (on-line). Medlemsstaterna 
bör kunna välja mellan olika skatte- eller avgiftssystem och välja ett system som bäst 
motsvarar deras behov.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 141
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
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rådgivare har tillgång till lämplig utbildning. rådgivare i alla medlemsstater har tillgång 
till lämplig utbildning och införa 
minimikrav för den på gemenskapsnivå.

Or. pl

Motivering

Minimikrav ger ökad kvalitet på utbildningen och underlättar informationsutbytet mellan 
olika användare i medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 142
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig utbildning, 
inbegripet regelbunden uppdatering när det 
gäller ny tillgänglig information.

Or. en

Motivering

I många fall beror förorening av miljön och jordbruksprodukter med bekämpningsmedel på 
brist på lämplig kunskap. Yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare bör ha den 
nyaste tillgängliga relevanta informationen. 

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 143
Artikel 5, punkt 1, stycke 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig utbildning 
som motsvarar deras nivå och specifika roll 
inom integrerat växtskydd.

Or. el
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 144
Artikel 5, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall se till att en person 
som vid ett lantbruk eller en vingård av 
mikroföretagsstorlek arbetar som 
yrkesmässig användare i den betydelse som 
avses i artikel 3 b får denna utbildning.

Or. fr

Motivering

På ett mikroföretag är det onödigt att alla anställda och chefen måste genomgå utbildningen. 
Det räcker med att en person från företaget utbildas.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 145
Artikel 5, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall se till att 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare är medvetna om förekomsten av 
och riskerna med olagliga (förfalskade) 
växtskyddsmedel, och att de får lämplig 
utbildning för att identifiera sådana 
produkter.

Or. en

Motivering

Förfalskningar och olaglig handel med växtskyddsmedel i Europa är ett stort problem. Det är 
viktigt att göra yrkesmässiga användare och distributörer medvetna om detta, i syfte att 
tackla problemet med olaglig handel med växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 146
Artikel 5, punkt 2
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2. Medlemsstaterna skall, inom två år från 
den dag som avses i artikel 20.1, införa 
system för intyg som gör det möjligt att 
styrka deltagande i en hel 
utbildningsomgång omfattande minst de 
ämnen som anges i bilaga I.

2. Medlemsstaterna skall, inom tre år från 
den dag som avses i artikel 20.1, införa 
system för intyg som gör det möjligt att 
styrka grundläggande kunskaper
omfattande minst de ämnen som anges i 
bilaga I.

Systemet skall omfatta fastställda villkor 
för utfärdande och tillbakadragande av 
intyg. Intygens giltighetstid skall vara högst 
fem år.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget läggs fram eftersom tidsfristen måste vara den samma som för 
upprättandet av de nationella handlingsplanerna. Vidare blir det möjligt att fastställa 
villkoren för utfärdande och tillbakadragande av intygen som skall vara giltiga i högst 
fem år.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 147
Artikel 5, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Det intyg som utfärdas till en deltagare i 
utbildningen som är yrkesmässig 
användare av ett lantbruk eller en vingård 
av mikroföretagsstorlek, skall gälla för 
lantbruket eller vingården, i synnerhet mot 
bakgrund av bestämmelserna i artikel 6.2.

Or. fr

Motivering

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

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 148
Artikel 5, punkt 3

3. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

En ändring till följd av att artikel 18.2 och 18.3 föreslås utgå.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 149
Artikel 5, punkt 3

3. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen.

3. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den tekniska 
och vetenskapliga utvecklingen. Om de 
behöriga nationella myndigheterna anser 
det nödvändigt skall därför innehavarna av 
de intyg som avses i punkt 2 delta 
i fortbildningsåtgärder.

Or. el

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Ändringsförslag 150
Artikel 6, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 

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

klassificerade som mycket giftiga enligt 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG har minst en 
anställd person som har ett intyg enligt 
artikel 5.2 och som är närvarande och 
tillgänglig på försäljningsstället för att ge 
kunder information om användning av 
bekämpningsmedel och om hälso- och 
miljörisker och möjliga negativa effekter.

Or. en

Motivering

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)

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 151
Artikel 6, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
har minst en anställd person som har ett 
intyg enligt artikel 5.2 och som är 
närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
bekämpningsmedel.

Or. fr
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Motivering

Intyget måste utsträckas till att omfatta alla försäljare av bekämpningsmedel, inte bara de 
mycket toxiska. 

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman, Caroline Lucas, Irena Belohorská 

Ändringsförslag 152
Artikel 6, punkt 3, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Både yrkesmässiga och icke yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel bör vara fullt 
informerade om riskerna med och de möjliga negativa hälso- och miljöeffekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning (Davies med flera + Hennicot-Schoepges med flera).

Användare av bekämpningsmedel, vare sig de är yrkesmässiga eller icke yrkesmässiga, bör 
vara fullt informerade om riskerna med och de möjliga negativa hälso- och miljöeffekterna av 
bekämpningsmedelsanvändning (Lucas + Belohorská).

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman 

Ändringsförslag 153
Artikel 6, punkt 3, stycke 2

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

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

Motivering

Med tanke på hur viktigt det är att alla användare av bekämpningsmedel är tillbörligt 
informerade, är fyra år från den dag som avses i artikel 20.1 en olämplig tidsfrist för att 
fastställa de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2, vilka bör fastställas inom två år. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 154
Artikel 6, punkt 3, stycke 2

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

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

Or. en

Motivering

Med tanke på hur viktigt det är att alla användare av bekämpningsmedel är tillbörligt 
informerade, är fyra år från den dag som avses i artikel 20.1 en olämplig tidsfrist för att 
fastställa de åtgärder som anges i punkterna 1 och 2, vilka bör fastställas inom ett år.

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

Ändringsförslag 155
Artikel 6, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall se till att 
befintliga åtgärder för inspektion och 
efterlevnadskontroll används för att 
säkerställa att olagliga (förfalskade) 
växtskyddsmedel inte saluförs.

Or. en

Motivering

Bättre efterlevnadskontroll beträffande befintlig lagstiftning är grundläggande när det gäller 
att tackla problemet med förfalskning och olaglig handel med växtskyddsmedel. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 156
Artikel 7

Informationsprogram Informationsprogram

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om för- och nackdelarna med 
att växtskyddsmedel används.

Or. de

Motivering

Växtskyddsmedel behövs för att det skall kunna produceras säkra livsmedel och foder av god 
kvalitet. De används också inom det ekologiska jordbruket. Informationsprogrammen bör 
påvisa för- och nackdelarna med att växtskyddsmedel används och eventuellt också 
alternativa lösningar.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 157
Artikel 7

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

Inspektionen av utrustning för spridning 
skall inrikta sig på allt som är av betydelse 
för att en hög nivå av säkerhet och skydd 
för människors hälsa och miljön skall 
kunna garanteras och spridningen göras så 
effektivt som möjligt.

Or. de

Motivering

Det behövs garantier för spridningsutrustningens och spridningsmetodernas säkerhet och i 
detta ingår redan krav på information om hur bekämpningsmedlen påverkar hälsan och 
miljön eller om kemikaliefria alternativ.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 158
Artikel 7

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om bekämpningsmedel, särskilt 
när det gäller deras inverkan 
(skadeverkningar) på människors hälsa 
och miljön och icke-kemiska alternativ.

Or. pl

Motivering

Användningen av bekämpningsmedel kan orsaka oönskade effekter på icke-målorganismer, 
människors hälsa (framför allt barn, gravida kvinnor och kvinnor i fruktsam ålder) och miljön 
(marken, luften, vattnet) och därför är det av yttersta vikt att den stora allmänheten 
informeras om detta.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 159
Artikel 7

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om användningen av 
växtskyddsmedel och biocider, hälso- och 
miljöeffekter och icke-kemiska alternativ, 
samt information om 
bekämpningsmedelsrester i 
jordbruksprodukter.

Or. en

Motivering

Användningen av bekämpningsmedel har många negativa effekter. Allmänheten bör 
informeras om så många aspekter som möjligt.
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 160
Artikel 7

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om vilken nytta och vilka risker 
användningen av växtskyddsmedel kan föra 
med sig, samt om eventuella hälso- och 
miljöeffekter. Information skall dessutom 
ges om växtskyddsmedlens roll inom 
jordbruket och livsmedelsproduktionen 
samt om ansvarsfull hantering av 
växtskyddsmedel och icke-kemiska 
alternativ.

Or. de

Motivering

I ändringsförslaget skapas det garantier för att det åsyftade arbetet med att informera 
allmänheten och öka dess medvetande om växtskyddsmedel inte kommer att handla bara om 
risker vid användningen av växtskyddsmedel. För närvarande handlar den offentliga 
diskussionen om växtskyddsmedel huvudsakligen om att påtala riskerna med dem. I stället bör 
man, såsom det krävs i ändringsförslaget, ha som mål att gå ut med objektiv information om 
att växtskyddsmedel behövs och kan användas miljöriktigt samt om vilken betydelse 
växtskyddsmedlen har för livsmedelsproduktionen i dag. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Ändringsförslag 161
Artikel 7

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

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

Or. en



PE 388.389v01-00 84/187 AM\662795SV.doc

SV

Motivering

Allmänheten bör informeras om både hälso- och miljörisker och kort- och långsiktiga 
negativa effekter förknippade med användningen av bekämpningsmedel, samt få information 
om tillgängliga icke-kemiska alternativ. Detta skulle möjliggöra att människor har den 
kunskap som behövs för att fatta välgrundade beslut och handla kunnigt när det gäller att 
skydda hälsan och den omgivande miljön.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Ändringsförslag 162
Artikel 7

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till väl 
avvägd information om bekämpningsmedel.

Or. nl

Motivering

Informationsprogrammen bör ge upplysningar om både nackdelarna och fördelarna med 
användningen av bekämpningsmedel. Sådan texten nu ser ut inriktar den sig ensidigt på 
risker och faror. Bekämpningsmedlen ger oss till exempel möjlighet att använda 
jordbruksmarken effektivare. 

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 163
Artikel 7

Informationsprogram Informationsprogram, övervakning och 
forskning

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

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

2. Medlemsstaterna skall upprätta 
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bindande system för insamling av 
information om akuta och kroniska fall av 
bekämpningsmedelsförgiftning, särskilt 
bland bekämpningsmedelsoperatörer, 
arbetare, boende och alla andra 
befolkningsgrupper som regelbundet kan 
exponeras för bekämpningsmedel.
3. Medlemsstaterna skall regelbundet 
övervaka och samla in information om 
indikatorarter som exponerats för 
bekämpningsmedel och om 
bekämpningsmedel i miljön, såsom i söt-
och havsvatten, mark och luft, och 
regelbundet rapportera om denna
information till kommissionen.
4. Medlemsstaterna skall genomföra 
långsiktiga forskningsprogram rörande 
specifika situationer där 
bekämpningsmedel har förknippats med 
effekter på människors hälsa och miljön, 
inbegripet studier om högriskgrupper, 
biologisk mångfald och kombinerade 
effekter.
5. I syfte att öka informationens 
jämförbarhet skall kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna inom tre 
år efter det att detta direktiv har trätt i kraft 
utveckla ett strategiskt vägledande 
dokument om övervakning och 
kartläggning av 
bekämpningsmedelsanvändningens 
effekter på människors hälsa och miljön.

Or. en

Motivering

Informationsprogrammen bör också omfatta bekämpningsmedlens kroniska hälsoeffekter. I 
medlemsstaterna bör det bedrivas övervakning och forskning för att man skall kunna samla in 
information och beräkna bekämpningsmedlens hälso- och miljöeffekter. Ett 
rapporteringssystem finns redan i EU när det gäller bekämpningsmedelsrester i livsmedel 
men det finns inget system för att övervaka förgiftningsfall och miljöeffekter som förorsakats 
av bekämpningsmedel.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 164
Artikel 8, punkt 1, stycke 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att utrustning 
och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel i yrkesmässig 
användning inspekteras med jämna 
mellanrum, minst vart femte år.

Or. fr

Motivering

En tidsintervall för kontroll av besprutningsutrustning måste fastställas.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 165
Artikel 8, punkt 1

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

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

Medlemsstaterna skall i detta syfte införa 
system för intyg som gör det möjligt att 
styrka inspektioner.

Medlemsstaterna skall i detta syfte införa 
obligatoriska system för intyg som gör det 
möjligt att styrka inspektioner.

Or. pl

Motivering

Det är oerhört viktigt att bekämpningsmedel hanteras under betryggande former. Kravet på 
obligatoriska inspektioner gör det möjligt att övervaka genomförandet av direktivet, framför 
allt inom området säkerhet.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 166
Artikel 8, punkt 1

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

incitamentssystem för att utrustning och 
tillbehör för spridning av bekämpningsmedel 
i yrkesmässig användning inspekteras med 
jämna mellanrum.

Medlemsstaterna skall i detta syfte införa 
system för intyg som gör det möjligt att 
styrka inspektioner.

Or. de

Motivering

Incitamentssystem fungerar bättre än tvångsåtgärder för att skapa förståelse hos användarna 
för att utrustningen skall inspekteras.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 167
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Denna artikel skall inte tillämpas på 
handredskap med låg volym såsom 
ryggsprutor och avstrykare.

Or. en

Motivering

Med tanke på de många olika typer av spridare som finns, från ryggsprutor till avstrykare, 
och den nuvarande definitionen av utrustning för spridning av bekämpningsmedel, vilken 
omfattar all utrustning som är avsedd för spridning av bekämpningsmedel, skulle kostnaderna 
och den administrativa bördan för att testa varje enskild handspridare vara mycket 
oproportionella i förhållande till de miljömässiga fördelarna.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 168
Artikel 8, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna får ge dispens från 
bestämmelserna i denna artikel för 
utrustning där administrationen av 
kontrollen skulle vara orimligt betungande 
i förhållande till riskerna med 
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användningen av utrustningen.

Or. fr

Motivering

För mindre utrustning kan kontrollförfarandet vara orimligt i förhållande till riskerna med 
utrustningen.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 169
Artikel 8, punkt 2, stycke 1

2. Vid inspektionerna skall det kontrolleras 
att utrustning och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel används i enlighet med 
de grundläggande hälso-, säkerhets- och 
miljökrav som anges i bilaga II.

2. Vid inspektionerna skall det kontrolleras 
att utrustning och tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel används i enlighet med 
grundläggande hälso-, säkerhets- och 
miljökrav.

