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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 15
Betragtning 3

(3) Det er meget vigtigt at råde over 
harmoniserede og sammenlignelige EF-
statistikker over afsætning og anvendelse af 
pesticider for at kunne udforme og overvåge 
Fællesskabets lovgivning og politikker som 
led i den tematiske strategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider.

(3) Det er meget vigtigt at råde over 
harmoniserede og sammenlignelige EF-
statistikker over produktion, import, 
eksport, afsætning, distribution og 
anvendelse af pesticider for at kunne 
udforme og overvåge Fællesskabets 
lovgivning og politikker som led i den 
tematiske strategi for bæredygtig anvendelse 
af pesticider.

Or. pl

Begrundelse

At produktion, import, eksport og distribution, som er nøglefaktorer, også bliver omfattet af 
strategien for bæredygtig anvendelse af pesticider.
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Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 16
Betragtning 4

(4) Da virkningerne af Europa-Parlamentets 
og Rådets relativt nye direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter først vil blive 
synlige et godt stykke tid efter 2006, når den 
første evaluering af aktivstoffer til brug i 
biocidholdige produkter afsluttes, har 
hverken Kommissionen eller de fleste 
medlemsstater i øjeblikket tilstrækkelig 
viden eller erfaring til at foreslå yderligere 
foranstaltninger på biocidområdet. 
Anvendelsesområdet for denne forordning er 
derfor begrænset til de 
plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, for hvilke man 
allerede har stor erfaring med 
dataindsamling. Om nødvendigt, kan 
anvendelsesområdet senere blive udvidet til 
også at omfatte biocider.

(4) Da virkningerne af Europa-Parlamentets 
og Rådets relativt nye direktiv 98/8/EF af 
16. februar 1998 om markedsføring af 
biocidholdige produkter først vil blive 
synlige et godt stykke tid efter 2006, når den 
første evaluering af aktivstoffer til brug i 
biocidholdige produkter afsluttes, har 
hverken Kommissionen eller de fleste 
medlemsstater i øjeblikket tilstrækkelig 
viden eller erfaring til at foreslå yderligere 
foranstaltninger på biocidområdet. 
Anvendelsesområdet for denne forordning er 
derfor begrænset til de 
plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, for hvilke man 
allerede har stor erfaring med 
dataindsamling. Anvendelsesområdet 
udvides til også at omfatte biocidholdige 
produkter, når Kommissionen har aflagt 
den første rapport.

Or. en

Begrundelse

For det meste anvendes aktivstoffet i biocider også som plantebeskyttelsesmiddel.  Biocider 
har næsten samme virkning på sundhed og miljø.  Alle kategorier, produktion og afsætning af 
biocidholdige produkter er velkendte; derfor bør biocider også være omfattet af forordningen.

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 17
Betragtning 4

(4) Da virkningerne af Europa-
Parlamentets og Rådets relativt nye direktiv 
98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter 
først vil blive synlige et godt stykke tid efter 
2006, når den første evaluering af 
aktivstoffer til brug i biocidholdige 

Anvendelsesområdet for denne forordning 
vil omfatte pesticider, som dækker både
plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler [16], for hvilke 
man allerede har stor erfaring med 
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produkter afsluttes, har hverken 
Kommissionen eller de fleste medlemsstater 
i øjeblikket tilstrækkelig viden eller 
erfaring til at foreslå yderligere 
foranstaltninger på biocidområdet.
Anvendelsesområdet for denne forordning er 
derfor begrænset til de 
plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler [16], for hvilke 
man allerede har stor erfaring med 
dataindsamling. Om nødvendigt, kan 
anvendelsesområdet senere blive udvidet til 
også at omfatte biocider.

dataindsamling, og biocidholdige produkter, 
der er omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 
om markedsføring af biocidholdige 
produkter1 og henhører under produkttype 
14-19 som defineret i direktivets bilag V.

________

EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved 
direktiv 2007/47/EF (EUT L 247 af 21.9.2007, s. 
21).

