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Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 150
Skäl 6

(6) Växtproduktionen har en mycket stor 
betydelse i gemenskapen. Att använda 
växtskyddsmedel är ett av de viktigaste 
sätten att skydda växter och växtprodukter 
mot skadegörare, bl.a. ogräs, och att 
förbättra jordbruksproduktionen.

utgår

Or. en

Motivering

Skyddet av människors och djurs hälsa prioriteras högst i denna förordning och måste därför 
ta absolut företräde framför eventuella finansiella, ekonomiska eller övriga 
bevekelsegrunder.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 151
Skäl 7

(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa 
effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra risker och faror för 
människor, djur och miljön, i synnerhet om 
de släpps ut på marknaden utan att ha 
provats och godkänts officiellt samt om de 
inte används rätt. Därför bör det antas 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel.

(7) Bekämpningsmedel kan också få 
negativa effekter på växtproduktionen. 
Deras användning kan medföra risker, faror 
och negativa inverkningar på kort och lång 
sikt för människor, djur och miljön, i 
synnerhet, om än inte enbart, om de släpps 
ut på marknaden utan att ha provats och 
godkänts officiellt samt om de inte används 
rätt. Därför bör det antas harmoniserade 
bestämmelser för utsläppande på marknaden 
av bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

Begreppet ”växtskyddsmedel”, som genomgående används i detta förslag, också i titeln, är 
olämpligt, eftersom det ofta är okänt för den stora allmänheten. En fortsatt användning av det 
kunde därför skapa förvirring ute bland allmänheten och konsumenterna. 
”Bekämpningsmedel” är det rätta ordet. Alltså bör ”växtskyddsmedel” ersättas med 
”bekämpningsmedel” överallt i texten till förordningen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 152
Skäl 7

(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa 
effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra risker och faror för 
människor, djur och miljön, i synnerhet om 
de släpps ut på marknaden utan att ha 
provats och godkänts officiellt samt om de 
inte används rätt. Därför bör det antas 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel.

(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa 
effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra skador, risker och 
inneboende faror och negativa 
inverkningar på kort och lång sikt för 
människor, djur och miljön, i synnerhet om
de släpps ut på marknaden utan att ha 
provats och godkänts officiellt samt om de 
inte används rätt. Därför bör det antas 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel.

Or. en
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Motivering

Växtskyddsmedel innebär inte bara risker och faror för människor, djur och miljön. De 
skadar också människor, djur och miljön och är förenade med inneboende faror.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 153
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida och ammande kvinnor samt foster
och barn. Försiktighetsprincipen bör 
tillämpas och garantera att industrin kan visa 
att ämnen och produkter som tillverkas och 
släpps ut på marknaden inte inverkar 
skadligt på människors hälsa eller miljön.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 154
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn samt pensionärer 
och konvalescenter. Försiktighetsprincipen 
bör tillämpas och garantera att industrin kan 
visa att ämnen och produkter som tillverkas 
och släpps ut på marknaden inte inverkar 
skadligt på människors hälsa eller miljön.

Or. pl
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Motivering

En viktig undergrupp inom kategorin sårbara befolkningsgrupper utgörs av konvalescenter, 
som behöver en ren miljö, fri från växtskyddsmedel, för att tillfriskna.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 155
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön
och samtidigt trygga det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda 
sårbara befolkningsgrupper såsom gravida 
kvinnor och barn. Försiktighetsprincipen bör 
tillämpas och garantera att industrin kan visa 
att ämnen och produkter som tillverkas och 
släpps ut på marknaden inte inverkar 
skadligt på människors hälsa eller miljön.

Or. el

Motivering

Åtgärderna och besluten som antas får inte bli till skada för det europeiska jordbrukets 
konkurrenskraft på världsmarknaden.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 156
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
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på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön och inte heller 
misstänks ha sådan inverkan.

Or. en

Motivering

I dagens läge krävs det övertygande bevis för att ett bekämpningsmedel faktiskt påverkar 
människors hälsa och miljön. Bevisbördan bör vändas, så att det i stället skall påvisas att ett 
bekämpningsmedel varken har eller misstänks för att ha en sådan inverkan. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 157
Skäl 9

(9) Ämnen bör bara ingå i växtskyddsmedel 
om det har bevisats att de har en klart 
gynnsam inverkan på växtproduktionen och 
inte väntas skada människors och djurs 
hälsa eller ha någon oacceptabel inverkan på 
miljön. För att uppnå samma skyddsnivå i 
alla medlemsstaterna bör beslutet om sådana 
ämnens eventuella godtagbarhet fattas på 
EU-nivå.

(9) Ämnen bör bara ingå i växtskyddsmedel 
om det har bevisats att de har en klart 
gynnsam inverkan på växtproduktionen och 
fastställts att de inte skadar människors och 
djurs hälsa eller ha någon oacceptabel 
inverkan på miljön. För att uppnå en hög 
och identisk skyddsnivå i alla 
medlemsstaterna bör beslutet om sådana 
ämnens eventuella godtagbarhet fattas på 
EU-nivå.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Klaß och Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges och 
Péter Olajos

Ändringsförslag 158
Skäl 9a (nytt)

(9a) Kommissionen bör tillämpa 
försiktighetsprincipen genom att undersöka 
i vad mån tillverkare av växtskyddsmedel 
och/eller de verksamma ämnen som ingår i 
dem i lämplig utsträckning bör medverka 
med att behandla eller avhjälpa de skador 
som användningen av växtskyddsmedel kan 
förorsaka på människans hälsa och miljön.
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Or. de

Motivering

Liksom fallet är inom andra områden av gemenskapens politik för hälsa och miljö bör 
tillverkarens ansvar gälla också för växtskyddsmedel och de verksamma ämnena i dem. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 159
Skäl 11a (nytt)

(11a) Det bör arbetas för att det utvecklas 
testmetoder utan djurförsök (försök in 
vitro) så vi kan få säkerhetsdata av större 
relevans för människor än resultaten av 
dagens djurförsök.

Or. en

Motivering

Den överväldigande delen av alla testmetoder med djurförsök har aldrig validerats utgående 
från moderna normer och man kan i många fall fråga sig hur relevanta och pålitliga de är. 
Det är viktigt att det arbetas för testmetoder utan djurförsök, både för att skydda människors 
hälsa och undvika att djur utsätts för lidanden.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 160
Skäl 13

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma ämnen 
vara tidsbegränsad. Den bör stå i proportion 
till de eventuella risker som är förenade med 
användningen av sådan ämnen. Man bör ta 
hänsyn till erfarenheter från den faktiska 
användningen av växtskyddsmedel som 
innehåller de aktuella ämnena och den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen då 
man fattar beslut om att förlänga ett 
godkännande. Efter den första 
förlängningen bör sådana ämnen bara 

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma ämnen 
vara tidsbegränsad. Den bör stå i proportion 
till de eventuella risker som är förenade med 
användningen av sådana ämnen och 
begränsas till högst 15 år för ämnen med 
låg risk, 5 år för ämnen som kan bytas ut 
och 10 år för övriga ämnen. Man bör ta 
hänsyn till erfarenheter från den faktiska 
användningen av växtskyddsmedel som 
innehåller de aktuella ämnena och den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen då 
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prövas ytterligare om det finns tecken på att 
de inte längre uppfyller förordningens 
bestämmelser.

man fattar beslut om att förlänga ett 
godkännande.

Or. en

Motivering

Ämnen bör regelbundet prövas för att man skall kunna ta hänsyn till aktuella vetenskapliga 
rön.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 161
Skäl 16

(16) Vissa ämnen som i första hand inte 
används som växtskyddsmedel kan vara av 
betydelse för växtskyddet, men det 
ekonomiska intresset av att ansöka om 
godkännande kan vara begränsat. Därför bör 
det finnas särskilda bestämmelser enligt 
vilka sådana ämnen också kan godkännas för 
växtskyddsändamål i den mån riskerna med 
dessa är godtagbara.

(16) Vissa ämnen som i första hand inte 
används som växtskyddsmedel kan vara av 
betydelse för växtskyddet, men det 
ekonomiska intresset av att ansöka om 
godkännande kan vara begränsat. Därför bör 
det finnas särskilda bestämmelser enligt 
vilka sådana ämnen också kan godkännas för 
växtskyddsändamål i den mån riskerna med 
dessa är godtagbara för alla berörda parter.

Or. en

Motivering

Det kommer an på samhället att avgöra vad som skall anses som en ”godtagbar risk”. Om 
samhället anser att en risk inte kan godtas, då kommer själva begreppet ”godtagbar” att 
omdefinieras och risken att bedömas därefter. Därför måste alla berörda parter få medverka 
vid bedömningen av om en risk är godtagbar eller inte, alltså också företrädare för 
landsbygdsbor och samhällen på landsbygden, sammanslutningar av jordbrukare, miljö- och 
konsumentgrupper liksom också den stora allmänheten.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Ändringsförslag 162
Skäl 16

(16) Vissa ämnen som i första hand inte 
används som växtskyddsmedel kan vara av 
betydelse för växtskyddet, men det 

(16) Vissa ämnen som i första hand inte 
används som växtskyddsmedel kan vara av 
betydelse för växtskyddet, men det 
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ekonomiska intresset av att ansöka om 
godkännande kan vara begränsat. Därför bör 
det finnas särskilda bestämmelser enligt 
vilka sådana ämnen också kan godkännas för 
växtskyddsändamål i den mån riskerna med 
dessa är godtagbara.

ekonomiska intresset av att ansöka om 
godkännande kan vara begränsat. Därför bör 
det finnas särskilda bestämmelser enligt 
vilka sådana ämnen också kan godkännas för 
växtskyddsändamål i den mån riskerna med 
dessa bedöms som godtagbara av alla 
berörda parter.

Or. en

Motivering

Det kommer an på samhället att avgöra vad som skall anses som en ”godtagbar risk”. Om 
samhället anser att en risk inte kan godtas, då kommer själva begreppet ”godtagbar” att 
omdefinieras och risken att bedömas därefter. Därför måste alla berörda parter få medverka 
vid bedömningen av om en risk är godtagbar eller inte, alltså också företrädare för 
landsbygdsbor och samhällen på landsbygden, sammanslutningar av jordbrukare (både inom 
ekologiskt och konventionellt) jordbruk, miljö- och konsumentgrupper liksom också den stora 
allmänheten.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 163
Skäl 17

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana
ämnen bör kartläggas på EU-nivå. 
Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva 
om växtskyddsmedel som innehåller sådana 
verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller verksamma 
ämnen vilka kräver mindre riskreducerande 
åtgärder.