Or. de

Motivering

En följd av att bilaga II föreslås utgå.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 170
Artikel 8, punkt 3

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

utgår

Or. de
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Motivering

Av omtanke om subsidiariteten kan denna särskilda bestämmelse utgå.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 171
Artikel 8, punkt 3

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

3. Medlemsstaterna skall, inom två år från 
den dag som avses i artikel 20.1, se till att all 
utrustning och alla tillbehör för spridning av 
bekämpningsmedel för yrkesmässig 
användning har inspekterats vid minst ett 
tillfälle, och att endast utrustning och 
tillbehör för spridning av bekämpningsmedel 
som har klarat inspektionen är i yrkesmässig 
användning. Obligatoriska inspektioner 
skall därefter äga rum minst en gång per år 
och slumpmässiga inspektioner skall också 
övervägas.

Or. en

Motivering

Besprutning med bekämpningsmedel är en farlig verksamhet och därför bör all 
spridningsutrustning och alla tillbehör för yrkesmässig användning testas regelbundet, 
eftersom utrustningen kan skadas när som helst, (också kort efter det att den har klarat ett test 
och långt före ett nytt test). Obligatorisk testning minst en gång per år samt en möjlighet till 
slumpmässig testning bör krävas efter den första inspektionen, som bör ske inom två år från 
den dag som avses i artikel 20.1.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 172
Artikel 8, punkt 3

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

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

som har klarat inspektionen är i yrkesmässig 
användning. Obligatoriska inspektioner 
skall därefter äga rum minst vart femte år.

Or. en

Motivering

Det bör föreskrivas att ytterligare testning skall äga rum vart femte år efter det första test som 
görs inom fem år från den dag som avses i artikel 20.1. I kommissionens förslag behandlas 
denna fråga inte alls.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 173
Artikel 8, punkt 3

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

3. Medlemsstaterna skall, inom fem år från 
den dag som avses i artikel 20.1, se till att 
anläggningarna för inspektion av den 
utrustning som används är godkända och 
finns på plats inom alla berörda 
landsbygdsområden.

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

Or. fr

Motivering

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. 
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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.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 174
Artikel 8, punkt 4

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

utgår

Or. de

Motivering

Denna föreskrift är onödig.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 175
Artikel 8, punkt 5

5. Kommissionen får, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 18.3, ändra 
bilaga I för att anpassa den till den 
tekniska utvecklingen.

utgår

Or. de

Motivering

En följd av att bilaga II föreslås utgå.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 176
Artikel 9, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall förbjuda 
flygbesprutning, om inte annat följer av 
punkterna 2–7.
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Or. fr

Motivering

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. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 177
Artikel 9, punkt 1

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

(1) Medlemsstaterna skall tillåta
flygbesprutning, med stöd av punkterna 2-5.

Or. de

Motivering

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 
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Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 178
Artikel 9, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall förbjuda all 
flygbesprutning.

Or. en

Motivering

Med tanke på att kommissionen har erkänt att flygbesprutning kan ha stora negativa effekter 
på människors hälsa bör all flygbesprutning förbjudas utan undantag. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Christofer Fjellner

Ändringsförslag 179
Artikel 9, punkt 2

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1 (Caroline Lucas).

Medlemsstaterna kan omöjligen på förhand fastställa alla aktuella grödor och områden, samt 
på vilka särskilda villkor för spridning, flygbesprutning kan tillåtas. Undantag bör istället ges 
enligt artikel 9.4. (Christofer Fjellner).
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Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 180
Artikel 9, punkt 2

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

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

a) Det område som berörs av 
flygbesprutningen är på grund av 
terrängens beskaffenhet inte tillgängligt för 
de maskiner som används för 
markspridning.

b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.
c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2.
Ingen flygbesprutning får utföras om något
av följande villkor uppfylls:
a) Det regnar.
b) Vindhastigheten överstiger 20 km/h.
c) Odlingarna i otillgänglig terräng ligger 
mindre än 200 meter från bostadsområden 
eller områden som används för olika 
verksamheter (ekonomisk eller kommersiell 
verksamhet eller fritidsverksamhet, parker
och trädgårdar).
d) Odlingarna i otillgänglig terräng ligger 
mindre än 150 meter från trafikleder.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 181
Artikel 9, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall fastställa och 
offentliggöra för vilka grödor och områden, 
samt på vilka särskilda villkor 
flygbesprutning kan tillåtas.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 182
Artikel 9, punkt 3

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 183
Artikel 9, punkt 3

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

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

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 184
Artikel 9, punkt 3

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

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

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 185
Artikel 9, punkt 4

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

utgår

(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med 
markbaserad spridning av 
bekämpningsmedel.
(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning.
(c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2.
I tillståndet skall anges vilka åtgärder som 
är nödvändiga för att varna boende och 
andra närvarande personer och för att 
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skydda miljön i närheten av det besprutade 
området.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1 (Caroline Lucas).

Flygbesprutning bör förbjudas utan undantag (Margrete Auken med flera).

Till stöd för ett allmänt förbud utan undantag (Kathy Sinnott).

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 186
Artikel 9, punkt 4

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

4. Alla yrkesmässiga användare som vill 
sprida bekämpningsmedel genom 
flygbesprutning skall sex veckor innan den 
planerade flygbesprutningen informera den 
behöriga myndigheten och ange vilket 
område det gäller (exakt läge och yta), 
vilken gröda det gäller, vilket 
bekämpningsmedel som skall användas, 
vilken lantbrukare som beställt 
flygbesprutningen, vem som utför 
flygbesprutningen, flygplanets typ och 
registreringsnummer och var det 
registrerats samt under vilken period 
besprutningen kommer att ske.

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

Besprutningen får inte pågå längre än 
två veckor.

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

Informationen skall innehålla åtminstone 
följande kontaktuppgifter till den 
lantbrukare som beställt och till den 
operatör som utför flygbesprutningen: 
namn, adress, telefon- och faxnummer, 
e-postadress samt lantbrukarens och 
leverantörens hemsidor om det finns några 
sådana.
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(c) Den operatör som utför 
flygbesprutningen skall ha ett intyg enligt 
artikel 5.2.
I tillståndet skall anges vilka åtgärder som 
är nödvändiga för att varna boende och 
andra närvarande personer och för att 
skydda miljön i närheten av det besprutade 
området.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 187
Artikel 9, punkt 4

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

4. Tillstånd får beviljas endast om följande 
villkor är uppfyllda:

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de
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Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 188
Artikel 9, punkt 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ca) Alla nödvändiga åtgärder måste vidtas
för att i god tid varna boende och andra 
närvarande personer och för att skydda 
miljön i närheten av det besprutade området.

(cb) Flygbesprutning skall meddelas i 
förväg till behörig myndighet och eventuellt 
godkännas av denna.

Or. fr

Motivering

Om flygbesprutning även skall godkännas av och inte bara meddelas till behörig myndighet 
får medlemsstaterna avgöra. Besprutning får dock bara godkännas om bestämmelserna i 
punkt 4 följs. Kommissionens förslag är för övrigt onödigt byråkratiskt.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 189
Artikel 9, punkt 4, led a
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(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med markbaserad 
spridning av bekämpningsmedel.

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

Or. pl

Motivering

Med ändringsförslaget eftersträvas en exaktare lydelse.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 190
Artikel 9, punkt 4, leden a–c

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

(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ.

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

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

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

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

(ca) Det område som skall besprutas ligger 
inte i närheten av allmänna områden eller 
bostadsområden och boendes eller andra 
närvarande personers hälsa påverkas inte.

Or. en

Motivering

Till stöd för ett allmänt förbud mot flygbesprutning med klart fastställda undantag.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 191
Artikel 9, punkt 4, led b

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

(b) De bekämpningsmedel som används 
skall vara uttryckligen tillåtna för 
flygbesprutning; ämnen som klassificeras 
som mycket giftiga (R50) för 
vattenorganismer skall inte tillåtas för 
flygbesprutning.

Or. en

Motivering

Man bör iaktta särskild varsamhet när ämnen tillåts för flygbesprutning. Förorening av 
vattenmiljön till följd av avdrift bör minimeras. Därför bör vissa farliga ämnen inte användas 
vid flygbesprutning.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 192
Artikel 9, punkt 4, leden ca och cb (nya)

(ca) Luftfartyget skall vara utrustat med 
bästa tillgängliga teknik för att minska 
vindavdrift (t.ex. avdriftsreducerande 
munstycken).
(cb) De sociala, ekonomiska och 
miljömässiga fördelarna skall uppväga de 
möjliga effekterna på boendes och andra 
närvarande personers hälsa.

Or. en

Motivering

Till stöd för ett allmänt förbud med klart fastställda undantag.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Ändringsförslag 193
Artikel 9, punkt 4, led ca (nytt)
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(ca) Boende och andra närvarande 
personer skall inte påverkas. 

Or. en

Motivering

Undantag bör inte kunna medges om boendes eller andra närvarande personers hälsa 
påverkas negativt.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 194
Artikel 9, punkt 5

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.4.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 195
Artikel 9, punkt 5

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

5. Den behöriga myndigheten skall fatta 
beslut om den flygbesprutning som 
meddelats och delge meddelaren beslutet 
snarast möjligt.

Beslutet om flygbesprutning skall 
publiceras snarast möjligt på webbplatser 
tillhörande den behöriga myndigheten, det 
ministerium eller den förvaltning den lyder 
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under, jordbruksministeriet, 
miljöministeriet samt berörda regionala 
och lokala myndigheter.
Det skall anslås på synlig plats och lätt 
kunna identifieras i myndighetslokaler och 
affärslokaler på de orter som berörs av 
flygbesprutningen.
Skyltar med information om när 
flygbesprutningen skall äga rum och vilka 
fält och områden som berörs skall sättas 
upp inom en radie av en kilometer runt 
berörda fält.
De boende inom den radie som anges i 
stycke 4 skall informeras om 
flygbesprutningen snarast möjligt genom 
utdelning av informationsmaterial som 
innehåller uppgifterna i punkt 4 och 
villkoren i punkt 2.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 196
Artikel 9, punkt 5

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

5. En yrkesmässig användare som vill sprida 
bekämpningsmedel genom flygbesprutning 
skall lämna in en begäran till den behöriga 
myndigheten tillsammans med uppgifter 
som styrker att de villkor som anges i 
punkt 4 är uppfyllda. Anmälan skall 
innehålla information om 
besprutningstiden samt de mängder och 
typer av bekämpningsmedel som sprids.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör vara fullt informerad om besprutningstiden samt de mängder och typer av 
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bekämpningsmedel som sprids för att kunna skydda sig mot exponeringsrisken.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio, Kathy Sinnott

Ändringsförslag 197
Artikel 9, punkt 6

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.4.

Ändringsförslag från Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman

Ändringsförslag 198
Artikel 9, punkt 6

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

6. De behöriga myndigheterna skall föra 
register över de undantag som medges och 
göra dem tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör ha tillgång till information och de behöriga myndigheterna bör göra 
informationen tillgänglig (Frédérique Ries).

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 199
Artikel 9, punkt 6

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

6. Den yrkesmässiga användaren skall
tre dagar i förväg informera den behöriga
myndigheten om att en flygbesprutning
skall äga rum.
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Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 200
Artikel 9, punkt 6a (ny)

6a. De behöriga myndigheterna skall föra 
register över de undantag som medges
under fem år efter det att flygbesprutningen 
meddelats.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 9.1.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 201
Artikel 9a (ny)

Artikel 9a
Markspridning

Lantbrukarna skall informera eventuella 
grannar som kan exponeras för 
vindavdriften innan produkten används 
och som har begärt att bli informerade
genom ett centraliserat informations- eller 
signalsystem.

Or. en

Motivering

I den föregående artikeln om flygbesprutning anges bestämmelser med syfte att varna boende 
och andra närvarande personer. Liknande bestämmelser bör fastställas för markspridning för 
att de boende skall varnas. Numreringen ändras framöver. 
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 202
Artikel 10

Denna artikel utgår

Or. de

Motivering

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.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 203
Artikel 10, punkt 1, inledningen

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

1. Medlemsstaterna skall inom två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, se till att företräde ges åt

Or. fr
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Motivering

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 
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. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 204
Artikel 10, punkt 1, inledningen

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

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

Or. pl

Motivering

Vattendrag som används som dricksvattentäkter är av grundläggande betydelse för samhället 
och därför bör dessa vattendrag särskilt skyddas.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 205
Artikel 10, punkt 1, inledningen

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

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

Or. nl

Motivering

Vatten som används som dricksvattentäkter kräver särskilt skydd.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott, Werner Langen

Ändringsförslag 206
Artikel 10, punkt 1, inledningen och led a

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

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, och särskilt vatten för mänskligt 
bruk, se till att företräde ges åt

(a) produkter som inte är farliga för
vattenmiljön,

(a) produkter som inte har hög risk för att 
hamna i vattenmiljön,

Or. en

Motivering

Särskilt bör vatten som används som dricksvattentäkt skyddas i syfte att se till att målen i 
artikel 7 i ramdirektivet för vatten, som berör skyddet av vatten som används som 
dricksvattentäkt, samt värdet 0,1 mikrogram/liter, som fastställts i direktivet om dricksvatten, 
kan uppnås. (Dan Jørgensen med flera)

Särskilt bör vatten för mänskligt bruk skyddas för att säkra att bestämmelserna i artikel 7 i 
ramdirektivet för vatten följs. (Werner Langen)

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 207
Artikel 10, punkt 1, led a

(a) produkter som inte är farliga för 
vattenmiljön,

(a) produkter som innebär mindre risker för 
vattnet,

Or. nl
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Motivering

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.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 208
Artikel 10, punkt 1, led a

(a) produkter som inte är farliga för 
vattenmiljön,

(a) produkter som inte klassificeras som
farliga för vattenmiljön enligt 
Europaparlamentets och 
rådets direktiv 1999/45/EG av den 
31 maj 1999 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat,

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull bör det definieras exakt vilka ämnen som inte klassificeras som farliga 
för vattenmiljön.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 209
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillräckliga buffertzoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 
lagras, inrättas på åkrar intill vattendrag, 