Or. en

Begrundelse

Beslutningen om at udvide forordningens anvendelsesområde hænger sammen med, at 
biocidholdige produkter kan anvendes på samme måde som plantebeskyttelsesmidler. They 
can contain the same active substances as PPPs and sometimes have identical formulations 
(e.g. rodenticides and disinfectants contained in Annex III of the Proposal can either be 
registered as PPPs or as biocidal products depending on the destination usage. Products 
applied directly or indirectly to crops in order to protect plants from organisms harmful to 
them are PPPs, but those used as general hygiene disinfectants are biocidal products). Also 
the application methods can be very similar, e.g. some public health insecticides under the 
biocides directive are used by aerial spraying, just like some PPPs.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 18
Betragtning 5

Kommissionens mangeårige erfaringer med 
indsamling af data om afsætning og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler har 
vist, at der er behov for en harmoniseret 
metodologi til indsamling af statistiske 
oplysninger på fællesskabsplan hos både 
distributører og brugere. Da målet i henhold 
til målsætningerne i den tematiske strategi 
for bæredygtig anvendelse af pesticider er at 

Kommissionens mangeårige erfaringer med 
indsamling af data om afsætning og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler har 
vist, at der er behov for en harmoniseret 
metodologi til indsamling af statistiske 
oplysninger på fællesskabsplan fra 
producent/distributør/bruger-kæden. Da 
målet i henhold til målsætningerne i den 
tematiske strategi for bæredygtig anvendelse 
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udarbejde nøjagtige risikoindikatorer, skal 
de statistiske oplysninger desuden opdeles 
efter aktivstoffer.

af pesticider er at udarbejde nøjagtige 
risikoindikatorer, skal de statistiske 
oplysninger desuden opdeles efter 
aktivstoffer, navnlig i planteprodukter og 
animalske produkter, med henblik på at 
mindske risiciene for forbrugerne i sidste 
led af fødevarekæden.

Or. pl

Begrundelse

I dataindsamlingskæden manglede der nogle led, som nævnes andre steder i forslaget (f.eks. i 
betragtning 6). 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 19
Betragtning 6

(6) Blandt de forskellige alternative 
muligheder for dataindsamling, der blev 
evalueret i konsekvensanalysen af den 
tematiske strategi for bæredygtig anvendelse 
af pesticider, blev obligatorisk 
dataindsamling anbefalet som den bedste 
løsning, fordi den vil gøre det muligt at 
udarbejde nøjagtige og pålidelige data om 
produktion, distribution og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler hurtigt og 
omkostningseffektivt.

(6) Blandt de forskellige alternative 
muligheder for dataindsamling, der blev 
evalueret i konsekvensanalysen af den 
tematiske strategi for bæredygtig anvendelse 
af pesticider, blev obligatorisk 
dataindsamling anbefalet som den bedste 
løsning, fordi den vil gøre det muligt at 
udarbejde og overvåge nøjagtige og 
pålidelige data om produktion, distribution 
og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
hurtigt og omkostningseffektivt.

Or. pl

Begrundelse

For at mindske anvendelsen af pesticider er det ikke kun nødvendigt at indsamle data, 
gennemføre undersøgelser og udarbejde statistikker, men også at overvåge disse statistikker 
ud fra en miljømæssig vurdering af konsekvenserne med henblik på at beskytte geosystemer 
og mennesker. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 20
Betragtning 8

(8) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. (8) Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. 
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februar 1997 om EF-statistikker udgør 
referencerammen for bestemmelserne i 
denne forordning. Den kræver bl.a., at 
udarbejdelsen af statistikker skal være 
karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, 
objektivitet, videnskabelig uafhængighed, 
omkostningseffektivitet og de statistiske 
oplysningers fortrolighed.

februar 1997 om EF-statistikker udgør 
referencerammen for bestemmelserne i 
denne forordning. Den kræver bl.a., at 
udarbejdelsen af statistikker skal være 
karakteriseret ved upartiskhed, pålidelighed, 
objektivitet, videnskabelig uafhængighed, 
akkuratesse, omkostningseffektivitet og de 
statistiske oplysningers fortrolighed.

Or. pl

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 21
Betragtning 9

(9) Den nødvendige beskyttelse af fortrolige 
data med kommerciel værdi skal sikres, bl.a. 
gennem en hensigtsmæssig aggregering ved 
statistikkernes offentliggørelse.