(17) Vissa potentiellt mycket skadliga
verksamma ämnen, som är godkända i dag, 
bör på EU-nivå identifieras som ämnen som 
kan bytas ut. Medlemsstaterna bör 
regelbundet ompröva om växtskyddsmedel 
som innehåller sådana verksamma ämnen 
kan ersättas med växtskyddsmedel som 
innehåller verksamma ämnen vilka kräver 
mindre riskreducerande åtgärder eller inga 
sådana åtgärder alls, eller med alternativa 
jordbruksmetoder. Verksamma ämnen som 
testats positivt bör omedelbart ersättas.

Or. de
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 164
Skäl 17

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana 
ämnen bör kartläggas på EU-nivå. 
Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva 
om växtskyddsmedel som innehåller sådana 
verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller verksamma 
ämnen vilka kräver mindre riskreducerande 
åtgärder.

Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana 
ämnen bör kartläggas på EU-nivå och 
nationell nivå. Medlemsstaterna bör 
regelbundet ompröva om växtskyddsmedel 
som innehåller sådana verksamma ämnen 
kan ersättas med växtskyddsmedel som 
innehåller verksamma ämnen vilka kräver 
mindre riskreducerande åtgärder eller med 
alternativa icke-kemiska jordbruks- eller 
växtskyddsmetoder.

Or. en

Motivering

Ämnen som kan bytas ut bör prövas en gång och ersättas med tryggare alternativ, för att inte 
växtskyddsmedel som innehåller ämnen som kan bytas ut skall finnas kvar på marknaden hur 
länge som helst. Det bör finnas möjlighet att ersätta växtskyddsmedel med icke-kemiska 
alternativ.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies and Roberto Musacchio

Ändringsförslag 165
Skäl 17

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana 
ämnen bör kartläggas på EU-nivå. 
Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva
om växtskyddsmedel som innehåller sådana 
verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller verksamma 
ämnen vilka kräver mindre riskreducerande 
åtgärder.

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana 
ämnen bör kartläggas på EU-nivå och 
nationell nivå. Medlemsstaterna bör pröva
växtskyddsmedel som innehåller sådana 
verksamma ämnen för att ersätta dem med 
växtskyddsmedel som innehåller verksamma 
ämnen vilka kräver mindre riskreducerande 
åtgärder eller med alternativa icke-kemiska 
jordbruks- eller växtskyddsmetoder.

Or. en
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Motivering

Ämnen som kan bytas ut bör prövas en gång och ersättas med tryggare alternativ, för att inte 
växtskyddsmedel som innehåller ämnen som kan bytas ut skall finnas kvar på marknaden hur 
länge som helst. Det bör finnas möjlighet att ersätta växtskyddsmedel med icke-kemiska 
alternativ.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 166
Skäl 17a (nytt)

(17a) Den 10 mars 2006 avgav 
Vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker ett 
yttrande om nuvarande metoders 
lämplighet för bedömning av eventuella 
risker med nanotekniska produkter, som 
antingen framställts avsiktligen eller 
uppkommit av sig själva. Kommittén 
påtalade då att vi på många viktiga 
områden saknade den kunskap som 
behövdes för en riskbedömning, bland 
annat i form av hur nanopartiklar skulle 
karaktäriseras, upptäckas och mätas, hur 
människokroppen och miljön reagerar på 
olika doser av nanopartiklar samt vad som 
sker med dem där och hur länge de stannar 
kvar där, och likaså om allt som hänför sig 
till nanopartiklar ur toxikologisk eller 
ekotoxikologisk synvinkel. Kommittén slöt 
sig till att det behövs vissa ändringar i de 
nuvarande riskbedömningsmetoderna om 
man vill kunna åtgärda farorna med 
nanotekniken och påpekade i det 
sammanhanget framför allt att dagens 
toxikologiska och ekotoxikologiska metoder 
inte nödvändigtvis är tillräckliga som medel 
att åtgärda alla de frågor som aktualiseras 
av nanopartiklarna. I denna förordning bör 
en adekvat utvärdering av nanopartiklar ur 
säkerhetssynvinkel föreskrivas som ett krav 
för att sådana godkänns som verksamma 
ämnen. 

Or. en
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Motivering

Den avsaknad av kunskap för riskbedömning av nanopartiklar som påtalats av Vetenskapliga 
kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker måste uttryckligen nämnas här, 
tillsammans med kommitténs slutsatser om att det behövs ändringar i dagens metoder. Detta 
får konsekvenser för utvärderingen av nanopartiklar ur säkerhetssynvinkel och bör leda till 
att det tas med särskilda föreskrifter om nanopartiklar i denna förordning. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 167
Skäl 17b (nytt)

(17b) Om de åtgärder som avses i skäl 17a 
(nytt) medför nackdelar i konkurrensen till 
följd av att de gynnar inhemska 
producenter måste den ifrågavarande 
staten få till stånd en motsvarande 
utjämning. 

Or. de

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 168
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel tillsammans med 
orsakerna till detta. Allmänheten bör ha 
tillgång till dessa uppgifter, liksom också 
till uppgifter om alla hjälpämnen som ingår 
i växtskyddsmedel.

Or. en

Motivering

Allmänheten har rätt att veta vilka risker och eventuella skadeverkningar som är förknippade 
med hjälpämnena, för även om dessa hjälpämnen inte finns med i växtskyddsmedlen kan det 
tänkas att de ingår i andra produkter än växtskyddsmedel ute på marknaden. Uppgifterna om 
vilka hjälpämnen som inte bör ingå i växtskyddsmedel tillsammans med orsakerna till detta 
bör därför finnas tillgängliga för allmänheten. Dessutom måste uppgifter om alla hjälpämnen 
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som ingår i växtskyddsmedel finnas tillgängliga för allmänheten och inte anses som 
affärshemligheter.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 169
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel växtskyddsmedel
tillsammans med orsakerna till detta. 
Allmänheten bör ha tillgång till dessa 
uppgifter, liksom också till uppgifter om 
alla hjälpämnen som ingår i 
växtskyddsmedel.

Or. en

Motivering

Allmänheten har rätt att veta vilka risker och eventuella skadeverkningar som är förknippade 
med hjälpämnena, eftersom dessa kan tänkas ingå i andra produkter än växtskyddsmedel ute 
på marknaden. Uppgifterna om vilka hjälpämnen som inte bör ingå i växtskyddsmedel
tillsammans med orsakerna till detta bör därför finnas tillgängliga för allmänheten. 

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 170
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel tillsammans med 
orsakerna till detta, och förteckningen bör 
finnas tillgänglig för berörda parter.

Or. en

Motivering

Uppgifterna om vilka hjälpämnen som inte bör ingå i växtskyddsmedel tillsammans med 
orsakerna till detta bör finnas tillgängliga för allmänheten, liksom fallet också är med 
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verksamma ämnen. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 171
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att anta en 
positivlista över hjälpämnen som får ingå i 
växtskyddsmedel och göra denna 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Allmänheten har rätt att veta vilka risker och eventuella skadeverkningar som är förknippade 
med hjälpämnena. Uppgifter om alla hjälpämnen som ingår i växtskyddsmedel bör därför 
finnas tillgängliga för allmänheten och inte anses som affärshemligheter.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 172
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör 
ingå i växtskyddsmedel tillsammans med 
orsakerna till detta.

Or. en

Motivering

Allmänheten bör ha tillgång till grundläggande information om varför ett hjälpämne inte får 
ingå i växtskyddsmedel, såsom fallet i dag är med verksamma ämnen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 173
Skäl 20
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(20) Växtskyddsmedel som innehåller 
verksamma ämnen kan vara formulerade på 
många olika sätt och användas på olika 
grödor under olika jordbruks-, miljö- och 
klimatförhållanden. Växtskyddsmedel bör 
därför godkännas av medlemsstaterna.

(20) Växtskyddsmedel som innehåller 
verksamma ämnen kan vara formulerade på 
många olika sätt och användas på olika 
grödor under olika jordbruks-, miljö- och 
klimatförhållanden. Växtskyddsmedel bör 
därför godkännas av medlemsstaterna och 
godkännandena bör gälla överallt i EU.

Or. de

Motivering

Målet på medellång till lång sikt måste bestå i ett EU-godkännande i ordets egentliga 
bemärkelse, alltså att ett godkännande i en medlemsstat skall gälla i alla övriga 
medlemsstater. Det är endast på det sättet som vi kan få till stånd en fungerande inre 
marknad för växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen and Chris Davies

Ändringsförslag 174
Skäl 21

(21) Bestämmelserna om godkännande 
måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt 
gäller att då växtskyddsmedel godkänns 
måste syftet att skydda människors och djurs 
hälsa liksom miljön väga tyngre än syftet att 
förbättra växtproduktionen. Därför måste det 
innan ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det innebär en klar 
vinst för växtproduktionen och inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön.

(21) Bestämmelserna om godkännande 
måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt 
gäller att då växtskyddsmedel godkänns 
måste syftet att skydda människors och djurs 
hälsa liksom miljön och vattentillgångarna 
väga tyngre än syftet att förbättra 
växtproduktionen. Därför måste det innan ett 
växtskyddsmedel släpps ut på marknaden 
bevisas att det innebär en klar vinst för 
växtproduktionen och inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön och 
vattentillgångarna.

Or. en

Motivering

För att trygga skyddet av vattentillgångarna.



AM\672325SV.doc 15/61 PE 390.401v02-00

SV

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 175
Skäl 21

(21) Bestämmelserna om godkännande 
måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt 
gäller att då växtskyddsmedel godkänns 
måste syftet att skydda människors och djurs 
hälsa liksom miljön väga tyngre än syftet att 
förbättra växtproduktionen. Därför måste det 
innan ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det innebär en klar 
vinst för växtproduktionen och inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön.

(21) Bestämmelserna om godkännande 
måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt 
gäller att då växtskyddsmedel godkänns 
måste syftet att skydda människors och djurs 
hälsa liksom miljön väga tyngre än syftet att 
förbättra växtproduktionen. Därför måste det 
innan ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det inte skadar 
människors hälsa, också hos sårbara 
befolkningsgrupper, eller djurs hälsa eller 
har någon oacceptabel inverkan på miljön.

Or. en

Motivering

En hög nivå på skyddet av människors och djurs hälsa samt av miljön prioriteras i denna 
förordning och måste därför ta absolut företräde framför eventuella finansiella, ekonomiska 
eller övriga bevekelsegrunder.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 176
Skäl 24

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då miljö- och klimatförhållanden är 
jämförbara. Därför bör Europeiska unionen 
delas in i godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att underlätta ömsesidigt 
erkännande av det slaget.