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

särskilt vid skyddsområden för 
dricksvattentäkter inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.1.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 210
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Buffertzonerna, där användningen av bekämpningsmedel bör vara förbjuden, bör vara minst 
15 meter breda. Bekämpningsmedel bör förbjudas i genomsläppliga områden där risken för 
avrinning och läckage är som störst.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 211
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

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

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

Or. fr

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 212
Artikel 10, punkt 2, stycke 1

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

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

Or. nl

Motivering

Rent vatten är livsviktigt för bostadsområden. Därför måste dessa områden också finnas med 
här i texten.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 213
Artikel 10, punkt 2

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

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

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

Motivering

Ändringsförslaget stärker sambandet mellan ramdirektivet om vatten och detta direktiv.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 214
Artikel 10, punkt 2

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

2. Inom ett år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft skall medlemsstaterna se till att 
obligatoriska, minst 100 meter breda 
besprutningsförbudszoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 
lagras, inrättas på åkrar intill eller i närheten 
av vattendrag, särskilt vid skyddsområden 
för dricksvattentäkter inrättade i enlighet 
med artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

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

Or. en

Motivering

Detta är i linje med ändringsförslaget till skäl 11. Bekämpningsmedel har visat sig spridas på 
avsevärda avstånd vilket kan resultera i att ytvatten och grundvatten riskerar att förorenas 
genom flera källor. I syfte att undvika förorening av vattenmiljön bör man därför införa 
kraftfulla åtgärder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Ändringsförslag 215
Artikel 10, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att 
tillräckliga buffertzoner, där 
bekämpningsmedel inte får spridas eller 
lagras, inrättas på åkrar intill vattendrag, 
särskilt vid skyddsområden för 

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

dricksvattentäkter inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

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

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

Dessutom skall medlemsstaterna se till att 
ytterligare åtgärder vidtas i skyddsområden 
för dricksvattentäkter i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
förebygga att vatten förorenas av 
bekämpningsmedel, vilket vid behov 
inbegriper strängare begränsningar för 
användningen av vissa högriskprodukter, 
ökad användning av buffertzoner, specifik 
utbildning av och medvetenhet hos 
rådgivarna och de operatörer som utför 
besprutningar, samt strikt kontroll av att 
bästa praxis följs vid påfyllning, omrörning 
och bortskaffande av bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

Buffertzonerna bör vara minst 10 meter breda för att garantera ett allmänt minimiskydd för 
vattendrag och vattenförekomster. Även om buffertzoner är nödvändiga räcker de ändå inte 
till för att lösa problemet med de olika vägar genom vilka bekämpningsmedlen hamnar i 
vatten. De kommer inte nödvändigtvis att förebygga läckage genom dräneringsdiken eller 
ytavrinning, som är en av de främsta vägarna. Därför är det viktigt att andra åtgärder 
genomförs i syfte att se till att målen i artikel 7.3 i ramdirektivet för vatten kan uppnås på ett 
lämpligt sätt och garantera skyddet av vattenförekomster som används som dricksvattentäkt.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 216
Artikel 10, punkt 2, stycke 2

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

Buffertzonernas omfattning skall fastställas 
på grundval av riskerna för förorening och 
det aktuella områdets jordbruks- och 
klimatförhållanden.

Or. en
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Motivering

Inte endast jordbruksförhållandena utan även klimatförhållandena bör tas i betraktande.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 217
Artikel 10, punkt 2, stycke 2a (nytt)

Medlemsstaterna får fastställa de 
buffertzoner de anser nödvändiga för att 
säkra dricksvattenresurserna. Sådana 
buffertzoner får täcka hela medlemsstaten.

Or. da

Motivering

Det är viktigt att se till att den seger som vanns i grundvattendirektivet för att trygga 
dricksvattnet även förs vidare i detta direktiv. 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 218
Artikel 10, punkt 2, stycke 2a (nytt)

Skyddsområden inrättade i enlighet med 
artikel 7.3 i direktiv 2000/60/EG skall vara 
av sådan omfattning som det behöriga 
nationella organet anser nödvändig för att 
skydda tillgången på dricksvatten och de 
får omfatta en medlemsstats hela 
territorium.

Or. en

Motivering

I ramdirektivet för vatten (artikel 7) föreskrivs det att skyddsområden skall inrättas för att 
skydda dricksvattentäkter. Till följd av samförståndet mellan parlamentet och rådet avseende 
direktivet om grundvatten (2006/118/EG) klargjordes det att dessa områden i specialfall 
skulle kunna omfatta en medlemsstats hela territorium. Detta gjordes i syfte att ge nödvändigt 
skydd särskilt i fall där grundvatten uttas och används orenat som dricksvatten. Genom denna 
ändring införs helt enkelt ordalydelsen i direktivet om grundvatten när det gäller storleken på 
sådana skyddsområden.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 219
Artikel 10, punkt 3

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

3. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att begränsa vindavdrift 
och långväga transport av 
bekämpningsmedel, åtminstone i 
högväxande grödor, inbegripet odlingar av 
frukt, vin och humle, i direkt anslutning till 
eller i närheten av ett vattendrag, genom att 
se till att användning av 
bekämpningsmedel i sådana områden är 
förbjuden och kemikaliefria alternativ 
används.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedel har visat sig spridas på avsevärda avstånd vilket kan resultera i att 
vattendrag riskerar att förorenas genom flera källor. I syfte att undvika förorening av 
vattenmiljön bör man därför införa kraftfulla åtgärder.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 220
Artikel 10, punkt 3

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

3. Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
åtgärder vidtas för att begränsa vindavdrift 
av bekämpningsmedel i direkt anslutning till 
ett vattendrag.

Or. sv

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 221
Artikel 10, punkt 4
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4. Medlemsstaterna skall se till att spridning 
av bekämpningsmedel begränsas så långt 
som möjligt eller eventuellt undviks helt på 
och längs vägar, järnvägslinjer, mycket
genomsläppliga ytor och annan infrastruktur 
nära ytvatten eller grundvatten, och på 
hårdgjorda ytor med hög risk för avrinning 
till ytvatten eller avloppssystem.

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

Or. pl

Motivering

I porösa jordarter kommer olika ämnen samt avloppsvatten lätt åt att tränga in i djupare 
jordlager. Exempelvis på sandjordar går det lättare för ämnen som är lösta i vattnet att 
tränga in i djupare jordlager, till skillnad från på lerjordar, som är föga genomsläppliga.

Branta sluttningar underlättar utsköljning och avrinning framför allt efter häftiga regn, så att 
markpartiklar tillsammans med de gödnings- och växtskyddsmedel som använts sprids till 
jordbruksmarker längre ned på sluttningarna eller till grundvattnet.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 222
Artikel 10, punkt 4

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

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

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 10.1.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 223
Artikel 10, punkt 4

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

4. Medlemsstaterna skall se till att spridning 
av bekämpningsmedel undviks helt på och 
längs vägar, järnvägslinjer, mycket 
genomsläppliga ytor och annan infrastruktur 
nära ytvatten eller grundvatten, och på 
hårdgjorda ytor med hög risk för avrinning 
till ytvatten eller avloppssystem. I alla dessa 
områden skall kemikaliefria alternativ 
användas.

Or. en

Motivering

I syfte att helt undvika förorening av dessa områden bör kemikaliefria alternativ användas.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 224
Artikel 10, punkt 4

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

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

Or. en

Motivering

I syfte att helt undvika förorening av dessa områden bör kemikaliefria alternativ användas. 
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Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 225
Artikel 10, punkt 4

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

4. Medlemsstaterna skall se till att spridning 
av bekämpningsmedel förbjuds på och längs 
vägar, järnvägslinjer, mycket 
genomsläppliga ytor och annan infrastruktur 
nära ytvatten eller grundvatten, och på 
hårdgjorda ytor med hög risk för avrinning 
till ytvatten eller avloppssystem.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med målet att ha en ny minst 15 meter bred buffertzon där 
användning av bekämpningsmedel bör förbjudas.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 226
Artikel 11

Denna artikel utgår

Or. de

Motivering

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 
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2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 227
Artikel 11, inledningen

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

Medlemsstaterna skall, med stöd av 
resultaten från relevanta riskbedömningar, 
se till att följande åtgärder vidtas:

Or. de

Motivering

Beslut om minskad användning av växtskyddsmedel i känsliga områden skall grunda sig på 
relevanta riskbedömningar. Det viktiga är inte att användningen skall förbjudas utan att 
växtskyddsmedlen skall användas omsorgsfullt och i små mängder, utgående från det 
särskilda skyddsmålet.

I förordningarna om Natura 2000-områden har det redan fastställts olika förbud och påbud. 
Av omtanke om subsidiariteten behövs det därför inte några detaljerade bestämmelser här.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 228
Artikel 11, inledningen

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

Inom två år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft skall medlemsstaterna, med 
hänsyn tagen till nödvändiga krav för hygien 
och allmän säkerhet, se till att följande 
åtgärder vidtas:

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 229
Artikel 11, inledningen

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

ikraftträdandet av detta direktiv, med 
hänsyn tagen till nödvändiga krav för hygien 
och allmän säkerhet, se till att följande 
åtgärder vidtas:

Or. fr

Motivering

Enligt kommissionens förslag skall användningen av bekämpningsmedel antingen undvikas 
helt eller begränsas i största möjliga utsträckning i känsliga områden på grund av att 
allmänheten eller riskutsatta grupper såsom barn vistas där. Användningen av 
bekämpningsmedel bör i dessa områden undvikas helt eller begränsas åtminstone inom 
200 meter från dessa områden.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 230
Artikel 11, inledningen

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

Inom ett år efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft skall medlemsstaterna, med 
hänsyn tagen till nödvändiga krav för hygien 
och allmän säkerhet, se till att följande 
åtgärder vidtas:

Or. en

Motivering

Kommissionen har erkänt att exponering för bekämpningsmedel i områden som används av 
allmänheten innebär stora risker. Därför bör användningen av bekämpningsmedel förbjudas i 
och omkring alla områden där allmänheten kan utsättas för exponering, särskilt om man bor 
nära behandlande områden. Bekämpningsmedel kan spridas på långa avstånd och vissa 
amerikanska delstater har besprutningsförbudszoner på upp till 4 km runt skolor. Därför bör 
kraftfulla lagstiftningsåtgärder införas för att förebygga att allmänheten utsätts för 
exponering och för att skydda känsliga befolkningsgrupper.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 231
Artikel 11, led a

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 

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

områden som regelbundet används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser eller förbjudas.

Or. de

Motivering

Beslut om minskad användning av växtskyddsmedel i känsliga områden skall grunda sig på 
relevanta riskbedömningar. Det viktiga är inte att användningen skall förbjudas utan att 
växtskyddsmedlen skall användas omsorgsfullt och i små mängder, utgående från det 
särskilda skyddsmålet.

I förordningarna om Natura 2000-områden har det redan fastställts olika förbud och påbud. 
Av omtanke om subsidiariteten behövs det därför inte några detaljerade bestämmelser här.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 232
Artikel 11, led a

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

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

Or. de

Motivering

En följd av att bilaga II föreslås utgå.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 233
Artikel 11, led a

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 

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

befolkningsgrupper, såsom framför allt 
barn, åtminstone i bostadsområden, parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Kring dessa områden skall det 
finnas omfattande zoner, där också åkrar 
skall ingå och där besprutning skall vara 
förbjuden, framför allt, men inte enbart, 
för att skydda känsliga befolkningsgrupper, 
såsom spädbarn, barn, gravida kvinnor, 
äldre personer och personer som sedan 
tidigare har problem med hälsan och 
eventuellt använder läkemedel. I alla dessa 
områden skall alternativa metoder utan 
kemikalier användas.

Or. en

Motivering

Besprutning bör vara förbjuden i sådana områden som används av allmänheten, framför allt 
av känsliga befolkningsgrupper, såsom barn, i likhet med de regler som antagits exempelvis 
för gräsmattor i Kanada. I andra känsliga områden bör besprutning vara förbjuden eller 
strikt begränsad. Kring områden som används av allmänheten och framför allt av känsliga 
befolkningsgrupper bör det inrättas omfattande zoner där besprutning skall vara förbjuden. 
Kring skolor kan dessa zoner vara upp till 4 kilometer breda, såsom fallet är på vissa håll i 
Förenta staterna.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 234
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas i alla områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, såsom framför allt 
barn, åtminstone i bostadsområden, parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Kring dessa områden skall det 
finnas omfattande zoner, där också åkrar 
skall ingå och där besprutning skall vara 
förbjuden.

Or. en
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Motivering

Besprutning bör vara förbjuden i sådana områden som används av allmänheten, framför allt 
av känsliga befolkningsgrupper, såsom barn, i likhet med de regler som antagits exempelvis 
för gräsmattor i Kanada. I andra känsliga områden bör besprutning vara förbjuden eller 
strikt begränsad. Kring områden som används av allmänheten och framför allt av känsliga 
befolkningsgrupper bör det inrättas omfattande zoner där besprutning skall vara förbjuden. 
Kring skolor kan dessa zoner vara upp till 4 kilometer breda, såsom fallet är på vissa håll i 
Förenta staterna.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 235
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, särskilt barn,
åtminstone parker, offentliga trädgårdar, 
sportanläggningar och lekplatser, och inom 
en radie av åtminstone 200 meter från 
dessa områden.

Or. fr

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 236
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, idrotts- och 
fritidsområden och lekplatser samt 
anläggningar för allmän sjukvård 
(kliniker, sjukhus, rehabiliteringscenter, 
hälsohem, vårdhem).

Or. pl
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Motivering

Idrottsområden fungerar ofta också som fritidsområden. Semester- och fritidsanläggningar 
tjänar också idrottens behov. Sådana platser bör vara fria från föroreningar och de 
människor som vistas där bör inte vara exponerade för bekämpningsmedel.

Platser vilkas huvudsakliga användningsändamål består i att de som vistas där skall 
återvinna hälsan (kliniker, sjukhus, rehabiliteringscenter, hälsohem och så vidare) måste 
skyddas från skadlig inverkan från bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 237
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas till det absolut 
nödvändiga i områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Ortsborna skall alltid 
underrättas om när och var besprutning 
skall utföras samt om vilka verkningar den 
kan ha.

Or. en

Motivering

Alla tillbudsstående medel bör användas för att inte allmänheten i onödan skall utsättas för 
bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Frédérique Ries

Ändringsförslag 238
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas i alla områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, såsom framför allt 
barn, åtminstone i bostadsområden, parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Kring dessa områden skall det 
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finnas buffertzoner där besprutning skall 
vara förbjuden.