(9) Den nødvendige beskyttelse af fortrolige 
data med kommerciel værdi skal sikres, bl.a. 
gennem en hensigtsmæssig aggregering ved 
statistikkernes offentliggørelse.
Aggregeringen må dog ikke bringe 
sikkerheden for sundhed og miljø i fare.

Or. en

Begrundelse

Der bør være en god balance mellem beskyttelse af fortrolige data og beskyttelse af 
menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 22
Betragtning 9

(9) Den nødvendige beskyttelse af fortrolige 
data med kommerciel værdi skal sikres, bl.a. 
gennem en hensigtsmæssig aggregering ved 
statistikkernes offentliggørelse.

Det er nødvendigt at indføre et 
gennemsigtigt system for indberetning og 
overvågning af plantebeskyttelsesmidler, og 
det er nødvendigt at sikre den nødvendige 
beskyttelse af fortrolige data med 
kommerciel værdi, bl.a. gennem en 
hensigtsmæssig aggregering ved 
statistikkernes offentliggørelse. Ikke desto 
mindre er det nødvendigt at indgå et 
kompromis om at stille udvalgte data om 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler til 
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rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Århuskonventionen.

Or. pl

Begrundelse

Ikke alle data, som er indsamlet, er fortrolige, og sådanne data bør derfor gøres offentligt 
tilgængelige. Formålet hermed er at informere og opdrage offentligheden i EU (i 
overensstemmelse med Århuskonventionen) samt at forebygge eventuelle farer, der kan opstå 
som følge af uberettiget anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 23
Betragtning 9 a (ny)

Der bør gennemføres en analyse af de 
indsamlede data for så vidt angår 
indvirkninger på menneskers og dyrs 
sundhed og på miljøet. Resultaterne af den 
analyse bør gøres offentligt tilgængelige på 
internettet.

Or. pl

Begrundelse

Der bør rettes behørig opmærksomhed mod de indvirkninger, som plantebeskyttelsesmidler 
har på menneskers og dyrs sundhed og på miljøet, med henblik på eventuelt at træffe 
afgørelse om, at disse midler skal trækkes tilbage. 

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over markedsføring og anvendelse af 
pesticider.

Or. en
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Begrundelse

Der er behov for at skabe sammenhæng mellem definitionerne i denne statistikforordning og i 
pesticidlovgivningen. Termen "plantebeskyttelsesmidler", som anvendes gennem hele 
forslaget, herunder også i titlen, kan forårsage forvirring, da termen "pesticider" anvendes i 
titlerne på alle forslagene. "Plantebeskyttelsesmidler" bør erstattes af "pesticider" i hele 
teksten til denne forordning.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over produktion, markedsføring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Or. pl

Begrundelse

Statistikker over plantebeskyttelsesmidler bør dække produktion, markedsføring og 
anvendelse med henblik på udformningen af et pålideligt kontrolsystem. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 26
Artikel 1, stk. 1

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler. 

1. Ved denne forordning fastsættes der 
regler for udarbejdelse af EF-statistikker 
over markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige 
produkter. 

Or. en

Begrundelse

For det meste anvendes aktivstoffet i biocider også som plantebeskyttelsesmiddel. Biocider 
har næsten samme virkning på sundhed og miljø. Alle kategorier, produktion og afsætning af 
biocidholdige produkter er velkendte; derfor bør biocidholdige produkter også blive omfattet 
af denne forordning.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 27
Artikel 1, stk. 2, led 1

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

- de mængder plantebeskyttelsesmidler, der 
årligt produceres og markedsføres, jf. bilag I

Or. pl

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 28
Artikel 1 stk. 2, led 2 a (nyt)

- de mængder biocidholdige produkter, der 
årligt markedsføres, jf. bilag I, bilag I A og 
bilag I B, i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/8/EF om markedsføring af 
biocidholdige produkter.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 29
Artikel 2, litra a

a) "plantebeskyttelsesmiddel": 
plantebeskyttelsesmiddel som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i direktiv 91/414/EØF med 
senere ændringer

a) "pesticid":

aa) plantebeskyttelsesmiddel som defineret i 
artikel 2, nr. 1, i direktiv 91/414/EØF med 
senere ændringer

ab) biocidholdigt produkt som defineret i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter 
og henhørende under produkttype 14-19 
som defineret i direktivets bilag V