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då miljö- och klimatförhållanden är 
jämförbara. Därför bör Europeiska unionen 
delas in i godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden så att vi kan nå fram till ett 
ömsesidigt erkännande i ordets egentliga 
bemärkelse.

Or. de
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Motivering

För att slutgiltigt skapa en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behöver vi få ett 
godkännande som gäller inom hela EU. Inom ramen för godkännandeförfarandet bör också 
ytterligare skyldigheter och användningsbegränsningar (exempelvis avseende avstånd, 
tidsmässiga användningsförbud osv.) beaktas.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 177
Skäl 24

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då miljö- och klimatförhållanden är 
jämförbara. Därför bör Europeiska unionen 
delas in i godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att underlätta ömsesidigt 
erkännande av det slaget.

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då geografiska förhållanden är jämförbara. 
Därför bör Europeiska unionen delas in i 
godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att underlätta ömsesidigt 
erkännande av det slaget.

Or. pl

Motivering

Klargörande. Klimatförhållanden är inte begreppsmässigt likvärdiga med miljöförhållanden, 
som är överordnade i förhållande till klimatet.
De geografiska förhållandena, som avser en uppsättning inbördes samverkande element 
(litosfär, atmosfär, hydrosfär, biosfär, pedosfär i antroposfär), skapar ett ekosystem, i vilket 
det råder vissa miljöförhållanden som är avgörande för utvecklingen av livsmiljöer för 
levande organismer.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 178
Skäl 24a (nytt)

(24a) Att dela in medlemsstaterna i 
godkännandezoner bör ses som ett första 
steg på väg mot en harmoniserad inre 
marknad för växtskyddsmedel, där ett 
godkännande av ett växtskyddsmedel gäller 
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för hela EU. Kommissionen bör 
regelbundet lägga fram en rapport om hur 
långt genomförandet av den inre 
marknaden för växtskyddsmedel kommit. 
Den bör lägga fram förslag till åtgärder för 
att vi så snart som möjligt kan få en 
fungerande inre marknad.

Or. de

Motivering

För att vi skall få en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behövs det ett 
godkännande som gäller inom hela EU. Ett första steg på vägen kan vara godkännandezoner, 
där godkännandet av ett växtskyddsmedel i en medlemsstat i en zon gäller för alla 
medlemsstater i samma zon.

Målet är en inre marknad för växtskyddsmedel. Detta innebär att ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel i en EU-medlemsstat automatiskt gäller som godkännande för hela EU.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 179
Skäl 26

(26) I undantagsfall bör medlemsstaterna 
få lov att godkänna växtskyddsmedel som 
inte uppfyller kraven i den här 
förordningen, om det är enda sättet att 
undanröja fara för eller hot mot 
växtproduktionen. Sådana godkännanden 
bör prövas på EU-nivå.

utgår

Or. en

Motivering

Det här skälet bör utgå eftersom det är mycket svårt att definiera en fara eller ett hot och 
detta undantag kommer att föranleda undantag av alla slag, vilket ju bör undvikas.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 180
Skäl 26
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(26) I undantagsfall bör medlemsstaterna 
få lov att godkänna växtskyddsmedel som 
inte uppfyller kraven i den här 
förordningen, om det är enda sättet att 
undanröja fara för eller hot mot 
växtproduktionen. Sådana godkännanden 
bör prövas på EU-nivå.

utgår

Or. en

Motivering

Vad är det väl för mening med att ha en förordning med strikta normer, om det ändå är 
möjligt att avvika från dessa normer, oavsett om det sker i undantagsfall eller inte? Alltså bör 
det här skälet utgå.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 181
Skäl 26

(26) I undantagsfall bör medlemsstaterna få 
lov att godkänna växtskyddsmedel som inte 
uppfyller kraven i den här förordningen, om 
det är enda sättet att undanröja fara för eller 
hot mot växtproduktionen. Sådana 
godkännanden bör prövas på EU-nivå.

(26) I undantagsfall bör det vara tillåtet att 
godkänna växtskyddsmedel som inte 
uppfyller kraven i den här förordningen, om 
det är enda sättet att undanröja fara för eller 
hot mot växtproduktionen och ekosystemen. 
Sådana tidsbegränsade godkännanden bör 
prövas på EU-nivå.

Or. de

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 182
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Man bör föreskriva en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för användarna 
av växtskyddsmedel att tillämpa principerna 
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rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

för integrerat växtskydd.

Or. de

Motivering

Förslaget om nya skyldigheter i fråga om tvärvillkor tillbakavisas.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ändringsförslag 183
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

För att man skall kunna garantera en hög 
grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd och icke-kemiska och 
naturliga alternativ bör alltid prioriteras, 
bara det är möjligt. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling, i de 
föreskrivna verksamhetskrav som anges i 
bilaga III till rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003. Man bör räkna med en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för användarna 
av växtskyddsmedel att tillämpa principerna 
för integrerat växtskydd och icke-kemiska 
alternativ i fråga om växtskydd, 
skadedjursbekämpning och 
odlingsmetoder.

Or. en
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Motivering

Icke-kemiska metoder för skadedjursbekämpning bör alltid prioriteras, eftersom de innebär 
den enda verkligt förebyggande och miljöriktiga lösningen och bättre stämmer överens med 
målen för miljöriktigt växtskydd, än om man använder komplicerade kemikalier som 
utformats för att döda växter, insekter eller andra livsformer, eftersom dessa kemikalier inte 
kan anses miljöriktiga. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning på 
bred bas av icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och 
odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 184
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas i 
enlighet med godkännandet med 
prioritering av icke-kemiska och naturliga 
alternativ, bara det är möjligt. Rådet skall 
införa principerna för icke-kemiska metoder 
för växtskydd, skadedjursbekämpning och
odling, i de föreskrivna verksamhetskrav 
som anges i bilaga III till rådets förordning 
(EG) nr 1782/2003. Man bör räkna med en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för dem som 
använder bekämpningsmedel att tillämpa 
principerna för icke-kemiska alternativ i 
fråga om växtskydd, 
skadedjursbekämpning och 
odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Icke-kemiska metoder för skadedjursbekämpning bör alltid prioriteras, eftersom de innebär 
den enda verkligt förebyggande och miljöriktiga lösningen och bättre stämmer överens med 
målen för miljöriktigt växtskydd, än om man använder komplicerade kemikalier som 
utformats för att döda växter, insekter eller andra livsformer, eftersom dessa kemikalier inte 
kan anses miljöriktiga. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning på 
bred bas av icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och 
odlingsmetoder.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 185
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas i 
enlighet med godkännandet och endast som 
en sistahandsutväg, med prioritering av 
icke-kemiska och naturliga alternativ, bara 
det är möjligt. Rådet skall införa principerna 
för icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling, i de 
föreskrivna verksamhetskrav som anges i 
bilaga III till rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003. Man bör räkna med en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för dem som 
använder växtskyddsmedel att tillämpa 
principerna för icke-kemiska alternativ i 
fråga om växtskydd, 
skadedjursbekämpning och 
odlingsmetoder.

Or. en

Motivering

Icke-kemiska metoder för skadedjursbekämpning bör alltid prioriteras, eftersom de innebär 
den enda verkligt förebyggande och miljöriktiga lösningen och bättre stämmer överens med 
målen för miljöriktigt växtskydd, än om man använder komplicerade kemikalier som 
utformats för att döda växter, insekter eller andra livsformer, eftersom dessa kemikalier inte 
kan anses miljöriktiga. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning på 
bred bas av icke-kemiska metoder för växtskydd, skadedjursbekämpning och odling.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 186
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
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korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

korrekt i enlighet med godkännandet med 
beaktande av principerna för integrerat 
växtskydd och med prioritering av icke-
kemiska och naturliga alternativ, bara det 
är möjligt. Rådet skall införa principerna för 
integrerat växtskydd, inklusive principerna 
för god växtskyddssed och god miljösed, i 
de föreskrivna verksamhetskrav som anges i 
bilaga III till rådets förordning (EG) 
nr 1782/2003. Man bör räkna med en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för användarna 
av växtskyddsmedel att tillämpa principerna 
för integrerat växtskydd.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedel bör användas i enlighet med de nya strikta godkännandena. Icke-kemiska 
bekämpningsmetoder bör prioriteras.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 187
Skäl 31

(31) Undersökningar betyder en stor 
investering. En sådan investering bör 
skyddas för att stimulera forskning. Därför 
bör undersökningar som görs av en sökande 
i en medlemsstat inte få användas av en 
annan sökande. För konkurrensens skull bör 
detta förbud dock vara tidsbegränsat. Det 
bör dessutom enbart gälla undersökningar 
som är absolut nödvändiga med hänsyn till 
bestämmelserna, detta för att undvika 
sökande som på konstgjord väg försöker 
utsträcka tidsperioden genom att presentera 
nya undersökningar som inte är nödvändiga.

(31) Undersökningar betyder en stor 
investering. En sådan investering bör 
skyddas för att stimulera forskning. Därför 
bör undersökningar som görs av en sökande 
i en medlemsstat inte få användas av en 
annan sökande, förutom undersökningar 
med försök på ryggradsdjur och andra 
undersökningar som kan förebygga 
djurförsök. För konkurrensens skull bör 
detta förbud dock vara tidsbegränsat. Det 
bör dessutom enbart gälla undersökningar 
som är absolut nödvändiga med hänsyn till 
bestämmelserna, detta för att undvika 
sökande som på konstgjord väg försöker 
utsträcka tidsperioden genom att presentera 
nya undersökningar som inte är nödvändiga.

Or. de
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 188
Skäl 32

(32) Det bör finnas bestämmelser som 
förhindrar att samma test och 
undersökningar utförs flera gånger. I 
synnerhet bör man förbjuda upprepning av 
undersökningar på ryggradsdjur. Det bör i 
det här fallet finnas en skyldighet att tillåta 
tillgång till undersökningar på ryggradsdjur 
på rimliga villkor. För att olika aktörer skall 
kunna få reda på vilka undersökningar som 
andra utfört bör medlemsstaterna föra en 
förteckning över sådana undersökningar 
även i sådana fall då de inte omfattas av det 
ovannämnda systemet för obligatorisk 
tillgång. 