Or. en

Motivering

Besprutning bör vara förbjuden i sådana områden som används av allmänheten, framför allt 
av känsliga befolkningsgrupper, såsom barn, i likhet med de regler som antagits exempelvis 
för gräsmattor i Kanada. I andra känsliga områden bör besprutning vara förbjuden eller 
strikt begränsad. Kring skolor kan zonerna där besprutning är förbjuden vara upp till 
4 kilometer breda, såsom fallet är på vissa håll i Förenta staterna, exempelvis i Kalifornien.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 239
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall
förbjudas i alla områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, åtminstone i 
bostadsområden, parker, offentliga 
trädgårdar, sportanläggningar och lekplatser 
samt i åkrar, vingårdar, fruktträdgårdar 
osv. på minst 1 500 meters avstånd från 
dessa områden, framför allt, men inte 
enbart, för att skydda känsliga 
befolkningsgrupper, såsom spädbarn, barn, 
gravida kvinnor, äldre personer och 
personer som sedan tidigare har problem 
med hälsan och eventuellt använder 
läkemedel. I alla dessa områden skall 
alternativa metoder utan kemikalier 
användas.

Or. en

Motivering

Kommissionen har erkänt att allmänheten löper stor risk för att utsättas för 
bekämpningsmedel i de områden den använder. Därför bör bekämpningsmedel vara 
förbjudna i och omkring områden där allmänheten kan bli utsatt för dem, framför allt 
personer som bor i närheten av områden som behandlats med dessa medel. 
Bekämpningsmedel kan sprida sig över långa avstånd och vissa delstater i Förenta staterna 
förbjuder besprutning på upp till fyra kilometer från skolor. Därför behövs det kraftfulla 
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åtgärder i lagstiftningsväg för att hindra att allmänheten blir utsatt för bekämpningsmedel 
och för att skydda känsliga befolkningsgrupper. 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 240
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas i alla områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, såsom framför allt 
barn, åtminstone i bostadsområden, parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Kring dessa områden skall det 
finnas omfattande zoner, där också åkrar 
skall ingå och där besprutning skall vara 
förbjuden.

Or. en

Motivering

Besprutning bör vara förbjuden i sådana områden som används av allmänheten, framför allt 
av känsliga befolkningsgrupper, såsom barn, i likhet med de regler som antagits exempelvis 
för gräsmattor i Kanada. I andra känsliga områden bör besprutning vara förbjuden eller 
strikt begränsad. Kring områden som används av allmänheten och framför allt av känsliga 
befolkningsgrupper bör det inrättas omfattande zoner där besprutning skall vara förbjuden. 
Kring skolor kan dessa zoner vara upp till 4 kilometer breda, såsom fallet är på vissa håll i 
Förenta staterna.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 241
Artikel 11, led a

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

(a) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas i alla områden som används av 
allmänheten eller av känsliga 
befolkningsgrupper, såsom framför allt 
barn, åtminstone i bostadsområden, parker, 
offentliga trädgårdar, sportanläggningar och 
lekplatser. Kring dessa områden skall det 
finnas omfattande zoner, där också åkrar 
skall ingå och där besprutning skall vara 
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förbjuden.

Or. en

Motivering

Besprutning bör vara förbjuden i sådana områden som används av allmänheten, framför allt 
av känsliga befolkningsgrupper, såsom barn, i likhet med de regler som antagits exempelvis 
för gräsmattor i Kanada. I andra känsliga områden bör besprutning vara förbjuden eller 
strikt begränsad. Kring områden som används av allmänheten och framför allt av känsliga 
befolkningsgrupper bör det inrättas omfattande zoner där besprutning skall vara förbjuden. 
Kring skolor kan dessa zoner vara upp till 4 kilometer breda, såsom fallet är på vissa håll i 
Förenta staterna.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 242
Artikel 11, led aa (nytt)

(aa) Medlemsstaterna skall se till att det på 
de markområden som gränsar till de 
områden som avses i punkt a avsätts 
adekvata buffertzoner där inga 
bekämpningsmedel får användas eller 
lagras.

Or. nl

Motivering

Här måste det finnas adekvata buffertzoner också på land.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Richard Seeber

Ändringsförslag 243
Artikel 11, led b

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

Ett förbud eller en begränsning enligt b får 
grundas på resultaten av relevanta 
riskbedömningar.
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resultaten av relevanta riskbedömningar.

Or. nl

Motivering

Eftersom användningen av växtskyddsmedel redan är begränsad i Natura 2000-områden 
behövs det inga ytterligare bestämmelser här. Det verkar som om fågeldirektivet och 
livsmiljödirektivet för med sig en betungande administrativ börda för företagare och 
lantbrukare och att tillämpningen av dessa direktiv i vissa medlemsstater avsevärt kringskär 
rörelsefriheten för dem som lyder under direktiven. Därför är punkten onödig och kan leda 
till onödiga diskussioner. (Lambert van Nistelrooij).

Se motiveringen till artikel 11, inledningen (Seeber).

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 244
Artikel 11, led b

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

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

Or. de

Motivering

Se motiveringen till artikel 11, inledningen.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Dan Jørgensen

Ändringsförslag 245
Artikel 11, led b

(b) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas i särskilda
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 

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

bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud eller 
en begränsning enligt b får grundas på 
resultaten av relevanta riskbedömningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 11 a.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio, Frédérique Ries

Ändringsförslag 246
Artikel 11, led b

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

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

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 9 a.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 247
Artikel 11, led b

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

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

en begränsning enligt b får grundas på 
resultaten av relevanta riskbedömningar.

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 11, inledningen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 248
Artikel 11, led b 

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

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

Or. en

Motivering

Användning av bekämpningsmedel bör, i riskförebyggande syfte och för att förhindra 
bekämpningsmedlens skadeverkningar på fåglar, vilda djur och miljön i stort, förbjudas i 
särskilda bevarandeområden. I dessa områden bör man vid växtskyddet i stället använda 
verkligt hållbara naturliga metoder utan några kemikalier. Detta skulle stå i bättre samklang 
med målen för hållbart växtskydd.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 249
Artikel 11, led b

(b) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 

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

och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud 
enligt b får grundas på resultaten av 
relevanta riskbedömningar.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 11 b.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange, Werner Langen, Richard 
Seeber

Ändringsförslag 250
Artikel 11, led b

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

(b) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG.

Or. nl

Motivering

Eftersom artikel 11 b utgår (se ändringsförslag 9) behövs inte denna text. (Lambert van 
Nistelrooij med flera).

Se motiveringen till artikel 11, inledningen (Langen, Seeber).

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ändringsförslag 251
Artikel 12, punkt 1, led da (nytt)

(da) Lagring av utrustning och kemikalier 
för besprutning samt iordningställande av 
dem inför användning.
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Or. en

Motivering

Åtgärderna måste omfatta hela processen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 252
Artikel 12, punkt 1

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

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

(a) Lagring, hantering, utspädning och 
blandning av bekämpningsmedel före 
spridning.

(a) Trygg lagring, hantering, utspädning och 
blandning av bekämpningsmedel före 
spridning.

(b) Hantering av förpackningar för och rester 
av bekämpningsmedel.

(b) Trygg hantering av förpackningar för och 
rester av bekämpningsmedel.

(c) Behandling av kvarvarande vätskor efter 
spridning.

(c) Behandling av kvarvarande vätskor efter 
spridning.

(d) Rengöring av utrustning som använts för 
spridning.

(d) Iordningställande, rengöring samt 
lagring av utrustning som använts för 
spridning samt tillbehör och utrustning för 
besprutning och kemikalier.

Or. pl

Motivering

Korrekt hantering av avfall från bekämpningsmedel och lagring av dem under betryggande 
former minimerar riskerna för förorening med bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 253
Artikel 12, punkt 3

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

3. Medlemsstaterna skall behandla 
bekämpningsmedel som prioriterade 
ämnen som är farliga för miljön och 
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utsläpp undviks. människors hälsa och se till att 
lagringsplatser för bekämpningsmedel 
utformas på ett sådant sätt att oönskade 
utsläpp undviks.

Or. pl

Motivering

I bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG (bil. X) finns vissa 
bekämpningsmedel med på listan över prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 254
Artikel 13, rubriken

Integrerat växtskydd utgår

Or. pl

Motivering

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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Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 255
Artikel 13, rubriken

Integrerat växtskydd Integrerat växtskydd och ekologiskt 
jordbruk

Or. en

Motivering

Integrerat växtskydd bör tillämpas som miniminorm på all jordbruksmark, utom sådana 
marker där det bedrivs ekologiskt jordbruk. För att användningen av och riskerna med 
bekämpningsmedel ytterligare skall kunna minskas bör det uppställas mål för en ökning av 
den areal där det bedrivs ekologiskt jordbruk. En skatt eller avgift på bekämpningsmedel bör 
användas för att främja ett mer extensivt jordbruk och utbilda lantbrukare i tekniken för 
integrerat växtskydd och minskad användning av bekämpningsmedel. Lantbrukarna bör få 
gratis rådgivning om integrerat växtskydd.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Roberto Musacchio, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 256
Artikel 13, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
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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).

Ändringsförslag från Stéphane Le Foll

Ändringsförslag 257
Artikel 13, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder 
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, framför allt 
genom integrerat växtskydd och nya mer 
ekonomiska produktionssätt som förenar
ekonomiska resultat och skydd av 
ekosystemen. En omfördelning av den 
gemensamma jordbrukspolitikens 
direktstöd skulle kunna hjälpa
yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel att gå över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis 
lågriskalternativ om sådana kan användas 
och i annat fall produkter som, av de 
produkter som är tillgängliga för samma 
skadegörarproblem, ger minst påverkan på 
människors hälsa och på miljön. Att bevara 
största möjliga biologiska mångfald är 
nödvändigt för att genom en kombination 
av olika grödor som regenererar 
ekosystemen kunna minska användningen 
av bekämpningsmedel.

Or. fr
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Motivering

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. 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 258
Artikel 13, punkt 1

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

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

Or. en

Motivering

Ekonomiska styrmedel brukar vara det effektivaste sättet att minska riskerna för miljön. Med 
hjälp av ett gemenskapsomfattande system för bekämpningsmedelsskatt kan vi åstadkomma 
balans på marknaden för bekämpningsmedel i Europa och förebygga olaglig handel.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 259
Artikel 13, punkt 1

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

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

Or. de

Motivering

Incitamentssystem fungerar bättre än tvångsåtgärder för att skapa förståelse hos användarna 
för en minskad användning av växtskyddsmedel eller för integrerat växtskydd. Dessutom 
måste det framhållas att frågan om hur växtskyddsmedel påverkar människors hälsa och 
miljön tas upp till prövning redan vid godkännandeförfarandet. Man måste utgå ifrån att 
godkända växtskyddsmedel vid sakkunnig användning inte har effekter på något annat än det 
som de är avsedda att ha effekter på.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 260
Artikel 13, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder 
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, däribland 
kemikaliefria växtskyddsmetoder, och för 
att säkerställa att yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel går över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis naturliga 
alternativ utan kemikalier.
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människors hälsa och på miljön.

Or. en

Motivering

Företräde bör alltid ges åt kemikaliefria växtskyddsmetoder, eftersom detta är den enda 
lösning som är verkligt hållbar och ägnad att förebygga skador och står bättre i samklang 
med målen för hållbart växtskydd än användningen av mångfaldigt sammansatta kemikalier 
som skall ta död på växter, insekter eller andra livsformer. Sådana kemikalier kan inte anses 
miljöriktiga. Medlemsstaterna måste vinnlägga sig om att uppmuntra en brett upplagd 
övergång till kemikaliefria växtskydds- och odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 261
Artikel 13, punkt 1

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

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

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel så fort som möjligt går över 
till en mer miljöriktig användning av de olika växtskyddsåtgärder som finns att tillgå.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 262
Artikel 13, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 



AM\662795SV.doc 139/187 PE 388.389v01-00

SV

skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av integrerat växtskydd.

skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av kemikaliefria växtskydds-
och odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Med hänsyn tagen till de erkända riskerna och de akuta och kroniska skadeverkningarna för 
människors hälsa, vilka mera ingående beskrivits i konsekvensanalysen av den temainriktade 
strategin bör medlemsstaterna vinnlägga sig om att uppmuntra en brett upplagd övergång till 
kemikaliefria växtskydds- och odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 263
Artikel 13, punkt 2

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

utgår

Or. de

Motivering

Texten ingår redan i punkt 1.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 264
Artikel 13, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av integrerat växtskydd och 
för varje gröda skilt för sig beskriva bästa 
praxis för integrerat växtskydd, varvid 
växtskyddsåtgärder utan kemikalier skall 
ges företräde.

Or. nl
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Motivering

Bästa praxis för växtskyddsåtgärder utan kemikalier hjälper yrkesmässiga användare att 
välja miljöriktigt i fråga om växtskydd och växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman

Ändringsförslag 265
Artikel 13, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av integrerat växtskydd och
kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non-chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman

Ändringsförslag 266
Artikel 13, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall särskilt se till att 
lantbrukare har tillgång till system, 
inbegripet utbildning enligt artikel 5, och 
verktyg för övervakning av skadegörare och 
för beslutsfattande samt till 
rådgivningstjänster om integrerat växtskydd.

3. Medlemsstaterna skall särskilt se till att 
lantbrukare har tillgång till system, 
inbegripet utbildning enligt artikel 5, och 
verktyg för övervakning av skadegörare och 
för beslutsfattande samt till 
rådgivningstjänster om integrerat växtskydd 
och kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.2.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 267
Artikel 13, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall särskilt se till att 
lantbrukare har tillgång till system, 
inbegripet utbildning enligt artikel 5, och 
verktyg för övervakning av skadegörare och 
för beslutsfattande samt till 
rådgivningstjänster om integrerat växtskydd.

3. Medlemsstaterna skall särskilt se till att 
lantbrukare har tillgång till system, 
inbegripet utbildning enligt artikel 5, och 
verktyg för övervakning av skadegörare och 
för beslutsfattande samt till 
rådgivningstjänster om kemikaliefria 
växtskydds- och odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13.2.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 268
Artikel 13, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall, senast den 
30 juni 2013, rapportera till kommissionen 
om genomförandet av punkterna 2 och 3 och 
särskilt om huruvida de nödvändiga 
förutsättningarna för tillämpning av 
integrerat växtskydd finns.