Or. en
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Begrundelse

Da termen "plantebeskyttelsesmiddel" bliver erstattet af termen "pesticid" i hele 
forordningen, bør det fastslås, hvad der forstås ved pesticider. I dette tilfælde dækker 
pesticider plantebeskyttelsesmidler som defineret i det ovennævnte direktiv samt de samme 
biocidholdige produkter, som der henvises til i direktivet om en ramme for bæredygtig 
anvendelse af pesticider. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 30
Artikel 2, litra a a (nyt)

aa) "statistik": statistiske data, jf. artikel 3, 
nr. 1, i denne forordning 

Or. pl

Begrundelse

Der bør også være en definition af "statistik" i denne forordning.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 31
Artikel 2, litra c

c) "markedsføring": markedsføring som 
defineret i artikel 2, nr. 10, i direktiv 
91/414/EØF med senere ændringer

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 32
Artikel 2, litra f

f) "professionel bruger": enhver fysisk eller 
juridisk person, der anvender pesticider som 
led i sine erhvervsmæssige aktiviteter, 
herunder operatører, teknikere, arbejdsgivere 
og selvstændige i landbrugssektoren og 
andre sektorer, som defineret i artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
en ramme for Fællesskabets indsats for en 

f) "professionel bruger": enhver fysisk eller 
juridisk person, der anvender 
plantebeskyttelsesmidler som led i sine 
erhvervsmæssige aktiviteter, herunder 
operatører, teknikere, arbejdsgivere og 
selvstændige i landbrugssektoren og andre 
sektorer, som defineret i artikel 3 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om en 
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bæredygtig anvendelse af pesticider ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler

Or. de

Begrundelse

Korrekt betegnelse for den stofgruppe, for hvilken statistikkerne skal udarbejdes.  Se også 
forordningens titel.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 33
Artikel 3, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne indsamler de 
oplysninger, som er nødvendige for at kunne 
opfylde kravene i bilag I og II, ved hjælp af:

1. Medlemsstaterne indsamler de 
oplysninger, som er nødvendige for at kunne 
opfylde kravene i bilag I og II, ved hjælp af 
en af følgende foranstaltninger eller en 
kombination heraf:

Or. de

Begrundelse

Mere logisk sprogligt set. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 34
Artikel 3, stk. 1, led - 1 (nyt)

- data fra producenter, forhandlere og 
importører af pesticider

Or. en

Begrundelse

Producenter, forhandlere og importører af pesticider har de mest relevante data vedrørende 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 1, led 1

- undersøgelser - undersøgelser og overvågning

Or. pl

Begrundelse

Begrænsning af pesticidanvendelsen kræver ikke blot indsamling af data, undersøgelser og 
udarbejdelse af statistikker, men også overvågning af disse statistikker ud fra 
miljøvirkningerne med henblik på at beskytte geosystemer og menneskers liv. 

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 36
Artikel 3, stk. 1, led 4 og 5

- administrative kilder eller - andre administrative kilder eller 

- en kombination af disse metoder, 
herunder statistiske skøn baseret på 
ekspertvurderinger eller modeller.

- statistiske skøn baseret på 
ekspertvurderinger eller modeller.

Or. de

Begrundelse

Mere logisk sprogligt set.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 37
Artikel 3, stk. 2

2. Medlemsstaterne fremsender de statistiske 
resultater, herunder fortrolige data, til 
Kommissionen efter den tidsplan og med 
den hyppighed, der er fastlagt i bilag I og II. 

2. Medlemsstaterne fremsender de statistiske 
resultater til Kommissionen efter den 
tidsplan og med den hyppighed, der er 
fastlagt i bilag I og II. Af hensyn til 
fortroligheden kan medlemsstaterne 
aggregere dataene.

Or. de
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Begrundelse

1. For at udvikle risikoindikatorer, hvilket er formålet med forordningen om statistik, er der 
kun behov for de fastlagte statistiske resultater, men ingen fortrolige data. Denne passus er 
derfor overflødig. 

2. De data, der skal fremsendes ifølge klassifikationen i bilag III, bør kunne fremsendes 
aggregeret for at kunne bevare følsomme virksomheds- og forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 38
Artikel 3, stk. 6

6. Når det er nødvendigt af hensyn til 
fortroligheden, aggregerer Kommissionen 
dataene efter kemisk gruppe eller 
produktkategori forud for offentliggørelsen, 
jf. bilag III. 