(32) Det bör finnas bestämmelser som 
förhindrar att samma test och 
undersökningar utförs flera gånger. I 
synnerhet bör man förbjuda upprepning av 
undersökningar på ryggradsdjur. Det bör i 
det här fallet finnas en skyldighet att tillåta 
tillgång till undersökningar på ryggradsdjur 
och andra undersökningar som kan 
förebygga djurförsök. För att olika aktörer 
skall kunna få reda på vilka undersökningar 
som andra utfört bör medlemsstaterna till 
myndigheten översända alla sådana 
undersökningar även i sådana fall då de inte 
omfattas av det ovannämnda systemet för 
obligatorisk tillgång. Myndigheten bör 
inrätta en central databas för sådana 
undersökningar.

Or. de

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies + Roberto Musacchio

Ändringsförslag 189
Skäl 34

(34) 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  gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel och för konsumenter av 
växter och växtprodukter liksom skyddet av 
miljön bör det finnas ytterligare 
särbestämmelser som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 

(34) 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  gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel, liksom också för boende 
och personer i närheten som löper risk att 
exponeras för växtskyddsmedel i samband 
med besprutning och för konsumenter av 
växter och växtprodukter liksom skyddet av 



PE 390.401v02-00 24/61 AM\672325SV.doc

SV

växtskyddsmedel. miljön bör det finnas ytterligare 
särbestämmelser som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas. Hit hör både yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga användare, boende, 
personer i närheten, arbetstagare, särskilt sårbara befolkningsgrupper och konsumenter som 
direkt eller indirekt exponeras via luft, livsmedel, foder, vatten och miljön. Vid bedömningar 
av exponeringsgraden och riskerna för varje enskild grupp måste det tas hänsyn till alla 
relevanta exponeringsfaktorer.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 190
Skäl 34

(34) 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  gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel och för konsumenter av 
växter och växtprodukter liksom skyddet av 
miljön bör det finnas ytterligare 
särbestämmelser som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

(34) 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  gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel och för boende och 
personer i närheten som löper risk att 
exponeras för bekämpningsmedel i 
samband med besprutning och för 
konsumenter av växter och växtprodukter 
liksom skyddet av miljön bör det antas 
särskild lagstiftning, utgående från ett 
lagstiftningsförslag framlagt av 
kommissionen, som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

Or. en
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Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas. Hit hör både yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga användare, boende, 
personer i närheten, arbetstagare, särskilt sårbara befolkningsgrupper och konsumenter som 
direkt eller indirekt exponeras via luft, livsmedel, foder, vatten och miljön. Vid bedömningar 
av exponeringsgraden och riskerna för varje enskild grupp måste det tas hänsyn till alla 
relevanta exponeringsfaktorer.

.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Gyula Hegyi och Christa 
Klaß

Ändringsförslag 191
Skäl 35

(35) För att garantera att reklam inte 
vilseleder användarna av växtskyddsmedel 
är det lämpligt att utforma regler på den 
punkten.

(35) För att garantera att reklam inte 
vilseleder användarna av växtskyddsmedel 
eller allmänheten är det lämpligt att utforma 
regler på den punkten.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedlen är förenade med risker, inte bara för användarna utan också för 
allmänheten och därför får reklamen inte vilseleda allmänheten om dessa medel och 
bekämpningsmedlen får inte vilseleda vare sig användarna eller allmänheten.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 192
Skäl 35

(35) För att garantera att reklam inte 
vilseleder användarna av växtskyddsmedel 
är det lämpligt att utforma regler på den 
punkten.

(35) För att garantera att reklam inte 
vilseleder allmänheten såsom användare av 
växtskyddsmedel är det lämpligt att utforma 
regler på den punkten.

Or. en

Motivering

Reklamen för bekämpningsmedel får inte vilseleda användarna eller allmänheten.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 193
Skäl 36

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att 
garantera att potentiell exponering kan 
spåras, för att göra övervakning och 
kontroll effektivare och för att minska 
kostnaderna för kontroll av vattnets 
kvalitet.

utgår

Or. de

Motivering

Detta faller inte inom tillämpningsområdet för denna förordning. Kontrollerna och 
registerhållningen sorterar under den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel. 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 194
Skäl 36

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att garantera 
att potentiell exponering kan spåras, för att 
göra övervakning och kontroll effektivare 
och för att minska kostnaderna för kontroll 
av vattnets kvalitet.

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och offentligt tillgängliga
uppgifter om användningen av 
växtskyddsmedel per hektar och gröda för 
att höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att garantera 
att potentiell exponering kan spåras, för att 
göra övervakning och kontroll effektivare 
och för att minska kostnaderna för kontroll 
av vattnets kvalitet. De uppgifter som 
samlats in bör också användas för ett 
”bekämpningsmedelspass” såsom en 
garanti för att användningen av 
bekämpningsmedel går att spåra utmed 
livsmedelskedjan och i vattentillgångarna.

Or. en
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Motivering

På det här sättet skulle vi få bättre insyn. Om uppgifterna gjordes tillgängliga i form av ett 
pass med information om alla bekämpningsmedel som används för någon given produkt, 
skulle detta sporra till att det användes ännu mindre mängder av bekämpningsmedel. Många 
storgrossister har bett om att få ett sådant pass, eftersom deras kunder vill ha det. I det här 
ändringsförslaget tilläggs bara ordet ”vattentillgångarna” till ändringsförslaget från 
föredraganden.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 195
Skäl 36

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att garantera 
att potentiell exponering kan spåras, för att 
göra övervakning och kontroll effektivare 
och för att minska kostnaderna för kontroll 
av vattnets kvalitet.

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel. Dessa 
uppgifter bör på begäran direkt ställas till 
förfogande för berörda parter, såsom 
boende och personer i närheten, för att höja 
graden av skydd för människors och djurs 
hälsa samt miljön genom att garantera att 
potentiell exponering kan spåras, för att göra 
övervakning och kontroll effektivare och för 
att minska kostnaderna för kontroll av 
vattnets kvalitet. Med tanke på eventuella 
kroniska hälsoeffekter på lång sikt bör 
registren med uppgifterna bevaras i minst 
30 år.

Or. en

Motivering

Det är av yttersta vikt för att man skall kunna göra korrekta situationsbedömningar av 
personer som drabbats av ohälsa och adekvat behandla dem att information av det här slaget 
finns att tillgå och därför bör allmänheten, till exempel läkare eller andra medicinska 
rådgivare, ha rätt att ta del av uppgifter om kemikalier som folk är exponerade för. Med tanke 
på eventuella kroniska hälsoeffekter på lång sikt bör registren med uppgifterna bevaras i 
minst 30 år.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ändringsförslag 196
Skäl 36
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(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att garantera 
att potentiell exponering kan spåras, för att 
göra övervakning och kontroll effektivare 
och för att minska kostnaderna för kontroll 
av vattnets kvalitet.

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att garantera 
att potentiell exponering kan spåras, för att 
göra övervakning och kontroll effektivare 
och för att minska kostnaderna för kontroll 
av vattnets kvalitet. Med tanke på 
eventuella kroniska hälsoeffekter på lång 
sikt bör registren med uppgifterna bevaras i 
minst 20 år

Or. en

Motivering

Med tanke på eventuella kroniska hälsoeffekter på lång sikt bör registren med uppgifterna 
bevaras i minst 20 år.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 197
Skäl 37

(37) Bestämmelser om kontroll och 
inspektion av utsläppande på marknaden och 
användning av växtskyddsmedel bör
garantera en korrekt, säker och 
harmoniserad tillämpning av
bestämmelserna i denna förordning för att 
uppnå en hög grad av skydd för både 
människors och djurs hälsa samt miljön.

(37) Medlemsstaterna bör utföra kontroll 
och inspektion av utsläppande på marknaden 
och användning av växtskyddsmedel för att
garantera att bestämmelserna i denna 
förordning följs, för att uppnå en hög grad 
av skydd för både människors och djurs 
hälsa samt miljön.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 198
Skäl 38

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
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foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd  
finns bestämmelser om kontrollåtgärder för 
användningen av växtskyddsmedel i 
samtliga faser av livsmedelsframställningen, 
däribland också register över användningen 
av växtskyddsmedel. Liknande regler bör 
gälla för lagring och användning av 
sådana växtskyddsmedel som inte omfattas 
av förordning (EG) nr 882/2004.

foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd  
finns bestämmelser om kontrollåtgärder för 
användningen av växtskyddsmedel i 
samtliga faser av livsmedelsframställningen, 
såvida växtskyddsmedlen används direkt 
vid livsmedelsframställningen, däribland 
också register över användningen av 
växtskyddsmedel.

Or. de

Motivering

Förordning (EG) nr 882/2004 har inget med växtskyddsmedel att göra.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen and Chris Davies

Ändringsförslag 199
Skäl 39

(39) Nära samordning bör finnas med övrig 
gemenskapslagstiftning, främst 
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 och 
gemenskapslagstiftning som avser att skydda 
arbetstagare och andra som berörs av 
innesluten användning och avsiktligt 
utsläppande av genetiskt modifierade 
organismer.

(39) Bestämmelserna i denna förordning
bör gälla utan att det påverkar 
tillämpningen av övrig 
gemenskapslagstiftning, främst 
Europaparlamentets och rådets direktiv [...] 
om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av 
bekämpningsmedel1, Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område2,
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 och 
gemenskapslagstiftning som avser att skydda 
arbetstagare och andra som berörs av 
innesluten användning och avsiktligt 
utsläppande av genetiskt modifierade 
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organismer.
1 EUT L ...
2 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet 
ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG 
(EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).

Or. en

Motivering

För att garantera konsekvensen mellan all lagstiftning på detta område. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 200
Skäl 44

(44) Medlemsstaterna bör utse de 
nödvändiga nationella myndigheterna.

(44) Medlemsstaterna bör utse de 
nödvändiga nationella myndigheterna i syfte 
att genomföra detta direktiv.

Or. pl

Motivering

I källtexten anges det inte varför medlemsstaterna skall utse sådana myndigheter. I artikel 72 
i detta direktiv beskrivs dessa myndigheters uppgifter i allmänna ordalag. De skall bl.a. 
samla in information, kontrollera genomförandet av detta direktiv, utarbeta rapporter och 
samordna lagstiftningsarbetet.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ändringsförslag 201
Artikel 1

Syfte Syfte 

Denna förordning innehåller bestämmelser 
för godkännande av kommersiella 
växtskyddsmedel och för utsläppande på 
marknaden, användning och kontroll av 
dessa inom gemenskapen.

1. Denna förordning innehåller 
bestämmelser för godkännande av 
kommersiella växtskyddsmedel och för 
utsläppande på marknaden, användning och 
kontroll av dessa inom gemenskapen.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
dels för godkännande av verksamma ämnen, 

2. Denna förordning innehåller 
bestämmelser dels för godkännande av 
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safener och synergister som finns i 
växtskyddsmedel eller som de består av, dels 
för tillsatser och hjälpämnen.

verksamma ämnen, safener och synergister 
som finns i växtskyddsmedel eller som de 
består av, dels för tillsatser och hjälpämnen.

3. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för 
människors och djurs hälsa samt för 
miljön.
4. Denna förordning grundar sig på 
försiktighetsprincipen för att garantera att 
ämnen eller produkter som släpps ut på 
marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.
5. Syftet med denna förordning är 
ytterligare att harmonisera reglerna om 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel för att harmonisera 
tillgången till växtskyddsmedel mellan 
jordbrukare i olika medlemsstater.

Or. en

Motivering

Syftet och målet med samt de grundläggande principerna för denna förordning bör fastställas 
i artikel 1 och inte bara i skälen till förordningen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 202
Artikel 1

Denna förordning innehåller bestämmelser 
för godkännande av kommersiella 
växtskyddsmedel och för utsläppande på 
marknaden, användning och kontroll av 
dessa inom gemenskapen.

1. Denna förordning innehåller 
bestämmelser för godkännande av 
kommersiella växtskyddsmedel och för 
utsläppande på marknaden, användning och 
kontroll av dessa inom gemenskapen.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
dels för godkännande av verksamma ämnen, 
safener och synergister som finns i 
växtskyddsmedel eller som de består av, dels 
för tillsatser och hjälpämnen.

2. Denna förordning innehåller 
bestämmelser dels för godkännande av 
verksamma ämnen, safener och synergister 
som finns i växtskyddsmedel eller som de 
består av, dels för tillsatser och hjälpämnen.

3. Medlemsstaterna får inte hindras att 
använda försiktighetsprincipen för att 
begränsa eller förbjuda användningen av 
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bekämpningsmedel..
4. Medlemsstaterna får anvisa 
bekämpningsmedelsfria zoner i den 
utsträckning de anser det nödvändigt för att 
skydda dricksvattnet. 
Bekämpningsmedelsfria zoner av detta slag 
får omfatta en hel medlemsstat.
5. Medlemsstaterna kan förbjuda 
användning och saluföring av 
bekämpningsmedel som är godkända inom 
EU, när dessa medel kan mätas i utkanten 
av rotzonen.

Or. da

Motivering

Punkt 3 avser att göra denna förordning till en uppsättning minimibestämmelser, så att 
enskilda länder kan gå vidare med att frångå bekämpningsmedel.

Punkterna 4 och 5 är viktiga för att säkerställa att den seger som vanns i  
grundvattendirektivet då det gällde att slå vakt om dricksvattnet förs vidare i denna 
förordning.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 203
Artikel 2, punkt 2

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, som 
har en allmän eller specifik verkan på 
skadegörare, växter, växtdelar eller 
växtprodukter, nedan kallade ”verksamma 
ämnen”.

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, som 
har en allmän eller specifik verkan på 
skadegörare, växter, växtdelar eller 
växtprodukter, nedan kallade ”verksamma 
ämnen”. Den skall emellertid upphöra att 
gälla mikroorganismer, virus, feromoner 
och biologiska produkter efter att en 
särskild förordning om produkter för 
biologisk kontroll antagits.

Or. en

Motivering

Det bör framhållas att denna förordning syftar till att minska de syntetiska växtskyddsmedlens 
skadeverkningar och att den inte genomgående lämpar sig för bedömning av vilka risker och 
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konsekvenser ämnen för biologisk kontroll kan föra med sig. Hänsynen till särdragen hos 
sådana produkter innebär att vi bör få en förordning om produkter för biologisk kontroll.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 204
Artikel 2, punkt 2

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, som 
har en allmän eller specifik verkan på 
skadegörare, växter, växtdelar eller 
växtprodukter, nedan kallade ”verksamma 
ämnen”.

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, 
bl.a. genetiskt modifierade 
mikroorganismer, som har en allmän eller 
specifik verkan på skadegörare, växter, 
växtdelar eller växtprodukter, nedan kallade 
”verksamma ämnen”.

Or. pl

Motivering

Även om genetiskt modifierade organismer enligt artikel 51.3 i detta direktiv undantas från 
forskningen innebär det inte att genetiskt modifierade ämnen inte kommer att användas i 
framtiden . 
Man kan förvänta sig att kommissionen i framtiden kommer att fatta beslut om att bedriva 
forskning om genetiskt modifierade organismer i enlighet med direktiv 2001/18/EG. 
Artikel 47 i detta direktiv avser utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel som 
innehåller genetiskt modifierade mikroorganismer.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 205
Artikel 3, led 2

(2) ämnen: (2) ämnen:

kemiska grundämnen och deras föreningar i 
naturlig eller industriellt framställd form, 
inklusive föroreningar som har uppstått vid 
tillverkningen.

kemiska grundämnen och deras föreningar i 
naturlig eller industriellt framställd form, 
inklusive föroreningar som har uppstått vid 
tillverkningen ifråga.

Or. pl

Motivering

Klargörande.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 206
Artikel 3, led 2a (nytt)

(2a) verksamma ämnen:
ämnen med allmän eller specifik verkan på 
målorganismer och på växter, växtdelar 
eller växtprodukter, inräknat alla de 
metaboliter som man vet att uppstår vid 
användningen av dem, samt 
mikroorganismer och virus.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 207
Artikel 3, led 3

(3) preparat: (3) preparat:

blandningar som består av två eller flera 
ämnen avsedda att användas som 
växtskyddsmedel eller tillsats.

blandningar eller lösningar som består av 
två eller flera ämnen, av vilka minst ett är 
aktivt, avsedda att användas som 
växtskyddsmedel eller tillsats.

Or. pl

Motivering

Definitionen av ”preparat” bör inte enbart omfatta blandningar (sammansatta ämnen som 
lätt delas upp i enskilda komponenter genom enkla fysiska metoder såsom filterpapper, 
mekanisk separering, centrifugering), utan även lösningar (homogena ämnen), vars 
egenskaper skiljer sig åt. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 208
Artikel 3, led 4

(4) potentiellt skadliga ämnen: (4) potentiellt skadliga ämnen:
alla ämnen som har den egenskapen att de 
kan ha negativa effekter på människor, djur 
eller miljön och som finns eller bildas i ett 

alla ämnen som har den egenskapen att de 
kan ha negativa effekter på människor, djur 
eller miljön.
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växtskyddsmedel i tillräckligt hög 
koncentration för att riskera att ge upphov 
till sådana effekter.
Sådana ämnen är bland annat men inte 
enbart de ämnen som klassificeras som 
farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG 
och ingår i växtskyddsmedlet i en 
koncentration som gör att medlet betraktas 
som farligt enligt artikel 3 i 
direktiv 1999/45/EG.

Sådana ämnen är bland annat men inte 
enbart de ämnen som klassificeras som 
farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG 
och betraktas som farliga enligt artikel 3 i 
direktiv 1999/45/EG.

Alla ämnen som har eller kan ha antingen 
cancerogena, mutagena, hormonstörande, 
neurotoxiska, immunotoxiska, 
reproduktionstoxiska, genotoxiska eller 
hudirriterande egenskaper skall betraktas 
som potentiellt skadliga ämnen. 

Or. en

Motivering

I de potentiellt skadliga ämnena måste ingå alla ämnen som kan skada människors och djurs 
hälsa eller miljön. Hit hör alla ämnen med cancerogena, mutagena, hormonstörande, 
neurotoxiska, immunotoxiska, reproduktionstoxiska, genotoxiska eller hudirriterande 
egenskaper.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 209
Artikel 3, led 4a (nytt)

(4a) vara
ett föremål som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning bestämmer dess funktion.

Or. en

Motivering

Förordningen bör inte handla bara om verksamma ämnen och växtskyddsmedel, utan också 
innehålla bestämmelser om ”varor” som kan tänkas innehålla sådana ämnen (till exempel 
textilier). Den definition som föreslås här är identisk med definitionen som antagits i 
REACH-förordningen.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 210
Artikel 3, led 4a (nytt)

(4a) reklam
verksamhet i tryckta eller elektroniska 
medier för att främja att växtskyddsmedel 
säljs till eller används av andra än 
innehavaren av godkännandet, den person 
som släpper ut växtskyddsmedlet på 
marknaden och deras ombud.

Or. en

Motivering

Behövs för att efterlevnaden skall kunna genomdrivas.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 211
Artikel 3, led 5

(5) växter: (5) växter:
levande växter och levande växtdelar, 
inklusive färska frukter, grönsaker och frön.

levande växter och levande växtdelar, 
tillsammans med frön avsedda för sådd, 
särskilt färska frukter, grönsaker, blommor, 
blad, skott, levande pollen, sticklingar, 
rotknölar och rotstockar.

Or. pl

Motivering

Klargörande.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 212
Artikel 3, led 5

(5) växter: (5) växter:



AM\672325SV.doc 37/61 PE 390.401v02-00

SV

levande växter och levande växtdelar, 
inklusive färska frukter, grönsaker och frön.

levande växter och levande växtdelar, 
inklusive färska frukter, grönsaker, rötter
och frön.

Or. en

Motivering

Det bör framgå klart av definitionen att rötterna är en del av växterna.

Ändringsförslag från Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 213
Artikel 3, led 7a (nytt)

(7a) låg risk:
med egenskaper som anses föga sannolika 
att kunna skada människor, djur eller 
miljön.

Or. en

Motivering

Det behövs en definition för att vi skall få klara föreskrifter om verksamma ämnen och 
växtskyddsmedel med låg risk.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ändringsförslag 214
Artikel 3, led 9

(9) utsläppande på marknaden: (9) utsläppande på marknaden:
innehav av växtskyddsmedel för försäljning 
inom gemenskapen, inklusive utbjudande till 
försäljning eller till varje annan form av 
överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt 
försäljning, distribution och andra former av 
överlåtelse. Att låta ett växtskyddsmedel 
övergå till fri omsättning på gemenskapens 
territorium skall anses liktydigt med att 
släppa ut det på marknaden vid 
tillämpningen av denna förordning.

innehav av växtskyddsmedel för försäljning 
inom gemenskapen, inklusive utbjudande till 
försäljning eller till varje annan form av 
överlåtelse, kostnadsfri eller inte, samt 
försäljning, distribution och andra former av 
överlåtelse. Att importera ett 
växtskyddsmedel till gemenskapens 
territorium skall anses liktydigt med att 
släppa ut det på marknaden vid 
tillämpningen av denna förordning.
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Or. en

Motivering

Ett klarläggande. Den senare delen av denna föreskrift berör just import och inte att man 
överlag låter växtskyddsmedel övergå till fri omsättning.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 215
Artikel 3, led 9a (nytt)

(9a) ”parallellhandel”:
Import av ett växtskyddsmedel från en 
medlemsstat där växtskyddsmedlet 
godkänts enligt villkoren i 
direktiv 91/414/EEG eller denna 
förordning, i syfte att släppa ut 
växtskyddsmedlet på marknaden i den 
importerande medlemsstaten, där detta 
växtskyddsmedel, eller en identisk 
referensprodukt, godkänts enligt villkoren i 
direktiv 91/414/EEG eller denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Det behövs en klar definition av och en minimiuppsättning av harmoniserade 
gemenskapsföreskrifter för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel via 
parallellhandel.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 216
Artikel 3, led 9a (nytt)

(9a) reklam:
verksamhet i tryckta eller elektroniska 
medier för att främja att växtskyddsmedel 
säljs till eller används av andra än 
innehavaren av godkännandet, den person 
som släpper ut växtskyddsmedlet på 
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marknaden och deras ombud.