4. Medlemsstaterna skall, senast den 
30 juni 2010, rapportera till kommissionen 
om genomförandet av punkterna 2 och 3 och 
särskilt om huruvida de nödvändiga 
förutsättningarna för tillämpning av 
kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder finns.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13.2.
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Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Dan Jørgensen, 
Kathy Sinnott 

Ändringsförslag 269
Artikel 13, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall, senast den 
30 juni 2013, rapportera till kommissionen 
om genomförandet av punkterna 2 och 3 och 
särskilt om huruvida de nödvändiga 
förutsättningarna för tillämpning av 
integrerat växtskydd finns.

4. Medlemsstaterna skall, senast den 
30 juni 2011, rapportera till kommissionen 
om genomförandet av punkterna 2 och 3 och 
särskilt om huruvida de nödvändiga 
förutsättningarna för tillämpning av 
integrerat växtskydd finns.

Or. en

Motivering

Standarderna för integrerat växtskydd bör tillämpas snabbare än vad kommissionen 
föreskrivit. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer).

Integrerat växtskydd bör tillämpas som miniminorm på all jordbruksmark, utom sådana 
marker där det bedrivs ekologiskt jordbruk. För att användningen av och riskerna med 
bekämpningsmedel ytterligare skall kunna minskas bör det uppställas mål för en ökning av 
den areal där det bedrivs ekologiskt jordbruk. En skatt eller avgift på bekämpningsmedel bör 
användas för att främja ett mer extensivt jordbruk och utbilda lantbrukare i tekniken för 
integrerat växtskydd och minskad användning av bekämpningsmedel. Lantbrukarna bör få 
gratis rådgivning om integrerat växtskydd. (Roberto Musacchio).

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Kathy Sinnott, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Ändringsförslag 270
Artikel 13, punkt 5

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

5. Medlemsstaterna skall, senast den 
1 januari 2012, se till att alla yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel tillämpar 
de allmänna och grödspecifika standarderna 
för integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 14.1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

Standarderna för integrerat växtskydd bör tillämpas snabbare än vad kommissionen 
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föreskrivit. (Margrete Auken, Hiltrud Breyer) 

Integrerat växtskydd bör tillämpas som miniminorm på all jordbruksmark, utom sådana 
marker där det bedrivs ekologiskt jordbruk. För att användningen av och riskerna med 
bekämpningsmedel ytterligare skall kunna minskas bör det uppställas mål för en ökning av 
den areal där det bedrivs ekologiskt jordbruk. En skatt eller avgift på bekämpningsmedel bör 
användas för att främja ett mer extensivt jordbruk och utbilda lantbrukare i tekniken för 
integrerat växtskydd och minskad användning av bekämpningsmedel. Lantbrukarna bör få 
gratis rådgivning om integrerat växtskydd. (Roberto Musacchio).

Ändringsförslag från Richard Seeber, Frieda Brepoels, Christofer Fjellner

Ändringsförslag 271
Artikel 13, punkt 5

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

utgår

Or. de

Motivering

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 jordbrukspolitiken. 
(Christofer Fjellner)
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Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 272
Artikel 13, punkt 5

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

5. Medlemsstaterna skall, senast den 
1 januari 2011, se till att alla yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel tillämpar 
de allmänna standarderna för kemikaliefria 
växtskydds- och odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13. 2.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 273
Artikel 13, punkt 6

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

utgår

Or. de

Motivering

Texten ingår redan i punkt 1.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 274
Artikel 13, punkt 6

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

6. Medlemsstaterna skall införa alla 
incitament som behövs för att uppmuntra 
lantbrukare att tillämpa grödspecifika 
standarder, metoder och praxis för 
kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder.
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Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13.2.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 275
Artikel 13, punkt 6

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

6. Medlemsstaterna skall införa alla 
incitament, också åtgärder för utbildning 
och finansiering, som behövs för att ge stöd 
till lantbrukare för att de skall tillämpa 
grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd. Offentligt deltagande från de 
berörda parternas sida skall uppmuntras.

Or. en

Motivering

Utbildningsprogram och tillräckligt ekonomiskt stöd är en förutsättning för integrerat 
växtskydd och ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner, Richard Seeber

Ändringsförslag 276
Artikel 13, punkt 7

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

utgår

Or. sv

Motivering

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 
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minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukspolitiken 
(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).

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Kathy Sinnott 

Ändringsförslag 277
Artikel 13, punkt 7

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

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

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 278
Artikel 13, punkt 7

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

7. De allmänna standarder för kemikaliefria 
växtskydds- och odlingsmetoder, av ett slag
som avses i punkt 5 skall utarbetas i enlighet
med det förfarande som anges i artikel 52 i 
förordning (EG) nr […], under deltagande 
från allmänhetens och alla berörda parters 
sida. 

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13.2.
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Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 279
Artikel 13, punkt 7

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

7. De allmänna standarder för integrerat 
växtskydd som avses i punkt 5 skall 
utarbetas i enlighet med det förfarande som 
anges i artikel 52 i förordning (EG) nr […], 
under offentligt deltagande från berörda 
parters sida. 

Or. en

Motivering

Deltagandet är av vikt med tanke på att standarderna för integrerat växtskydd allmänt skall 
accepteras.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 280
Artikel 13, punkt 8

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

utgår

Or. de

Motivering

Förslaget om grödspecifika europaomfattande standarder för det integrerade växtskyddet bör 
avvisas, eftersom det inte möjliggör ett vederbörligt hänsynstagande till de olika natur- och 
klimatförhållandena i Europa och för att det strider mot uppfattningen om det integrerade 
växtskyddet som något där de lokala förhållandena spelar en utslagsgivande roll för alla 
åtgärder som vidtas.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Kathy Sinnott 

Ändringsförslag 281
Artikel 13, punkt 8

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

växtskydd som avses i punkt 6 får utarbetas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 6.3 i direktiv 98/34/EG. Offentligt 
deltagande från berörda parters sida skall 
uppmuntras.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 282
Artikel 13, punkt 8

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

8. De grödspecifika standarder, metoder och 
praxis för kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder, av det slag som avses i 
punkt 6 får utarbetas i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 6.3 i direktiv 
98/34/EG[…], under deltagande från 
allmänhetens och alla berörda parters sida.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 13.1 och 13.2.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 283
Artikel 13, punkt 8

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

8. De grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd som avses i punkt 6 får utarbetas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 6.3 i direktiv 98/34/EG[…], under 
offentligt deltagande från berörda parters 
sida.

Or. en
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Motivering

Deltagandet är av vikt med tanke på att standarderna för integrerat växtskydd allmänt skall 
accepteras

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 284
Artikel 13, punkt 8

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

8. De grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd som avses i punkt 6 får utarbetas i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 6.3 i direktiv 98/34/EG. Offentligt 
deltagande från berörda parters sida skall 
uppmuntras.

Or. en

Motivering

Offentligt deltagande från berörda parters sida är en förutsättning för att integrerat 
växtskydd och ekologiskt jordbruk skall kunna tillämpas adekvat.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 285
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Minimikraven för utveckling av 
allmänna och grödspecifika standarder för 
integrerat växtskydd fastställs i bilaga IId.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 286
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. I syfte att införa grödspecifika metoder
inom ramen för integrerat växtskydd och 
bidra till utvecklingen av ekologiskt 



PE 388.389v01-00 150/187 AM\662795SV.doc

SV

jordbruk skall medlemsstaterna inrätta ett 
lämpligt finansieringssystem som bygger på 
beskattning av bekämpningsmedel.

Or. fr

Motivering

Skatter har visat sig vara ett bra sätt att minska användningen av bekämpningsmedel i flera 
av EU:s medlemsstater. Medlemsstaterna skall kunna välja det lämpligaste skattesystemet 
efter behov.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 287
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att främja 
ekologiskt jordbruk och inom tio år från 
utgångsåret öka andelen ekologiskt odlad 
mark till 30 procent av sin jordbruksmark.
Till utgångsår skall väljas kalenderåret 
före direktivets ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 288
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Minimikraven för utveckling av 
allmänna och grödspecifika standarder för 
integrerat växtskydd finns förtecknade i det 
vägledande dokumentet i bilaga IId.

Or. en
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Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 289
Artikel 13, punkt 8b (ny)

8b. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att främja 
ekologiskt jordbruk och öka andelen 
ekologiskt odlad mark för att uppnå 
följande mål:
– 15 procent av all odlingsmark inom 
fem år från utgångsåret.
– 30 procent av all odlingsmark inom tio år 
från utgångsåret.
Till utgångsår skall väljas kalenderåret 
(januari–december) före direktivets 
ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 290
Artikel 13, punkt 8b (ny)

8b. Medlemsstaterna skall vidta 
nödvändiga åtgärder för att främja 
ekologiskt jordbruk och öka andelen 
ekologiskt odlad mark för att uppnå 
följande mål:
– 15 procent av jordbruksmarken skall vara 
ekologiskt odlad mark inom fem år efter att 
detta direktiv trätt i kraft.
– 30 procent av jordbruksmarken skall vara 
ekologiskt odlad mark inom tio år efter att 
detta direktiv trätt i kraft.

Or. fr

Motivering

Att främja ekologiskt jordbruk är också ett sätt att minska användningen av 
bekämpningsmedel och riskerna för människors hälsa och miljön.
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Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 291
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Mottagare av direktstöd av det slag som 
avses i artikel 3 och bilaga III i 
förordning (EG) nr 1782/2003 har fullgjort 
sina skyldigheter när de påvisat att de 
uppfyllt kraven på utbildning i artiklarna 5 
och 6 och använt utrustning som uppfyller 
kraven i artikel 8.

Or. nl

Motivering

En grundläggande förutsättning för korrekt användning av växtskyddsmedel är att man har 
de kunskaper som behövs samt en utrustning som fungerar ordentligt. Med tanke på 
uppfyllandet av tvärvillkoren förefaller det därför tillräckligt om det läggs fram skriftliga 
bevis på utbildning och fungerande utrustning. Om det vid övervakningen av att andra regler 
följs (cross checks) trots detta uppdagas brister, då blir det självfallet aktuellt med 
straffåtgärder med stöd av förordning (EG) nr 1782/2003.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 292
Artikel 13, punkt 8a (ny)

8a. Medlemsstaterna skall, även med hjälp 
av offentlig upphandling, vidta nödvändiga 
åtgärder för att främja ekologiskt jordbruk 
och öka andelen ekologiskt odlad mark för 
att uppnå följande mål:
– 15 procent av all odlingsmark inom 
fem år från utgångsåret.
– 30 procent av all odlingsmark inom tio år 
från utgångsåret.
Till utgångsår skall väljas det sista 
kalenderåret (januari–december) före 
direktivets ikraftträdande.

Or. en
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Motivering

Egentligen behövs ingen motivering: i detta ändringsförslag ställs det upp mål som står i 
samklang med att det tillhandahålls adekvata bestämmelser för och adekvat ekonomiskt stöd 
till integrerat växtskydd och ekologiskt jordbruk.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 293
Artikel 13, punkt 8c (ny)

8c. Medlemsstaterna skall, med hjälp av en 
avgift på växtskyddsmedel och andra 
ekonomiska styrmedel, tillhandahålla 
adekvata ekonomiska resurser för att de 
allmänna och grödspecifika standarderna 
för integrerat växtskydd skall kunna 
tillämpas och andelen ekologiskt odlad 
mark utökas.

Or. en

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 294
Kapitel V, rubriken

Indikatorer, rapportering och 
informationsutbyte

Rapportering och informationsutbyte

Or. de

Motivering

Av omsorg om enkelhet och klarhet.

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

Anne Ferreira

Ändringsförslag 295
Artikel 14, punkt 1
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1. Kommissionen skall utarbeta 
harmoniserade riskindikatorer i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 18.3. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
eller fastställa andra lämpliga indikatorer.

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

Or. en

Motivering

Användningsindikatorer och mål i fråga om användningen bör fastställas vid sidan om 
riskindikatorer och mål i fråga om riskerna.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 296
Artikel 14, punkt 1

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

1. Kommissionen skall utarbeta 
harmoniserade riskindikatorer i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 18.3. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
eller fastställa andra lämpliga indikatorer, 
förutsatt att dessa uppfyller kraven i 
direktivet och står i förhållande till de 
risker för både hälsa och miljö som 
användningen av bekämpningsmedel 
innebär. Det skall råda krav på att 
allmänheten, vid sidan om alla andra 
berörda parter, deltar i utarbetandet och 
fastställandet av nationella indikatorer. 
Detta förutsätter också att allmänheten får 
obegränsad tillgång till information för att 
kunna delta.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med den ändring som har föreslagits i skäl 15. Det måste göras klart för 
medlemsstaterna att de nationella indikatorerna skall stå i förhållande till de risker för både 
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hälsa och miljö som användningen av bekämpningsmedel innebär. Det måste också göras 
klart för medlemsstaterna vilka krav som gäller i fråga om allmänhetens deltagande då de 
nationella indikatorerna utarbetas och fastställs samt då de tillämpas och ändras, för att man 
i detta sammanhang skall följa andan i direktiv 2003/35/EG om allmänhetens deltagande.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 297
Artikel 14, rubriken och punkt 1

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

Or. de

Motivering

Av omsorg om enkelhet och klarhet.

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

Anne Ferreira

Ändringsförslag 298
Artikel 14, punkt 2, led a

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

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

Or. fr

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 299
Artikel 14, punkt 2, led c
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c) Fastställande av prioriterade verksamma 
ämnen, prioriterade grödor, ohållbara 
metoder som kräver särskild uppmärksamhet 
eller goda metoder som kan användas som 
förebilder för att uppnå målen för detta 
direktiv när det gäller att minska risker och 
beroendet av växtskyddsmedel.

c) Fastställande av prioriterade verksamma 
ämnen, prioriterade grödor, ohållbara 
metoder som kräver särskild uppmärksamhet 
eller goda metoder som kan användas som 
förebilder för att uppnå målen för detta 
direktiv när det gäller att förebygga risker, 
bland dem också faror, både för hälsan och 
miljön och beroendet av 
bekämpningsmedel. Arbete för att främja 
och uppmuntra ibruktagandet av växtskydd 
utan kemikalier.