6. Af hensyn til fortroligheden aggregerer 
Kommissionen dataene efter kemisk gruppe 
eller produktkategori forud for 
offentliggørelsen, jf. bilag III. 

Fortrolige data, der udelukkende er 
indsamlet for at udarbejde EF-statistikker, 
må kun anvendes til statistiske formål, 
medmindre respondenten utvetydigt har 
givet sit tilsagn til, at de må anvendes til 
andre formål, jf. artikel 15 i Rådets 
forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 
1997 om EF-statistikker. Kommissionen 
aggregerer navnlig dataene efter kemisk 
gruppe eller produktkategori forud for 
offentliggørelsen, jf. bilag III, når det er 
nødvendigt af hensyn til fortroligheden.

Or. de

Begrundelse

Behandlingen af fortrolige data skal ikke blot reguleres som led i offentliggørelser, men det 
skal også klart fremgå, at dataene ikke må anvendes til andre formål end dem, de er bestemt 
til.

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 2, litra d

d) tilpasning af listen over stoffer, der skal 
dækkes, og deres klassificering i 
produktkategorier og kemiske grupper, jf. 

d) tilpasning af listen over stoffer, der skal 
dækkes, og deres klassificering i 
produktkategorier og kemiske grupper, jf. 
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bilag III. bilag III. Listen over stoffer skal tilpasses 
regelmæssigt og på baggrund af den 
igangværende behandling af aktive stoffer.

Or. en

Begrundelse

Bilaget over aktive stoffer skal ajourføres, hver gang et nyt aktivt stof indføjes i bilag I i 
henhold til godkendelsesproceduren, navnlig fordi listen over aktive stoffer vil blive ajourført 
i medfør af rammedirektivet.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 2

Den første rapport indsendes inden 
udgangen af det syvende kalenderår efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning.

Den første rapport indsendes inden 
udgangen af det fjerde kalenderår efter 
ikrafttrædelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

De fleste data er tilgængelige, og derfor skal den første rapport indsendes så hurtigt som 
muligt.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 41
Bilag I, titel

Statistikker over markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler

Statistikker over produktion og
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Or. pl

Begrundelse

Statistikkerne bør dække produktion og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 42
Bilag I, afsnit 1
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Statistikkerne skal dække samtlige de 
stoffer, der er anført i bilag III, dvs. de 
aktivstoffer, safenere og synergister, som er 
indeholdt i de plantebeskyttelsesmidler, der 
er markedsført i medlemsstaterne. Der skal 
udvises særlig påpasselighed for at undgå 
dobbelttælling i tilfælde af en ny 
præsentation af produktet eller overdragelse 
af godkendelsen mellem leverandører. 

Statistikkerne skal dække samtlige de 
stoffer, der er anført i bilag III, og som er 
indeholdt i de plantebeskyttelsesmidler, der 
er markedsført i medlemsstaterne. Der skal 
udvises særlig påpasselighed for at undgå 
dobbelttælling i tilfælde af en ny 
præsentation af produktet eller overdragelse 
af godkendelsen mellem leverandører. 

Or. de

Begrundelse

Tilføjelsen findes allerede i definitionen af "stof" i artikel 2, litra b), og i indledningen til 
bilag III og er dér logisk set rigtigt placeret.  På dette sted er tilføjelsen overflødig og i 
sproglig henseende uheldig og bør derfor udelades.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 43
Bilag I, afsnit 2

Mængderne af hvert af de i bilag III anførte 
stoffer, som er indeholdt i de markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler, angives.

Mængderne af hvert af de i bilag III anførte 
stoffer, som er indeholdt i de markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige 
produkter, angives i hver medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Forordningens formål er at mindske risiciene ved pesticider og at sammenligne situationen i 
de forskellige medlemsstater. Disse mål kan kun nås, hvis der er adgang til nationale og 
regionale data.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 44
Bilag I, afsnit 3

Dataene udtrykkes i kg stoffer. Dataene udtrykkes i kg aktive stoffer.