Or. en

Motivering

Behövs för att efterlevnaden skall kunna genomdrivas.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 217
Artikel 3, led 9b (nytt)

(9b) identiska:
växtskyddsmedel skall anses identiska när 
de:
• har gemensamt ursprung,
• tillverkats av samma bolag eller ett 
närstående företag, eller av ett företag som 
innehar licens (”producentidentitet”) och
• åtminstone har tillverkats enligt samma 
formel och med användning av samma 
verksamma beståndsdel samt att de 
dessutom har samma terapeutiska effekt, 
med hänsyn till eventuella skillnader av 
betydelse för användningen av produkten 
med avseende på jordbruks-, växtskydds-
och miljöförhållanden, även klimatiska.

Or. en

Motivering

Har beröringspunkter med bestämmelserna för parallellhandel: det förenklade förfarandet 
för utsläppande av växtskyddsmedel från parallellhandel på marknaden bör gälla bara när 
det importerade växtskyddsmedlet är identiskt med ett växtskyddsmedel som godkänts; därav 
förslaget till definition.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 218
Artikel 3, led 10
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(10) godkännande av ett växtskyddsmedel: (10) godkännande av ett växtskyddsmedel:
en administrativ handling genom vilken den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
godkänner att ett växtskyddsmedel släpps ut 
på marknaden inom landets gränser.

en administrativ handling genom vilken den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
godkänner att ett växtskyddsmedel släpps ut 
på marknaden inom den zon medlemsstaten 
tillhör.

Or. de

Motivering

För att vi äntligen skall få en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behövs det ett 
godkännande som omfattar hela EU.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 219
Artikel 3, led 11a (nytt)

(11a) importörer:
personen som importerar växtskyddsmedel i 
kommersiellt syfte.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 220
Artikel 3, led 13

(13) miljö: (13) miljö:
vatten (inklusive grundvatten, dagvatten, 
flodmynningsvatten och kustvatten), mark, 
luft, land, vilda arter av fauna och flora och 
allt samspel mellan dem och allt samspel 
med andra levande organismer.

geologisk och topografisk struktur, vatten 
(inklusive grundvatten, dagvatten, 
flodmynningsvatten och kustvatten), mark, 
luft, land, vilda arter av fauna och flora och 
allt samspel mellan dem och allt samspel 
med andra levande organismer.

Or. pl

Motivering

Begreppsmässig ändring. Miljön består inte bara av vatten, luft och mark, utan även av 
jordklotets uppbyggnad (geologi) och terrängens ytformationer (topografi). Typen av 
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berggrund och dess egenskaper (t.ex. genomsläpplighet) är avgörande för hur djupt de ämnen 
som avses i detta direktiv tränger ner i marken. Växtskyddsmedlen tränger djupare och 
snabbare ner i sandmark och i mycket genomsläppliga bergarter. Processen sker 
långsammare i hårda bergarter (granit, basalt o.d.) Även topografin har betydelse för hur 
utsläppta växtskyddsmedel rör sig. Processen sker på ett annat sätt i platta låglandsområden 
(t.ex. deltan) än i mycket branta områden, där avrinningen är avsevärd.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 221
Artikel 3, led 13a (nytt)

(13a) hälsa: ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 
och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 
handikapp.

Or. de

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 222
Artikel 3, led 14

(14) integrerat växtskydd: utgår
noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former 
av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt 
försvarbara och minskar eller minimerar 
riskerna för människors hälsa och miljön. 
Integrerat växtskydd betonar produktionen 
av sunda grödor med minsta möjliga 
ingrepp i jordbruksekosystemen och 
uppmuntrar naturliga mekanismer för 
skadedjursbekämpning.

Or. pl

Motivering

Begreppet ”integrerat växtskydd” tillämpas på ovanstående sätt i USA, men ingenstans i 
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världen har det normativ eller bindande karaktär.

Definitionen ”integrerat växtskydd” grundar sig på ISO 9000-seriens kvalitetsstandarder och 
IS0 14000-seriens miljöskyddsstandarder. I ovannämnda definition finns emellertid inga 
normativa uppgifter såsom mål, metod, procedur och tekniska förfaranden av det slag som i 
detalj beskrivs i ISO-standarderna. Så länge ingen relevant normativ akt tas fram som 
omfattar alla ovan nämnda uppgifter är det ingen idé att införa en definition av detta slag. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 223
Artikel 3, led 14

(14) integrerat växtskydd: (14) integrerat växtskydd:
noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former av 
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt 
försvarbara och minskar eller minimerar 
riskerna för människors hälsa och miljön. 
Integrerat växtskydd betonar produktionen 
av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp 
i jordbruksekosystemen och uppmuntrar 
naturliga mekanismer för 
skadedjursbekämpning.

noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former av 
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt och 
ekologiskt försvarbara och minskar eller 
minimerar riskerna för människors hälsa och 
miljön. Integrerat växtskydd betonar 
produktionen av sunda grödor med minsta 
möjliga ingrepp i jordbruksekosystemen, 
genom beaktande av förebyggande åtgärder 
vid odlingen, användning av bättre 
anpassade växtsorter och av icke-kemiska 
växtskydds- och odlingsmetoder.

Or. de

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 224
Artikel 3, led 14

(14) integrerat växtskydd: (14) integrerat växtskydd:

noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former av 
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt 

noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former av 
ingrepp på nivåer som är ekonomiskt 
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försvarbara och minskar eller minimerar 
riskerna för människors hälsa och miljön. 
Integrerat växtskydd betonar produktionen 
av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp 
i jordbruksekosystemen och uppmuntrar
naturliga mekanismer för 
skadedjursbekämpning.

försvarbara och minskar eller minimerar 
riskerna för människors hälsa och miljön. 
Integrerat växtskydd betonar produktionen 
av sunda grödor med minsta möjliga ingrepp 
i jordbruksekosystemen och uppmuntrar 
naturliga mekanismer för
skadedjursbekämpning genom att prioritera 
icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling.

Or. en

Motivering

Integrerat växtskydd bör vara ett system där icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling prioriteras.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan Jørgensen och Chris 
Davies, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ändringsförslag 225
Artikel 3, led 14a (nytt)

(14a) icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling:
skadedjursbekämpning utan kemikalier; i 
icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling ingår 
växelbruk och bekämpning på fysisk och 
mekanisk väg samt med hjälp av 
skadegörarnas naturliga fiender.

Or. en

Motivering

Icke-kemiska metoder för skadedjursbekämpning bör alltid prioriteras, eftersom de innebär 
en verkligt förebyggande och miljöriktig lösning och bättre stämmer överens med målen för 
miljöriktigt växtskydd, än om man använder komplicerade kemikalier som utformats för att 
döda växter, insekter eller andra livsformer, eftersom dessa kemikalier inte kan anses 
miljöriktiga. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en användning av 
icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, skadedjursbekämpning och odlingsmetoder.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Esther De Lange

Ändringsförslag 226
Artikel 3, led 17

(17) zon: (17) zon:

grupp av medlemsstater enligt definitionen i 
bilaga I i vilka jordbruks-, växtskydds- och 
miljöförhållanden (även klimatiska) anses 
vara relativt lika.

grupp av medlemsstater enligt definitionen i 
bilaga I i vilka jordbruks-, växtskydds- och 
miljöförhållanden (även klimatiska) anses 
vara relativt lika. Bedömningsmetoder 
måste vara tillräckligt harmoniserade och 
ta tillräcklig hänsyn till nationella särdrag.

Or. nl

Motivering

Den nuvarande definitionen av begreppet zon är alltför vag och ännu inte tillräckligt 
harmoniserad. Detta innebär att det tas alltför liten hänsyn till nationella särdrag. Inom 
zonerna måste nationella särdrag erkännas. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 227
Artikel 3, led 17

(17) zon: (17) zon:

grupp av medlemsstater enligt definitionen i 
bilaga I i vilka jordbruks-, växtskydds- och 
miljöförhållanden (även klimatiska) anses 
vara relativt lika.

grupp av medlemsstater belägna i samma 
typ av klimatzon enligt definitionen i bilaga 
I i vilka jordbruks-, växtskydds- och 
geografiska förhållanden anses vara relativt 
lika.

Or. pl

Motivering

Klargörande.

Klimatförhållandena är av avgörande betydelse vid fastställandet av den zon som avses i 
detta direktiv. Andra geografiska faktorer (geologi, topografi, vatten, mark) kommer först i 
andra hand vid fastställandet av de naturförhållanden som är en förutsättning för jordbrukets 
och växtskyddets utveckling.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 228
Artikel 3, led 18

(18) god växtskyddssed: (18) god växtskyddssed:

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till kulturell 
och biologisk kontroll.

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till kulturell 
och biologisk kontroll och prioritering av 
icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling, bara det 
är möjligt.

Or. en

Motivering

Icke-kemiska metoder för skadedjursbekämpning bör i mån av möjlighet prioriteras, eftersom 
de innebär den enda verkligt förebyggande och miljöriktiga lösningen och bättre stämmer 
överens med målen för miljöriktigt växtskydd, än om man använder komplicerade kemikalier 
som utformats för att döda växter, insekter eller andra livsformer, eftersom dessa kemikalier 
inte kan anses miljöriktiga. Medlemsstaterna bör arbeta för och uppmuntra till en 
användning på bred bas av icke-kemiska alternativ i fråga om växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odlingsmetoder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ändringsförslag 229
Artikel 3, led 18

(18) god växtskyddssed: (18) god växtskyddssed:

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala
förhållanden och möjligheterna till kulturell 

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till kulturell 
och biologisk kontroll och prioritering av 
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och biologisk kontroll. icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling.