Or. en

Motivering

Risker för människors hälsa måste förebyggas helt och hållet och inte bara minskas. Det här 
står i överensstämmelse med tidigare ändringsförslag.

Ändringsförslag från Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Ändringsförslag 300
Artikel 14, punkt 2, led c

c) Fastställande av prioriterade verksamma 
ämnen, prioriterade grödor, ohållbara 
metoder som kräver särskild uppmärksamhet 
eller goda metoder som kan användas som 
förebilder för att uppnå målen för detta 
direktiv när det gäller att minska risker och 
beroendet av växtskyddsmedel.

c) Fastställande av prioriterade verksamma 
ämnen, prioriterade grödor, ohållbara 
metoder som kräver särskild uppmärksamhet 
eller goda metoder som kan användas som 
förebilder för att uppnå målen för detta 
direktiv när det gäller att minska risker, 
bland dem också faror, både för hälsan och 
miljön och beroendet av 
bekämpningsmedel. Arbete för att främja 
och uppmuntra ibruktagandet av växtskydd 
utan kemikalier.

Or. en

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 301
Artikel 14, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall meddela 
kommissionen och övriga medlemsstater 

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

resultaten av de utvärderingar som gjorts 
enligt punkt 2 och göra dem tillgängliga för 
allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 

Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 302
Artikel 14, punkt 3

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

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

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med tidigare ändringsförslag om deltagande från allmänhetens och alla 
berörda parters sida (Lucas).

Se motiveringen till artikel 14.1 (Wijkman, Davies med flera).

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

Anne Ferreira

Ändringsförslag 303
Artikel 14, punkt 4, stycke 1

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

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

Or. en
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Motivering

Användningsindikatorer och mål i fråga om användningen bör fastställas vid sidan om 
riskindikatorer och mål i fråga om riskerna.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 304
Artikel 14, punkt 5

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

utgår

Or. de

Motivering

Av omsorg om enkelhet och klarhet.

Ändringsförslag från Anne Ferreira, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 

Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 305
Artikel 14, punkt 5

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

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

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 14.1 (Wijkman, Davies med flera).
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 306
Artikel 14, punkt 5a (ny)

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

Or. fr

Motivering

Jordbrukarna och vinodlarna omfattas redan av en bred dokumentations- och 
rapporteringsskyldighet. Om det i framtiden utarbetas en förordning med statistik för 
växtskyddsmedel bör man se till att det inte uppstår ytterligare orimliga anmälnings-, 
rapporterings- och dokumentationsskyldigheter för jordbrukarna och vinodlarna.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 307
Artikel 14, punkt 5a (ny)

5a. Medlemsstaterna skall övervaka 
framstegen med att minska risker och 
beroendet av bekämpningsmedel genom att 
samla in uppgifter om följande:
– Förekomsten i jordbruksprodukter och i 
ytvatten, också i diken, av verksamma 
ämnen som använts på olika grödor i olika 
jordbruksproduktionsområden.
– Förekomsten av sammansatta verksamma 
ämnen i jordbruksprodukter och i ytvatten.
– Mängden verksamma ämnen, uttryckt i 
kg/ha, som årligen använts på olika grödor 
och vilken minskning som skett från år till 
år.
– I hur stor omfattning integrerat 
växtskydd samt kemikaliefria metoder och 
praxis använts i samband med olika grödor 
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och vilka framsteg som uppnåtts från år till 
år.
Medlemsstaterna skall samla in uppgifter 
om följande om de finns att tillgå:
– Förekomsten i luften av verksamma 
ämnen i olika 
jordbruksproduktionsområden.
– Hur ofta olika grödor behandlats med 
verksamma ämnen och vilken minskning 
som skett från år till år.
Medlemsstaterna skall insända 
upplysningarna till kommissionen.

Or. en

Motivering

För att kommissionen skall kunna övervaka de nationella planerna för minskad användning i 
varje medlemsstat bör den få information. Tack vare ändringsförslaget kan medlemsstaterna 
utväxla information och kommissionen får möjligheter att utveckla instrument för en bättre 
harmonisering av arbetet för att minska användningen av verksamma ämnen i 
medlemsstaterna. Information av det här slaget kan också användas för att man skall kunna 
dra lärdomar av bästa praxis, stimulera till innovation och hjälpa lantbrukarna till 
effektivare odlingsmetoder och bättre ekonomisk prestanda.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 308
Artikel 15, rubriken och punkterna -1 och -2 (nya)

Bokföring och rapportering

-1. De som driver handel med 
bekämpningsmedel skall föra bok över alla 
bekämpningsmedel och all utrustning för 
spridning av bekämpningsmedel de 
mottagit, sålt, levererat eller på annat sätt 
avhänt sig under en tid av två år.
-2. Alla som bedriver verksamhet med 
bekämpningsmedel skall föra dagbok med 
uppgifter om alla tillfällen då 
bekämpningsmedel använts samt om var de 
använts och om eventuella iakttagelser av 
påverkan på miljön. Den behöriga 
myndigheten skall på anmodan få dessa 
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dagböcker till påseende. Den behöriga 
myndigheten skall vidarebefordra dessa 
uppgifter till berörda parter, såsom boende 
och andra närvarande personer.

Or. en

Motivering

Dessa krav på bokföring gäller redan för personer som bedriver verksamhet med 
bekämpningsmedel och följer EUREPGAP-standarden eller de standarder för integrerat 
växtskydd som får stöd av lantbrukarföreningar och lantbruksandelslag runtom i Europa.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 309
Artikel 15

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

Kommissionen skall vart tredje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta direktiv 
och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Medlemsstaterna skall årligen rapportera 
till kommissionen om de nationella 
handlingsplanerna.

Or. nl

Motivering

Det är viktigt att det fastställs exakt när kommissionen skall lämna rapport och likaså hur 
ofta medlemsstaterna skall rapportera till kommissionen.

Ändringsförslag från Anne Ferreira

Ändringsförslag 310
Artikel 15

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

Kommissionen skall vart femte år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, inbegripet de nationella 
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till ändringar. handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Medlemsstaterna skall vart tredje år 
rapportera till kommissionen om 
genomförandet av sina nationella 
handlingsplaner.

Or. fr

Motivering

Regelbundna rapporter för framstegen i genomförandet av direktivet är nyckeln till framgång 
för detta lagstiftningsförslag. Härigenom blir det möjligt för medlemsstaterna att utbyta 
erfarenheter och för kommissionen att utvärdera de nationella handlingsprogrammen och vid 
behov kan nödvändiga ändringar föreslås.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 311
Artikel 15

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

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

Or. en

Motivering

Kravet på minst vart femte år gör så att man under varje mandatperiod för 
Europaparlamentet kan se efter vilka framsteg som gjorts.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 312
Artikel 15

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

Kommissionen skall vartannat år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta direktiv 
och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
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med förslag till ändringar. Medlemsstaterna 
skall minst en gång vartannat år se över 
sina nationella handlingsplaner och 
årligen rapportera om dessa till 
kommissionen.

Or. en

Motivering

När man tänker på vilka risker användningen av bekämpningsmedel är förenad med och vilka 
skadeverkningar av både akut och kroniskt slag denna användning kan få för hälsan och när 
man erinrar sig att kommissionen erkänt att det finns brister i den nuvarande lagstiftningen 
och att man inte tillräckligt tagit itu med den nuvarande användningsfasen, då förstår man att 
medlemsstaterna måste se över sina nationella handlingsplaner minst en gång vartannat år 
och årligen sända in dem till kommissionen så att kommissionen kan se vilka ändringar som 
eventuellt gjorts eller hur utvecklingen framskridit.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio

Ändringsförslag 313
Artikel 15

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

Kommissionen skall vart tredje år lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta direktiv 
och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Medlemsstaterna skall årligen rapportera 
till kommissionen om sina nationella 
handlingsplaner.

Or. en

Motivering

Regelbundna rapporter om hur genomförandet fortskridit är en förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete. På det här sättet kommer medlemsstaterna att kunna utbyta 
information sinsemellan och likaså kan kommissionen utvärdera de nationella 
handlingsplanerna samt, vid behov, tillämpningen av ändringarna.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Ändringsförslag 314
Artikel 15

Rapportering Bokföring och rapportering

1. De som driver handel med 
bekämpningsmedel skall föra bok över alla 
bekämpningsmedel och all utrustning för 
spridning av bekämpningsmedel de 
mottagit, sålt, levererat eller på annat sätt 
avhänt sig under en tid av två år.
2. Alla som bedriver verksamhet med 
bekämpningsmedel skall föra dagbok med 
uppgifter om alla tillfällen då 
bekämpningsmedel använts samt om var 
insatserna av dem skett och om eventuella 
iakttagelser av påverkan på miljön. Den 
behöriga myndigheten skall på anmodan få 
dessa dagböcker till påseende. Den 
behöriga myndigheten skall vidarebefordra 
dessa uppgifter till berörda parter, såsom 
boende och andra närvarande personer.

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

3. Kommissionen skall vart tredje år lämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om framstegen i genomförandet av detta 
direktiv och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Or. en

Motivering

Dessa krav på bokföring gäller redan för personer som bedriver verksamhet med 
bekämpningsmedel och följer EUREPGAP-standarden eller de standarder för integrerat 
växtskydd som får stöd av lantbrukarföreningar och lantbruksandelslag runtom i Europa.

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 315
Artikel 15

Kommissionen skall regelbundet lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet om 

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

framstegen i genomförandet av detta direktiv 
och en utvärdering av de nationella 
handlingsplanerna, vid behov tillsammans 
med förslag till ändringar.

Medlemsstaterna skall årligen rapportera 
till kommissionen om sina nationella 
handlingsplaner.

Or. fr

Motivering

Regelbundna rapporter om hur genomförandet fortskridit är en förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete, för härigenom kan medlemsstaterna utbyta erfarenheter.
Kommissionens utvärdering av de nationella handlingsplanerna och möjligheten att föreslå 
ändringar är också nödvändiga.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 316
Artikel 15

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

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

Or. de

Motivering

Rådet och Europaparlamentet bör få rapport vart femte år och därför är det på sin plats med 
en fast tidsangivelse.

Ändringsförslag från Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 317
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Bokföring

Yrkesmässiga användare av 
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växtskyddsmedel skall bevara uppgifter om 
användningen av dessa under minst tio år 
efter att användningen upphört.
De skall på anmodan göra dessa uppgifter 
tillgängliga för den behöriga myndigheten. 
Grannar och boende, handlare och 
dricksvattenindustrin skall också på 
begäran få ta del av dessa uppgifter. 
Detaljhandlare och grossister skall få 
upplysningar om alla tillämpningar av ett 
bekämpningsmedel på någon viss 
jordbruksprodukt i form av ett 
bekämpningsmedelspass.

Or. en

Motivering

Detaljhandlare och grossister har begärt utförliga upplysningar om de bekämpningsmedel 
som används på en given produkt, för att bättre kunna uppfylla kraven på spårbarhet och, 
inom ramen för sina system för kvalitet, förbättra analyserna av resthalter av 
bekämpningsmedel. Primärproducenterna bör med stöd av denna förordning åläggas att på 
begäran ställa dessa uppgifter till förfogande för sina kunder.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 318
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Utbyte av information och bästa praxis

Kommissionen skall inrätta en plattform 
för utbyte av information och bästa praxis 
om miljöriktig användning av 
bekämpningsmedel och om integrerat 
växtskydd.

Or. nl

Motivering

Utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och andra berörda parter 
ingår som ett viktigt led i främjandet av miljöriktig användning av bekämpningsmedel. Då 
behöver ju inte samma upptäckter och iakttagelser göras gång på gång. Nuvarande initiativ 
(såsom European Initiative for Sustainable Development) bör kunna anlitas i detta 
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sammanhang.

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 319
Artikel 19

Utgifter Databas
För att stödja införandet av harmoniserade 
åtgärder och system när det gäller hållbar 
användning av bekämpningsmedel, får 
kommissionen finansiera

För att trygga ett enhetligt införande av 
harmoniserade åtgärder och system på den 
inre marknaden i Europa när det gäller 
hållbar användning av bekämpningsmedel, 
får kommissionen finansiera

a) utarbetande av ett harmoniserat system 
inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om 
riskindikatorer för bekämpningsmedel och 
för att göra denna information tillgänglig för 
behöriga myndigheter, andra berörda parter 
och allmänheten,

utarbetande av ett harmoniserat system 
inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om 
bekämpningsmedel och för att göra denna 
information tillgänglig för behöriga 
myndigheter samt andra berörda parter,

b) undersökningar som behövs för att 
förbereda och utarbeta lagstiftning, 
inbegripet att anpassa bilagorna till detta 
direktiv till den tekniska utvecklingen,
c) utarbetande av vägledning och bästa 
praxis för att underlätta genomförandet av 
detta direktiv.

Or. de

Motivering

Tjänar enkelheten, eftersom flertalet medlemsstater redan utvecklat 
genomförandeförordningar och riktlinjer och det bör skapas garantier för att 
medlemsstaterna ser över dessa föreskrifter.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Anne Ferreira

Ändringsförslag 320
Artikel 19, led a

a) utarbetande av ett harmoniserat system a) utarbetande av ett harmoniserat system 
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inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om 
riskindikatorer för bekämpningsmedel och 
för att göra denna information tillgänglig för 
behöriga myndigheter, andra berörda parter 
och allmänheten,

inbegripet en lämplig databas för att samla 
in och lagra all information om risk- och 
användningsindikatorer för 
bekämpningsmedel och för att göra denna 
information tillgänglig för behöriga 
myndigheter, andra berörda parter och 
allmänheten,

Or. fr

Motivering

Se motiveringen till artikel 14.2 a (Ferreira).

Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 321
Artikel 20

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den [dag för ikraftträdande + 2 år]. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den [dag för ikraftträdande + 5 år]. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs. 
Närmare föreskrifter om hur hänvisningen 
skall göras skall varje medlemsstat själv 
utfärda.

När en medlemsstat antar dessa 
bestämmelser skall de innehålla en 
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av 
en sådan hänvisning när de offentliggörs. 