Or. en
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Begrundelse

"Aktive stoffer" er den korrekte terminologi.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 45
Bilag I, afsnit 6, punkt 3

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Disse skøn ville kræve et betydeligt administrativt arbejde, og det fremgår ikke, hvorfor de er 
nødvendige med henblik på at bestemme risikoindikatorer for plantebeskyttelsesmidler, 
hvilket er formålet med de data, der skal indsamles. Dette arbejde ville dermed være 
overflødigt, og bestemmelsen herom bør udelades.

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 46
Bilag I, afsnit 6, punkt 3

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

Rapporten om andet referenceår skal 
indeholde et groft skøn over de andele, 
stofferne fra hver af hovedgrupperne i bilag 
III udgør af den samlede mængde af stoffer, 
der er indeholdt i de 
plantebeskyttelsesmidler, som er 
markedsført til landbrugsmæssig og ikke-
landbrugsmæssig anvendelse, navnlig til 
brug i fælles grønne områder, i forbindelse 
med vedligeholdelse af veje og jernbaner, 
på hårde/uigennemtrængelige overflader i 
byer og i privatsfæren. Disse skøn revideres 
hvert femte år.
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Or. en

Begrundelse

Vandforurening forårsaget af pesticider er et stort problem i hele Europa, og der er tegn på, 
at en stor del af denne forurening stammer fra andre kilder end fra landbruget (f.eks. fra 
anvendelse på hårde/uigennemtrængelige overflader, vandforurening fra drænrør).

Ændringsforslag af Daciana Octavia Sârbu

Ændringsforslag 47
Bilag II, afsnit 1, punkt 1

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

1. Statistikkerne skal dække landbrugeres
landbrugsmæssige anvendelse af pesticider
i medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Bilag II bør fortsat kun omfatte pesticider anvendt af landbrugere, da det er meget vanskeligt 
at vurdere ikke-landbrugsmæssig anvendelse af pesticider fra et statistisk synspunkt. En bred 
vifte af brugere kan tegne sig for disse anvendelser, og hidtil findes der ingen erfaringer og 
harmoniseret tilgang på området. Dette kan påvirke effektiviteten og øge omkostningerne ved 
forordningen.

Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 48
Bilag II, afsnit 1, punkt 3

3. Statistikkerne skal dække samtlige de 
stoffer, der er anført i bilag III, dvs. 
aktivstoffer, safenere og synergister, som er 
indeholdt i de plantebeskyttelsesmidler, der 
er anvendt på de udvalgte afgrøder i 
referenceperioden. 

3. Statistikkerne skal dække samtlige de 
stoffer, der er anført i bilag III, med 
undtagelse af safenere og synergister, som 
er indeholdt i de plantebeskyttelsesmidler, 
der er anvendt på de udvalgte afgrøder i 
referenceperioden. 

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at medtage safenere og synergister for at fastlægge risikoindikatorer 
for plantebeskyttelsesmidler, hvilket er formålet med indsamlingen af data. Dette ville 
medføre et betydeligt administrativt arbejde og store omkostninger. Medtagelsen af disse 
stofgrupper i bilag II er derfor overflødig og bør udelades.
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Ændringsforslag af Hartmut Nassauer

Ændringsforslag 49
Bilag II, afsnit 2, punkt 1

1. Mængderne af hvert af de i bilag III 
anførte stoffer, der er indeholdt i de 
plantebeskyttelsesmidler, som er anvendt på 
hver af de udvalgte afgrøder, angives 
sammen med det samlede dyrkningsareal og 
"behandlet afgrødeareal", dvs. det areal, der 
er behandlet med hvert enkelt stof.

1. Mængderne af hvert af de i bilag III 
anførte stoffer, der er indeholdt i de 
plantebeskyttelsesmidler, som er anvendt på 
hver af de udvalgte afgrøder, angives 
sammen med det samlede dyrkningsareal, 
for hvilket der er adgang til statistisk 
materiale, og "behandlet afgrødeareal", dvs. 
det areal, der er behandlet med hvert enkelt 
stof.

Or. de

Begrundelse

Nødvendig præcisering, for at de tilgængelige statistiske data kan anvendes til at bestemme 
den pågældende størrelse.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 50
Bilag II, afsnit 3, punkt 1

1. Mængderne af stoffer angives i kg. 1. Mængderne af aktive stoffer angives i kg.

Or. en

Begrundelse

"Aktive stoffer" er den korrekte terminologi.
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