Or. en

Motivering

Det enda sättet att verkligen få bort bekämpningsmedlens skadeverkningar på folkhälsan, 
tamdjuren, vilda växter och djur och miljön överlag består i ett förebyggande och verkligt 
miljöriktigt grepp på problematiken så att icke-kemiska metoder för växtskydd, 
skadedjursbekämpning och odling prioriteras. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 230
Artikel 3, led 18

(18) god växtskyddssed: (18) god växtskyddssed vid användningen 
av växtskyddsmedel:

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till
kulturell och biologisk kontroll.

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av kulturell och 
biologisk kontroll.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Klaß och Anja Weisgerber + Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 231
Artikel 3, led 19

(19) god miljösed: utgår

praxis inom växtskyddet som omfattar 
hantering och användning av 
växtskyddsmedel på ett sätt som 
kontaminerar miljön endast i minsta 
möjliga mån.
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Or. de

Motivering

God miljösed ingår som ett led i god växtskyddssed. (Christa Klaß och Anja Weisgerber)

I definitionen av begreppet god växtskyddssed ingår det redan ett krav på största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängder växtskyddsmedel.  Om man inför ett  ytterligare 
begrepp, då upprepar man bara i onödan sådant som redan sagts och skapar större osäkerhet 
i juridiskt avseende men tillför ingenting nytt ur innehållslig eller saklig synvinkel betraktat. 
(Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß)

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 232
Artikel 3, led 21

(21) dataskydd: (21) dataskydd:

ett test eller en undersökningsrapport
omfattas av dataskydd om innehavaren har 
rätt att förhindra att en annan person 
utnyttjar det/den.

test eller undersökningsrapporter, förutom 
undersökningar med försök på 
ryggradsdjur och andra undersökningar 
som kan förebygga djurförsök omfattas av 
dataskydd om deras innehavare har rätt att 
förhindra att en annan person utnyttjar 
det/den.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 233
Artikel 3, led 21a (nytt)

(21a) test och undersökningar:
undersökningar och experiment för att 
fastställa vilka egenskaper ett verksamt 
ämne eller ett växtskyddsmedel har samt 
hur ämnet eller medlet beter sig, förutsäga 
exponeringen för verksamma ämnen 
och/eller betydelsefulla metaboliter av dem, 
fastställa acceptabla exponeringsnivåer 
samt villkor för en säker användning av 
växtskyddsmedel. 

Or. en
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Motivering

I den här förordningen talas det hela tiden om test- och undersökningsrapporter. Det behövs 
en definition som omfattar inte bara undersökningsrapporter utan också annan information 
av relevans för riskbedömningen.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 234
Artikel 3, led 21a (nytt)

(21a) rapporterande medlemsstat:
den medlemsstat som påtar sig ansvaret för 
bedömning av verksamma ämnen, safener 
eller synergister, vilket den skall göra på ett 
professionellt sätt, vartill kommer att den 
inom en specificerad tid skall offentliggöra 
en rapport med konsekvensbedömning.

Or. el

Motivering

Begreppet rapporterande medlemsstat bör definieras.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 235
Artikel 4, punkt 1

1. Ett verksamt ämne skall godkännas i 
enlighet med bilaga II om man utifrån 
nuvarande vetenskapliga och tekniska rön 
kan förvänta sig att de växtskyddsmedel 
som innehåller det verksamma ämnet med 
beaktande av kriterierna för godkännande i 
punkterna 2 och 3 i den bilagan kommer att 
uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 nedan.

1. Ett verksamt ämne eller en metabolit i 
användningsfasen skall godkännas i 
enlighet med bilaga II om man utifrån 
nuvarande vetenskapliga och tekniska rön 
kan bevisa att de växtskyddsmedel som 
innehåller det verksamma ämnet med 
beaktande av kriterierna för godkännande i 
punkterna 2 och 3 i den bilagan kommer att 
uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 nedan. 
Dessa villkor skall vara 
uteslutningskriterier som inte kan 
åsidosättas genom några beräkningar eller 
riskminskningsåtgärder.
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Or. en

Motivering

Uteslutningskriterier kommer att användas för att utesluta verksamma ämnen och 
riskreduceringsåtgärder som inte är tillräckliga för att skydda människors hälsa och miljön 
mot de inneboende farorna hos vissa ämnen. På det här sättet kommer förordningen att 
stämma överens med avancerade politiska bedömningsredskap för kemiska ämnen, såsom 
konventionen om persistenta organiska föroreningar. Metaboliter bör dessutom bedömas 
utgående från samma grunder som verksamma ämnen, eftersom människor är exponerade för 
dessa metaboliter som kan vara mycket giftiga.  

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 236
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns 
metoder för att bedöma sådana effekter, 
och inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, även hos boende, personer i 
närheten och särskilt sårbara grupper, eller 
för djur, med beaktande av kända 
kumulativa och synergistiska effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 237
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns 
metoder för att bedöma sådana effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, även hos boende och personer i 
närheten och särskilt sårbara grupper, 
såsom spädbarn, barn, gravida kvinnor, 
äldre personer, sjuka och personer som 
använder läkemedel, eller för djur, med 
beaktande av kända kumulativa och 
synergistiska effekter när det finns metoder 
för att bedöma sådana effekter, och inte 
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heller för grundvattnet.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas. Hit hör både yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga användare, boende, 
personer i närheten, arbetstagare, särskilt sårbara befolkningsgrupper och konsumenter som 
direkt eller indirekt exponeras via luft, livsmedel, foder, vatten och miljön. Eftersom 
bekämpningsmedel ofta används i form av blandningar måste de potentiella 
skadeverkningarna på hälsan av blandningarna, även eventuella synergistiska effekter, 
bedömas innan medlen godkänns. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 238
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns
metoder för att bedöma sådana effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter. När det saknas
metoder för att bedöma sådana effekter eller 
när det råder osäkerhet om effekterna, då 
skall en ytterligare standardfaktor på minst 
10 användas vid riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen kräver att myndigheterna skall agera om risker förväntas uppträda 
och om det råder osäkerhet om effekternas fulla omfattning. Om ingenting görs kommer 
samhället att utsättas för okända och möjligtvis omfattande skadliga hälsoeffekter. I 
riskreducerande syfte bör en standardfaktor användas. Faktorn är densamma som den som 
nämndes i punkt 2 i bilaga IV i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 239
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt inte för boende och 
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djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns 
metoder för att bedöma sådana effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

personer i närheten och sårbara grupper, 
såsom gravida och ammande kvinnor, 
embryon och foster, spädbarn och barn, 
eller för djur, med beaktande av kända 
kumulativa och synergistiska effekter när det 
finns metoder för att bedöma sådana 
effekter, och inte heller för grundvattnet.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas. Hit hör både yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga användare, boende, 
personer i närheten, arbetstagare, särskilt sårbara befolkningsgrupper och konsumenter som 
direkt eller indirekt exponeras via luft, livsmedel, foder, vatten och miljön. Eftersom 
bekämpningsmedel ofta används inom jordbruket i form av blandningar måste de potentiella 
skadeverkningarna på hälsan av blandningarna, även eventuella synergistiska effekter, 
bedömas innan medlen godkänns.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 240
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns 
metoder för att bedöma sådana effekter, 
och inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, även hos boende och personer i 
närheten och särskilt sårbara grupper, eller 
för djur, med beaktande av kända 
kumulativa och synergistiska effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas. Hit hör både yrkesmässiga och icke-yrkesmässiga användare, boende, 
personer i närheten, arbetstagare, särskilt sårbara befolkningsgrupper och konsumenter som 
direkt eller indirekt exponeras via luft, livsmedel, foder, vatten och miljön. Eftersom 
bekämpningsmedel ofta används inom jordbruket i form av blandningar måste de potentiella
skadeverkningarna på hälsan av blandningarna, även eventuella synergistiska effekter, 
bedömas innan medlen godkänns. 



PE 390.401v02-00 52/61 AM\672325SV.doc

SV

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 241
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns
metoder för att bedöma sådana effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter, och inte heller 
för grundvattnet. När det saknas metoder 
för att bedöma sådana effekter eller när det 
råder osäkerhet om effekterna, då skall en 
ytterligare standardfaktor användas vid 
riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen kräver att myndigheterna skall agera om risker förväntas uppträda 
och om det råder osäkerhet om effekternas fulla omfattning. I riskreducerande syfte bör en 
standardfaktor användas. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 242
Artikel 4, punkt 2, led c

c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas allmänt 
använda metoder för att mäta dem.

c) För resthalter efter alla godkända ämnen
skall det i alla medlemsstater finnas 
standardiserade allmänt använda metoder 
för att mäta dem, och dessa metoder skall 
vara tillräckligt känsliga för att man med 
deras hjälp skall kunna upptäcka oroande 
halter i miljömedier och biologiska medier. 
Resthalterna måste kunna upptäckas med 
hjälp av gängse metoder som används i 
EU:s referenslaboratorium.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ändringsförslag 243
Artikel 4, punkt 2, led c
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c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas allmänt 
använda metoder för att mäta dem.

c) För resthalter som är toxikologiska, 
ekotoxikologiska eller skadliga för miljön 
skall det finnas allmänt använda metoder för 
att mäta dem och dessa metoder skall vara 
tillräckligt känsliga för alla resthalter som 
är tekniskt möjliga att upptäcka och kan 
finnas i miljömedier och biologiska medier.

Or. en

Motivering

Med beaktande av vilka risker och skadeverkningar användningen av bekämpningsmedel är 
förenad med bör det finnas allmänt använda metoder för att mäta resthalter av toxikologisk
eller ekotoxikologisk relevans eller av relevans för miljön. Dessa metoder skall vara 
tillräckligt känsliga för att upptäcka alla resthalter som är tekniskt möjliga att upptäcka och 
kan finnas i miljömedier och biologiska medier. Bland dessa märks partiklar, droppar och 
ångor som dröjer kvar i luften efter besprutning, resthalter som följer med pollen eller damm 
från odlingsväxter eller vid spridning av förorenad jord, långväga spridning av 
bekämpningsmedel, resthalter i vatten, livsmedel och foder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 244
Artikel 4, punkt 2, led c

c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas allmänt 
använda metoder för att mäta dem.

c) För resthalter efter alla godkända ämnen
skall det finnas allmänt använda metoder för 
att mäta dem och dessa metoder skall vara 
tillräckligt känsliga för alla resthalter som 
är tekniskt möjliga att upptäcka och kan 
finnas i miljömedier och biologiska medier.