Or. de

Motivering

Eftersom det redan finns genomförandebestämmelser i flertalet medlemsstater bör fem år 
fastställas som den tid inom vilken direktivet skall tillämpas. Fram till dess har vi garantier 
för korrekt användning av bekämpningsmedel enligt den hittillsvarande förordningen.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 322
Artikel 20, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den [dag för ikraftträdande + 2 år]. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den [dag för ikraftträdande + 1 år]. De skall 
genast överlämna texterna till dessa 
bestämmelser till kommissionen tillsammans 
med en jämförelsetabell för dessa 
bestämmelser och bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

När man tänker på vilka risker användningen av bekämpningsmedel är förenad med och vilka 
skadeverkningar av både akut och kroniskt slag denna användning kan få för hälsan och när 
man erinrar sig att kommissionen erkänt att det finns brister i den nuvarande lagstiftningen 
och att man inte tillräckligt tagit itu med den nuvarande användningsfasen, då förstår man att 
medlemsstaterna bör sätta i kraft lagar, förordningar och åtgärder i förvaltningsväg för att 
detta direktiv skall kunna följas snabbare än två år efter att det trätt i kraft.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 323
Bilaga I, led 1

1. All tillämplig lagstiftning om 
bekämpningsmedel och deras användning.

1. All tillämplig lagstiftning om 
bekämpningsmedel och deras användning, 
märkning av bekämpningsmedel och 
märkningssystem, 
bekämpningsmedelsterminologi, samt 
säkerhet, toxicitet och ekotoxicitet i 
samband med bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

Förbättringar i utbildningsprogrammen.
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Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Ändringsförslag 324
Bilaga I, led 2, led a

a) risker för människor (operatörer, boende, 
andra närvarande personer, personer som ger 
sig in i behandlade områden och personer 
som hanterar eller äter behandlade 
produkter) och hur dessa förvärras av 
faktorer som rökning,

a) risker för människor (operatörer, boende, 
andra närvarande personer, personer som ger 
sig in i behandlade områden och personer 
som hanterar eller äter behandlade 
produkter) och alla potentiella akuta och 
kroniska skadeverkningar på hälsan till 
följd av långvarig exponering och hur dessa 
förvärras av faktorer som rökning,

Or. en

Motivering

De som använder bekämpningsmedel måste vara fullt medvetna om de risker och de 
potentiella akuta och kroniska skadeverkningar på hälsan till följd av långvarig exponering
som användningen är förenad med. (Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio).

Var och en som använder bekämpningsmedel måste vara fullt medveten om de risker och de 
potentiella akuta och kroniska skadeverkningar på hälsan till följd av långvarig exponering
som användningen är förenad med. (Caroline Lucas).

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 325
Bilaga I, led 2, led a

a) risker för människor (operatörer, boende, 
andra närvarande personer, personer som ger 
sig in i behandlade områden och personer 
som hanterar eller äter behandlade 
produkter) och hur dessa förvärras av 
faktorer som rökning,

a) risker för människor (operatörer, boende, 
andra närvarande personer, personer som ger 
sig in i behandlade områden och personer 
som hanterar eller äter behandlade 
produkter) och hur dessa förvärras av 
faktorer som rökning, födointag eller 
underlåtenhet att använda lämplig 
skyddsutrustning,

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 326
Bilaga I, led 2, led b

b) symptom på 
bekämpningsmedelsförgiftning och första 
hjälpen-åtgärder,

b) symptom på 
bekämpningsmedelsförgiftning och första 
hjälpen-åtgärder och symptom på kronisk 
påverkan av hälsan,

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 327
Bilaga I, led 2, led c

c) risker för icke-målväxter, nyttiga insekter, 
vilda djur och växter, biologisk mångfald 
och miljön i stort.

c) risker för icke-målväxter, nyttiga insekter, 
vilda djur och växter, biologisk mångfald 
och miljön i stort, med särskild hänsyn 
tagen till skadeverkningarna vid 
användning av bekämpningsmedel inom 
jordbruket, såsom förlust av naturliga 
fiender och minskad insektspollination.

Or. en

Motivering

Användningen av bekämpningsmedel medför ett flertal externa kostnader för jordbruket och 
därför bör de kunskaper man på senare tid fått om dessa skadeverkningar tas med i 
utbildningsprogrammen.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 328
Bilaga I, led 3

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerat växtskydd, 
strategier och metoder för integrerad odling 
och principer för ekologiskt jordbruk. 
Information om allmänna och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerad odling, rationell 
användning sida vid sida av biologiska, 
biotekniska och kemiska medel samt 
odlingsmetoder och växtförädling och 
principer för ekologiskt jordbruk. 
Information om allmänna och grödspecifika 
standarder och uppmuntran till användning 
av naturliga mekanismer för bekämpning 
av skadegörare.

Or. pl

Motivering

I utbildningsprogrammen bör ingå exempel på god jordbrukssed i enlighet med 
direktiv 1991/414/EEG (definition på integrerat växtskydd) och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

Ändringsförslag från Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Caroline Lucas

Ändringsförslag 329
Bilaga I, led 3

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerat växtskydd, 
strategier och metoder för integrerad odling 
och principer för ekologiskt jordbruk. 
Information om allmänna och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerat växtskydd, 
strategier och metoder för integrerad odling 
och principer för ekologiskt jordbruk. 
Information om allmänna och grödspecifika 
standarder, metoder och praxis för 
kemikaliefria växtskydds- och 
odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Ibland används bekämpningsmedel rent "kosmetiskt", det vill säga utan anknytning till någon 
bestämd skadegörare eller några bestämda sjukdomar och då handlar det inte längre om 
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växtskydd. Med hänsyn tagen till de erkända riskerna och de akuta och kroniska 
skadeverkningarna för människors hälsa, vilka mera ingående beskrivits i 
konsekvensanalysen av den temainriktade strategin bör medlemsstaterna vinnlägga sig om att 
uppmuntra en brett upplagd övergång till kemikaliefria växtskydds- och odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 330
Bilaga I, led 3

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerat växtskydd, 
strategier och metoder för integrerad odling 
och principer för ekologiskt jordbruk. 
Information om allmänna och grödspecifika 
standarder för integrerat växtskydd.

3. Grundläggande kunskaper om strategier 
och metoder för integrerat växtskydd, 
strategier och metoder för integrerad odling 
och principer för ekologiskt jordbruk och 
växtskydd utan kemikalier, framför allt 
förebyggande metoder och metoder för 
biologisk kontroll. Information om allmänna 
och grödspecifika standarder för integrerat 
växtskydd.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 331
Bilaga I, led 4

4. Introduktion till jämförande bedömning 
på användarnivå för att hjälpa yrkesmässiga 
användare att göra de lämpligaste valen 
mellan alla godkända medel för ett visst 
skadegörarproblem i en given situation.

4. Introduktion till jämförande bedömning 
på användarnivå för att hjälpa yrkesmässiga 
användare att göra de lämpligaste valen 
mellan alla godkända medel för ett visst 
skadegörarproblem i en given situation, så 
att det bekämpningsmedel väljs som är 
minst farligt för människors hälsa och för 
miljön.

Or. en
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Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Jill Evans

Ändringsförslag 332
Bilaga I, led 5

5. Åtgärder för att minimera riskerna för 
människor, icke-målarter och miljön: säkra 
arbetsmetoder för lagring, hantering och 
blandning av bekämpningsmedel samt för 
bortskaffande av tomma förpackningar, 
annat förorenat material och 
bekämpningsmedelsrester (även 
bulkblandningar) i koncentrerad eller 
utspädd form; rekommenderat sätt att 
begränsa operatörens exponering (personlig 
skyddsutrustning).

5. Åtgärder för att minimera riskerna för 
människor, icke-målarter och miljön: säkra 
arbetsmetoder för lagring, hantering och 
blandning av bekämpningsmedel samt för 
bortskaffande av tomma förpackningar, 
annat förorenat material och 
bekämpningsmedelsrester (även 
bulkblandningar) i koncentrerad eller 
utspädd form; rekommenderat sätt att 
begränsa operatörens exponering (personlig 
skyddsutrustning); kännedom om alla 
potentiella exponeringsfaktorer, också 
långvarig exponering för 
bekämpningsmedel i luften, exponering för 
ångor efter spridning, reaktivering, 
nederbörd, bekämpningsmedel som 
transporterats efter spridning utomhus och 
distribueras på nytt i en inomhusmiljö, 
exponering för blandningar, resthalter av 
bekämpningsmedel som transporterats med 
pollen eller partiklar från grödor 
(exempelvis i samband med skörden), 
spridning av förorenad jord och transport 
över långa avstånd.

Or. en

Motivering

Var och en som använder bekämpningsmedel måste vara fullt medveten om alla potentiella 
exponeringsfaktorer med därtill hörande risker, inte bara för deras egen hälsa utan också för 
hälsan hos andra personer som kan komma att exponeras, framför allt de som bor i närheten 
av besprutade fält.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ändringsförslag 333
Bilaga I, led 6

6. Metoder för att förbereda 
spridningsutrustning för arbete, inbegripet 
kalibrering, och för handhavande med 
minsta möjliga risker för användaren, andra 
personer, icke-målarter bland djur och 
växter, den biologiska mångfalden och
miljön.

6. Metoder för att förbereda 
spridningsutrustning för arbete, inbegripet 
kalibrering, och för handhavande med 
minsta möjliga risker för användaren, andra 
personer, icke-målarter bland djur och 
växter, den biologiska mångfalden, miljön 
och vattentillgångarna.

Or. en

Motivering

Det måste kraftigare framhållas att också vattentillgångarna behöver skydd. Det måste också 
ses till att det vidtas åtgärder i händelse av extrema väderleksförhållanden och ifall 
bekämpningsmedel kan läcka ut i vattnet. Vädret utövar ett stort inflytande på 
föroreningsnivån. Om marken är våt är risken mycket större för att bekämpningsmedel 
kommer att rinna av med vattnet. Häftigt regn kan kännbart öka risken för avrinning både 
från gårdstunen och åkrarna.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 334
Bilaga I, led 7

7. Användning och underhåll av 
spridningsutrustning och särskilda 
spruttekniker (t.ex. lågvolymssprutning, 
avdriftsreducerande munstycken) mål för 
den tekniska kontrollen av sprutor i bruk och 
metoder för att förbättra duschkvaliteten.

7. Användning och underhåll av 
spridningsutrustning och särskilda 
spruttekniker för att minska användningen 
av bekämpningsmedel samt vindavdriften 
av dem och riskerna med dem (t.ex. 
lågvolymssprutning, avdriftsreducerande 
munstycken) mål för den tekniska kontrollen 
av sprutor i bruk och metoder för att 
förbättra duschkvaliteten.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ändringsförslag 335
Bilaga I, led 8

8. Nödåtgärder för att skydda människors 
hälsa och miljön vid oavsiktligt spill och
förorening.

8. Nödåtgärder för att skydda människors 
hälsa, miljön och vattentillgångarna vid 
oavsiktligt spill, förorening och extrema 
väderleksförhållanden med åtföljande risk 
för att bekämpningsmedel läcker ut.

Or. en

Motivering

Det måste kraftigare framhållas att också vattentillgångarna behöver skydd. Det måste också 
ses till att det vidtas åtgärder i händelse av extrema väderleksförhållanden och ifall 
bekämpningsmedel kan läcka ut i vattnet. Vädret utövar ett stort inflytande på 
föroreningsnivån. Om marken är våt är risken mycket större för att bekämpningsmedel 
kommer att rinna av med vattnet. Häftigt regn kan kännbart öka risken för avrinning både 
från gårdstunen och åkrarna.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, 
Kathy Sinnott

Ändringsförslag 336
Bilaga I, led 10a (nytt)

10a. Vilka olika kategorier en person som 
bedriver verksamhet med 
bekämpningsmedel kan ha tillstånd för. 
Dessa kategorier kan omfatta följande:
a) Bekämpning av skadegörare inom 
jordbruket.
b) Bekämpning av skadegörare inom 
skogsbruket.
c) Utsädesbehandling.
d) Bekämpning av skadegörare i 
vattenmiljö.
e) Bekämpning av skadegörare i områden 
på privat mark dit allmänheten skall ha 
tillträde.
f) Bekämpning av skadegörare av 
folkhälsoskäl.
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g) Bekämpning av gnagare.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till bilaga I.1.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ändringsförslag 337
Bilaga I, led 10a (nytt)

10a. Särskild omsorg i skyddade områden 
som inrättats i enlighet med artiklarna 6 
och 7 i ramdirektivet om vatten.

Or. en

Motivering

I ramdirektivet om vatten ingår krav på att ytvattnet och grundvattnet samt bevarandet av 
livsmiljöer och arter som är direkt beroende av vatten skall ägnas särskild omsorg. Detta 
måste fastställas enligt utbildningsprogrammen så att de som yrkesmässigt använder 
bekämpningsmedel liksom också distributörer och rådgivare är medvetna om dessa behov.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Ändringsförslag 338
Bilaga I, led 10b (nytt)

10b. Riskbaserade tillvägagångssätt där det 
tas hänsyn till faktorer som varierar mellan 
olika avrinningsområden, såsom klimatet, 
jordmånen, slagen av grödor samt 
marklutningen.

Or. en

Motivering

I programmen bör det även ingå en utveckling av kunskapen om riskbedömning, under 
hänsynstagande till de lokala förhållandena, som ett led i bästa praxis.
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Ändringsförslag från Werner Langen

Ändringsförslag 339
Bilaga II

Denna bilaga utgår.