Or. en

Motivering

Med beaktande av vilka risker och skadeverkningar användningen av bekämpningsmedel är 
förenad med måste det finnas allmänt använda metoder för att mäta resthalter efter alla 
godkända ämnen. Dessa metoder skall vara tillräckligt känsliga för att upptäcka alla 
resthalter som är tekniskt möjliga att upptäcka och kan finnas i miljömedier och biologiska 
medier. Bland dessa märks partiklar, droppar och ångor som dröjer kvar i luften efter 
besprutning, resthalter som följer med pollen eller damm från odlingsväxter (exempelvis i 
samband med skörden) eller vid spridning av förorenad jord, långväga spridning av 
bekämpningsmedel, liksom också resthalter i vatten, livsmedel och foder.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 245
Artikel 4, punkt 2, led c

c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas allmänt 
använda metoder för att mäta dem.

c) För resthalter efter alla godkända ämnen
skall det finnas standardiserade och allmänt 
använda metoder för att mäta dem och dessa 
metoder skall vara tillräckligt känsliga för 
alla resthalter som är tekniskt möjliga att 
upptäcka och kan finnas i miljömedier och 
biologiska medier.

Or. en

Motivering

Med beaktande av vilka risker och skadeverkningar användningen av bekämpningsmedel är 
förenad med måste det finnas allmänt använda metoder för att mäta resthalter efter alla 
godkända ämnen. Dessa metoder skall vara tillräckligt känsliga för alla resthalter som är 
tekniskt möjliga att upptäcka och kan finnas i miljömedier och biologiska medier. Bland dessa 
märks partiklar, droppar och ångor i luften, resthalter som följer med pollen eller damm från 
odlingsväxter (exempelvis i samband med skörden) eller vid spridning av förorenad jord, 
långväga spridning av bekämpningsmedel, liksom också resthalter i vatten, livsmedel och 
foder.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 246
Artikel 4, punkt 2, led ca (nytt)

ca) De får inte ha några skadliga effekter 
på grundvattnet.

Or. en

Motivering

Det vore bättre att det gjordes en skillnad mellan skadliga effekter på hälsan och skadliga 
effekter på grundvattnet. Den nuvarande lydelsen framhäver de skadliga effekterna på hälsan 
och effekterna på grundvattnet passar inte in i den.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 247
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
hälsa, även hos boende, personer i 
närheten och sårbara grupper, eller djurs 
hälsa, direkt eller genom dricksvatten, föda 
eller luft, inte heller på orter långt borta 
från användningsstället till följd av 
långväga spridning, eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, 
varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas, eller på 
grundvattnet.

Or. en

Motivering

Ämnen som godkänts med stöd av denna förordning får inte skada människors hälsa, inte 
heller hos boende och personer i närheten som kan tänkas bli regelbundet exponerade för 
bekämpningsmedel eller hos sårbara grupper, som är känsligare för bekämpningsmedel än 
andra.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 248
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller
fördröjda skadliga effekter på människors 
hälsa, även hos boende och personer i 
närheten och sårbara grupper, eller djurs 
hälsa, direkt eller genom dricksvatten, föda 
eller luft, inte heller på orter långt borta 
från användningsstället till följd av 
långväga spridning, eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, 
varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas, eller på 
grundvattnet.
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Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas, framför allt boende som under längre tider kan exponeras för 
bekämpningsmedel från olika källor. Skydd behövs också mot långvarig exponering för 
bekämpningsmedel i luften, exponering för ångor, något som kan inträffa flera dygn, veckor 
eller rentav månader efter att bekämpningsmedel använts, reaktivering, nederbörd, 
bekämpningsmedel som sprider sig efter användning utomhus och tränger in i inomhusluften,
samt långväga spridning, eftersom bekämpningsmedel kan sprida sig miltals i luften. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 249
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
hälsa, framför allt inte hos boende och 
personer i närheten och sårbara grupper, 
såsom gravida och ammande kvinnor, 
embryon och foster, spädbarn och barn, 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft, inte heller på 
orter långt borta från användningsstället 
till följd av långväga spridning, eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

Or. en

Motivering

Alla olika grupper inom befolkningen som löper risk att exponeras för bekämpningsmedel 
måste skyddas, framför allt boende som under längre tider kan exponeras för 
bekämpningsmedel från olika källor. Skydd behövs också mot långvarig exponering för 
bekämpningsmedel i luften, exponering för ångor, något som kan inträffa flera dygn, veckor 
eller rentav månader efter att bekämpningsmedel använts, reaktivering, nederbörd, 
bekämpningsmedel som sprider sig efter användning utomhus och tränger in i inomhusluften,
samt långväga spridning, eftersom bekämpningsmedel kan sprida sig miltals i luften.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 250
Artikel 4, punkt 3, led (b)

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det
finns metoder för att mäta sådana effekter,
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, eller på grundvattnet, varvid kända 
kumulativa och synergistiska effekter skall 
beaktas. Om det saknas metoder för att mäta 
sådana effekter, eller när det råder 
osäkerhet om effekterna, då skall en 
ytterligare standardfaktor användas vid 
riskbedömningen.

Or. en

Motivering

Försiktighetsprincipen kräver att myndigheterna skall agera om risker förväntas uppträda 
och om det råder osäkerhet om effekternas fulla omfattning. I riskreducerande syfte bör en 
standardfaktor användas.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 251
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
hälsa, även hos boende och personer i 
närheten och sårbara grupper, såsom 
spädbarn, barn, gravida kvinnor, äldre 
personer, sjuka och personer som använder 
läkemedel, eller djurs hälsa, direkt eller 
genom dricksvatten, föda eller luft, inte 
heller på orter långt borta från 
användningsstället till följd av långväga 
spridning, eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, 
varvid även kända eller befarade kumulativa 
och synergistiska effekter skall beaktas om 
det finns metoder för att mäta sådana 
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effekter, eller på grundvattnet.

Or. en

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen får ämnen inte vara skadliga för människors hälsa, framför allt 
inte hos boende, personer i närheten eller medlemmar av sårbara grupper. Det här motsvarar 
tankegångarna i Europaparlamentets resolution P5_TA(2002)0276 och rådets reaktion på 
kommissionens meddelande om översynen av direktiv 91/414. Skydd behövs också mot 
långvarig exponering mot bekämpningsmedel som spritt sig genom luften, exponering för 
ångor och bekämpningsmedel som sprider sig efter användning utomhus och tränger in i 
inomhusluften, samt långväga spridning.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 252
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på dag- eller grundvattnet.

Or. pl

Motivering

Att använda begreppet grundvatten för sig själv gör det svårare att beakta de kumulativa 
effekterna.

Bedömningen av tillståndet för dagvattnet, som tar emot växtskyddsmedel, bör omfatta 
samtliga beståndsdelar i hydrosfären, dvs. dag- och grundvatten. 

Efter regn, i synnerhet kraftiga regn, läcker många ämnen i marken ut, däribland 
växtskyddsmedel. Genom dagvattenavrinning når dessa ämnen dagvattnet och, genom 
infiltration, grundvattnet. 
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 253
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
hälsa, framför allt inte hos sårbara 
befolkningsgrupper, eller djurs hälsa, direkt 
eller genom dricksvatten, föda eller luft eller 
genom effekter på arbetsmiljön eller andra 
indirekta effekter, varvid även kända 
kumulativa och synergistiska effekter skall 
beaktas om det finns metoder för att mäta 
sådana effekter, eller på grundvattnet.

Or. de

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 254
Artikel 4, punkt 3, led e, iii

iii) Dess effekter på den biologiska 
mångfalden.

iii) Dess effekter på den biologiska 
mångfalden på lång sikt.

Or. el

Motivering

Undersökning av effekter på den biologiska mångfalden på lång sikt bör vara ett av
förordningens omedelbara syften.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 255
Artikel 4, punkt 3, led e, led iiia (nytt)

(iiia) Dess effekter på utrotningshotade 
arter.

Or. pl
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Motivering

På många platser i Europa finns det livsmiljöer för utrotningshotade växter och djur som är 
upptagna på röda listan.

Störst hot utgör bekämpningsmedel och andra växtskyddsmedel för fåglar eftersom de flyttar 
och skaffar föda på olika platser, där det kan förekomma besprutning och annan hantering 
med hjälp av bland annat bekämpningsmedel. Sällsynta arter som söker föda i förorenade 
områden risker att helt försvinna.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 256
Artikel 4, punkt 4

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta har 
fastställts med avseende på ett eller fler
representativa användningsområden för 
minst ett växtskyddsmedel som innehåller 
det verksamma ämnet.

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta har 
fastställts med avseende på samtliga
representativa användningsområden för alla
växtskyddsmedel och formuleringar som 
innehåller det verksamma ämnet.

Or. en

Motivering

Växtskyddsmedel innehåller ofta flera olika ämnen. Synergister, hjälpämnen eller andra 
ämnen kan få ett verksamt ämne att fungera annorlunda i en formulering. Därför kan man 
inte ta för givet att alla olika växtskyddsmedel och formuleringar som innehåller ett verksamt 
ämne är oskadliga för människor bara för att ett enda sådant växtskyddsmedel konstaterats 
vara det. För att det skall kunna fastställas att ett verksamt ämne är oskadligt måste därför de 
potentiella skadeverkningarna hos alla växtskyddsmedel och formuleringar där det ingår 
bedömas, alltså också de synergistiska effekterna. 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 257
Artikel 4, punkt 4

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta har 
fastställts med avseende på ett eller fler
representativa användningsområden för 
minst ett växtskyddsmedel som innehåller 
det verksamma ämnet.

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta har 
fastställts med avseende på samtliga
representativa användningsområden för 
minst fem växtskyddsmedel som innehåller 
det verksamma ämnet.

Or. en
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Motivering

Verksamma ämnen bör godkännas endast om villkoren uppfylls för samtliga representativa 
användningsområden för dem och inte alltså bara för ett enda. Likaså utvärderas endast ett 
eller två växtskyddsmedel, när det verksamma ämnet ingår i flera olika medel i olika 
koncentrationer, tillsammans med olika tillsatser. 

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 258
Artikel 4a (ny)

Djurförsök
Till undvikande av djurförsök får vid 
tillämpningen av denna förordning försök 
på ryggradsdjur utföras endast som en 
sistahandsutväg. Försök av annat slag av 
djurförsök skall främjas, tillsammans med 
intelligenta försöksstrategier, och 
upprepningar av försök på ryggradsdjur 
skall vara förbjudna.  

Or. en

Motivering

Främjandet av intelligenta försöksstrategier kan, tillsammans med en skyldighet att låta 
andra få ta del av försöksresultaten, märkbart minska behovet av försöksdjur.