Or. de

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Ändringsförslag 340
Bilaga IIa (ny)

Bilaga IIa
Minimiinslag i nationella 

bakgrundsrapporter
Del A: Föreskrivna inslag i inledande 
nationella utredningar av minskad 
användning av bekämpningsmedel.
Beskrivning av aktuella förhållanden:
• Uppgifter om produktion, import, export, 
försäljning och distribution av 
bekämpningsmedel.
• Aktuella trender inom konsumtionen av 
bekämpningsmedel (totala mängden 
ingredienser som använts, respektive 
mängder bekämpningsmedel som använts 
vid olika tillämpningar på alla större 
grödor samt utanför jordbruket, framför 
allt på allmänna platser, beräkning av 
index över behandlingsfrekvens).
• Beskrivning av hur de aktuella trenderna 
inom användningen av bekämpningsmedel 
påverkar  miljön, livsmedelskedjan och 
människors hälsa, utgående från data som 
insamlats via nuvarande program för 
övervakning.
• Översikt av aktuell lagstiftning och 
politiska styrmedel samt deras effektivitet.
• Utvärdering av behovet av 
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bekämpningsmedel.
• Luckor som identifierats i ovannämnda 
uppgifter.
Scenarier för minskad användning av 
bekämpningsmedel:
• 30 % och 50 % minskad användning, mätt 
enligt index över behandlingsfrekvens.
Konsekvensbedömning av de olika 
scenarierna:
• Konsekvenser för miljön (också i fråga 
om energikonsumtion, växthusgaser).
• Konsekvenser för folkhälsan 
(arbetstagare, boende, personer i närheten, 
resthalter i livsmedel).
• Konsekvenser för jordbruksproduktionen.
• Kostnader och nytta i ekonomiskt 
hänseende (också i fråga om minskade 
dolda kostnader) av de olika scenarierna.
Identifiering och bedömning av vad som 
behövs för att genomföra scenarierna.
• Konsekvenserna för minskad användning 
av bekämpningsmedel av de inslag som 
angivits i direktivet.
• Vilka ytterligare vetenskapliga data som 
behövs och hur de skall samlas in, till 
exempel genom ytterligare 
övervakningskapacitet och 
forskningsanläggningar.
• Vilken ytterligare kapacitet som behövs 
för att minska användningen av 
bekämpningsmedel, till exempel arbete till 
förmån för ett mera extensivt jordbruk, 
inspektörer med uppgift att övervaka 
användningen.
• Möjliga sätt att finansiera genomförandet 
av de olika scenarierna, bland annat 
avgifter.
Slutsatser:
• Uppnåbara mål för minskad användning 
av bekämpningsmedel, både på enskilda 
grödor och för ändamål utanför jordbruket 
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samt på landsomfattande nivå, varvid 
målen åtminstone skall motsvara de 
obligatoriska minimimål för minskning 
vilka ställts upp i artikel 6 och syfta till att 
användningen ytterligare skall minska med 
tiden.
Del B: Föreskrivna inslag i senare 
nationella utredningar av minskad 
användning av bekämpningsmedel.
• Utvärdering av erfarenheterna av de 
första tre åren då programmet för minskad 
användning av bekämpningsmedel 
genomförts.
• I övrigt: såsom ovan.
Fastställande av nya mål för nästa period.

Or. en

Motivering

Den här nya bilagan behövs som ett vägledande dokument då medlemsstaterna skall utarbeta 
de nationella bakgrundsrapporterna, samt för att medlemsstaternas rapporter och 
kommissionens utvärdering av situationen i Europa som helhet skall vara enhetliga.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman

Ändringsförslag 341
Bilaga IIb (ny)

Bilaga IIb
Minimiinslag i de nationella 

handlingsplanerna för minskning av 
riskerna med och användningen av 

bekämpningsmedel
Kvalitativa och kvantitativa mål:
• Interimistiska mål för minskning av 
riskerna och användningen, mätt med 
index över behandlingsfrekvensen.
• Mål för särskilda målgrupper eller 
användningar, såsom offentliga 
myndigheter, lantbrukare, 
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bekämpningsmedelsinsatser för trafikens 
behov.
• Mål för minskad användning i områden 
som är känsliga för bekämpningsmedel.
• Mål för gradvis bortskaffande av 
bekämpningsmedel och resthalter av dem 
ur grundvatten och andra miljömedier.
• Mål för problemgrödor och/eller 
problemregioner.
Övervakning av användningen:
• Åtgärder för ett garanterat genomförande 
av praxis för integrerat växtskydd.
• Förbud mot bekämpningsmedel nära 
dricksvattentäkter eller i områden som är 
känsliga för bekämpningsmedel, såsom 
naturområden och buffertzoner.
• Förbud mot bekämpningsmedel i 
områden med stora exponeringsrisker, 
såsom skolor, parker och andra allmänna 
platser, vägkanter osv.
Forskning och informationsspridning:
• Forskning kring kemikaliefria alternativ 
till bekämpningsmedel.
• Demonstrationsprogram om hur 
användningen av bekämpningsmedel kan 
minskas med hjälp av kemikaliefria 
växtskyddsmetoder och -system.
• Utbildning av jordbrukskonsulenter i 
frågor som rör kemikaliefria 
växtskyddsmetoder och -system.
• Forskning kring hur användningen av 
bekämpningsmedel kan minskas med hjälp 
av bättre utrustning, metoder och system 
för besprutning.
Information, utbildning och 
yrkesutbildning:
• Utbildning för alla som hanterar 
bekämpningsmedel om vilka risker dessa 
innebär samt om kemikaliefria 
växtskyddsmetoder och -system.
• Vägledning för dem som hanterar 
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bekämpningsmedel, exempelvis om 
lagringen och hanteringen av dessa.
Utrustning för spridning av 
bekämpningsmedel:
• Inspektioner av utrustning som används.
Ekonomiska styrmedel:
• Ekonomiskt stöd till genomförandet av 
standarder och praxis i samband med 
integrerat växtskydd.
• Ekonomiskt stöd till andra sätt att minska 
användningen av bekämpningsmedel.
• Ökad användning av mekanismer för 
tvärvillkor.

Or. en

Motivering

Den nya bilagan behövs för att medlemsstaterna skall få vägledning vid genomförandet av 
sina nationella handlingsplaner och för att tillförsäkra enhetlighet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 

Anders Wijkman

Ändringsförslag 342
Bilaga IIc (ny)

Bilaga IIc
Inslag i allmänna och grödspecifika 

kriterier för integrerat växtskydd
I det integrerade växtskyddet skall 
åtminstone följande allmänna kriterier 
ingå:
(a) Bland de olika tillbudsstående 
alternativen för att hindra och/eller utrota 
skadegörare skall framför allt följande 
användas eller stödjas:
• Optimalt växelbruk så balans mellan 
markorganismerna uppnås och jorden 
bevaras i sunt skick, så att skadegörare i 
marken inte kommer åt att sprida sig och 
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rökbehandling eller kemikaliebehandling 
av marken inte behövs.
• Åstadkommande av hälsosam jordmån för 
grödorna, exempelvis genom att öka den 
procentuella halten organiskt material i 
jorden, begränsa plöjningsdjupet, 
förebygga erosion och ha bästa möjliga 
växtföljd.
• Lämplig odlingsteknik, såsom falsk 
såbädd, tidpunkter för sådden, såddtäthet, 
undersådd, sådd i förband med optimalt 
avstånd, plöjning med reducerad 
bearbetning, hygienåtgärder, gallring.
• Odlingsväxter som är så resistenta och 
tåliga som möjligt samt godkänt/certifierat 
utsäde och plantmaterial.
• Väl avvägda gödselgivor utgående från 
uppgifter om vilka näringsämnen som 
redan finns i marken samt om jordarterna; 
kalkning och bevattning/dränering för att 
minska mottagligheten för skadegörare och 
sjukdomar. Användning av grundvatten för 
bevattningsändamål skall undvikas.
• Åtgärder för att inte skadliga organismer 
skall spridas via maskiner och utrustning.
• Åtgärder för att skydda viktiga 
nyttoorganismerna och öka antalet av dem, 
såsom användning av ekologiska 
infrastrukturer på och utanför 
produktionsställena, samt minimikrav på 
arealuttag och plantering av sådana växter 
som lockar till sig naturliga fiender till 
skadegörare.
(b) Skadliga organismer skall övervakas 
med hjälp av lämpliga metoder och verktyg. 
Dessa skall omfatta vetenskapligt 
underbyggda system för varning, prognos 
och tidig diagnos, i de fall sådana finns att 
tillgå, samt rådgivare med 
fackmannainsikter, av det slag som 
tillhandahålls från statligt och privat håll.
(c) Yrkesmässiga användare skall utgående 
från resultaten av övervakningen fatta 
beslut om huruvida och i så fall när 
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växtskyddsåtgärder skall vidtas. Fasta och 
vetenskapligt välunderbyggda 
tröskelvärden är viktiga med tanke på 
beslutsfattandet. Innan någon behandling 
inleds skall hänsyn tas till vilka 
tröskelvärden för skadegörare som 
eventuellt definierats för regionen i fråga.
(d) Biologiska, fysiska, mekaniska och 
andra kemikaliefria metoder skall, alltid 
när det är möjligt, ges företräde framför 
kemiska metoder. Ogräsbekämpning skall 
helst ske genom mekanisk rensning eller 
med hjälp av andra kemikaliefria metoder, 
såsom värmebehandling. Undantag får 
tillåtas endast om ogynnsam väderlek 
under en längre tid förhindrat mekanisk 
rensning.
(e) Växtskyddsmedel som används skall 
vara så målspecifika som möjligt och ha 
minsta möjliga biverkningar för 
människors hälsa och miljön. Bland 
växtskyddsmedel av detta slag märks 
extrakt från växter och träd samt 
mineralämnen för att motverka svamp.
(f) Yrkesmässiga användare skall begränsa 
användningen av växtskyddsmedel och 
andra ingrepp till vad som är nödvändigt, 
exempelvis genom minskade doser, 
minskad spridningsfrekvens eller partiell 
spridning och därvid ta hänsyn till att 
riskerna för växtligheten är acceptabla och 
att insatserna av växtskyddsmedel inte ökar 
risken för att populationerna av skadliga 
organismer skall utveckla resistens.
(g) I de fall då risken för resistens mot ett 
växtskyddsmedel är känd och när 
förekomsten av skadliga organismer kräver 
att växtskyddsmedel vid upprepade tillfällen 
används på någon gröda skall tillgängliga 
strategier mot resistens användas, så att 
växtskyddsmedlen inte förlorar sin verkan. 
I detta kan ingå att det används flera olika 
växtskyddsmedel med olika verkningssätt.
(h) Yrkesmässiga användare skall, 
utgående från varje enskild åker, föra bok 
över vilka växtskyddsmedel de använt. De 
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skall, utgående från denna bokföring samt 
från övervakningen av de skadliga 
organismerna, undersöka nyttan med de 
växtskyddsåtgärder som använts.

Or. en

Motivering

Definition av integrerat växtskydd.

Ändringsförslag från Kathy Sinnott

Ändringsförslag 343
Bilaga IId (ny)

Bilaga IId
Minimikraven för de grödspecifika 

standarderna för integrerat växtskydd
Följande tio huvudpunkter skall beaktas 
när standarderna för integrerat växtskydd 
utvecklas i detalj för enskilda grödor:
1. Metoder för åstadkommande av en 
jordmån som kan tjäna som en adekvat 
buffert för jordbruket, såsom att gynna den 
procentuella andelen av organiskt material, 
begränsa plöjningsdjupet, förhindra 
erosion samt tillämpa växtföljd.
2. Växelbruk så balans mellan 
markorganismerna uppnås och jorden 
bevaras i sunt skick, så att skadegörare i 
marken inte kommer åt att sprida sig och 
rökbehandling eller kemikaliebehandling 
av marken inte behövs.
3. Odling av de mest skadegörarresistenta 
växtsorter som finns att tillgå. För varje 
gröda måste det fastställas vilken 
kombination av gröda och skadegörare som 
för med sig största användningen av 
bekämpningsmedel och den växtsort skall 
väljas, som är mest resistent mot denna 
kombination.
4. Optimalt avstånd mellan plantorna för 
varje gröda och annan odlingsteknik för att 
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hindra att svampar och andra skadegörare 
breder ut sig. Övervakningen av 
svampsjukdomar skall skötas med alla 
tillbudsstående medel, bland dem 
väderleksprognoser och utrustning för 
upptäckt av sjukdomar på blad och löv.
5. Inrättande av adekvata tillflyktsorter för 
naturliga fiender till skadegörare, till 
exempel att minst en viss procentuell andel 
av den totala åkerarealen avsätts för andra 
växter än odlingsgrödor, bland dem växter 
som lockar till sig naturliga fiender till 
skadegörare. Som övergångsåtgärd: 
biologisk kontroll med hjälp av (industriellt 
odlade) naturliga fiender till skadegörare, 
framför allt för bekämpning av 
skadegörare i växthus.
6. Optimal hantering av 
näringsämnesbalansen för att minska 
mottagligheten för skadegörare och 
sjukdomar, utgående från information om 
vilka näringsämnen som redan finns i 
jorden samt om jordmånen.
7. I princip får ogräs bekämpas endast med 
hjälp av mekanisk rensning och andra 
kemikaliefria metoder, såsom 
värmebehandling. Undantag får tillåtas 
endast vid ogynnsam väderlek under en 
längre tid, varvid växtskyddsmedel får 
komma till bruk.
8. Om bekämpningen av skadegörare är 
förenad med problem också fastän 
punkterna 1 till och med 7 tillämpats får 
mindre miljöskadliga bekämpningsmedel 
användas, såsom extrakt från växter och 
träd samt mineralämnen för att motverka 
svamp.
9. Spridning av bekämpningsmedel:
(a) endast om grödan inte rimligen kan 
skyddas när punkterna 1–8 tillämpas,
(b) endast om information om förekomsten 
av skadegörare (spaning, sensorer, 
Internettjänster) påvisat att 
bekämpningsmedel behövs,
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(c) endast selektiva bekämpningsmedel 
(som inte skadar nyttiga organismer) och 
under begränsad tid.
10. Minimala insatser av andra materiella 
resurser, exempelvis att så litet energi som 
möjligt från fossila bränslen används och 
material som torv, vilda blommor och lökar 
inte används.
Systemet för integrerat växtskydd skall 
tillämpas med iakttagande av kraven 
nedan:
– Planer för integrerat växtskydd på 
jordbruksföretagsnivå med syfte att minska 
användningen av bekämpningsmedel.
– Efterlevnad av alla bestämmelser på 
gemenskapsnivå och nationell nivå om 
användningen av bekämpningsmedel.
– Bokföring hos jordbruksföretagen av den 
sammanlagda mängden bekämpningsmedel 
som använts på varje enskild åker.
– Bokföring hos jordbruksföretagen av alla 
åtgärder som vidtagits för att förhindra och 
minska utsläpp av bekämpningsmedel i 
miljön.

Or. en

Motivering

Med tanke på hur många definitioner på och standarder för integrerat växtskydd det finns i 
Europa måste det finnas en minimiuppsättning av vad som skall ingå i detta begrepp, såsom 
vägledande dokument för att tillförsäkra enhetlighet mellan medlemsstaterna.
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