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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 15
Skäl 3

(3) Harmoniserad och jämförbar 
gemenskapsstatistik om försäljning och 
användning av bekämpningsmedel är central 
för utformningen och övervakningen av 
gemenskapens lagstiftning och politik i 
samband med den temainriktade strategin 
för hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

(3) Harmoniserad och jämförbar 
gemenskapsstatistik om produktion, import, 
export, försäljning, distribution och 
användning av bekämpningsmedel är central 
för utformningen och övervakningen av 
gemenskapens lagstiftning och politik i 
samband med den temainriktade strategin 
för hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

Or. pl

Motivering

Att ta med produktion, import , export och distribution är nyckelfaktorer i strategin för 
hållbar användning av bekämpningsmedel.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 16
Skäl 4

(4) Eftersom konsekvenserna av 
Europaparlamentets och rådets 
förhållandevis nya direktiv 98/8/EG av den 
16 februari 1998 om utsläppande av 
biocidprodukter på marknaden inte kommer 
att bli uppenbara förrän efter 2006, när den 
första utvärderingen av verksamma ämnen 
för användning i biocidprodukter kommer 
att bli färdig, har varken kommissionen eller 
medlemsstaterna för närvarande tillräcklig 
kunskap eller erfarenhet för att föreslå 
ytterligare åtgärder om biocider. Den här 
förordningens räckvidd begränsas därför till 
sådana växtskyddsmedel som omfattas av 
rådets direktiv 91/414/EEG av den 
15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, för vilket 
omfattande erfarenheter av 
uppgiftsinsamling redan föreligger. Vid 
behov kan räckvidden senare utvidgas till 
att inbegripa biocider.

(4) Eftersom konsekvenserna av 
Europaparlamentets och rådets 
förhållandevis nya direktiv 98/8/EG av den 
16 februari 1998 om utsläppande av 
biocidprodukter på marknaden inte kommer
att bli uppenbara förrän efter 2006, när den 
första utvärderingen av verksamma ämnen 
för användning i biocidprodukter kommer 
att bli färdig, har varken kommissionen eller 
medlemsstaterna för närvarande tillräcklig 
kunskap eller erfarenhet för att föreslå 
ytterligare åtgärder om biocider. Den här 
förordningens räckvidd begränsas därför till 
sådana växtskyddsmedel som omfattas av 
rådets direktiv 91/414/EEG av den 
15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, för vilket 
omfattande erfarenheter av 
uppgiftsinsamling redan föreligger. 
Räckvidden ska utvidgas till att inbegripa 
biocidprodukter när kommissionen lägger 
fram den första rapporten.

Or. en

Motivering

I de flesta fall används det verksamma ämnet i biociden också som växtskyddsmedel. Biocider 
har nästan samma effekter på hälsan och miljön. Alla kategorier, produktion och handel av
biocidprodukter är kända och därför bör biocidprodukter ingå i förordningen.

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 17
Skäl 4

(4) Eftersom konsekvenserna av 
Europaparlamentets och rådets 
förhållandevis nya direktiv 98/8/EG av den 
16 februari 1998 om utsläppande av 
biocidprodukter på marknaden inte 

(4) Den här förordningens räckvidd ska 
omfatta bekämpningsmedel, vilket 
inbegriper både växtskyddsmedel som 
omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 



AM\690001SV.doc 3/19 PE396.535v01-00

SV

kommer att bli uppenbara förrän efter 
2006, när den första utvärderingen av 
verksamma ämnen för användning i 
biocidprodukter kommer att bli färdig, har 
varken kommissionen eller 
medlemsstaterna för närvarande tillräcklig 
kunskap eller erfarenhet för att föreslå 
ytterligare åtgärder om biocider. Den här 
förordningens räckvidd begränsas därför till
sådana växtskyddsmedel som omfattas av 
rådets direktiv 91/414/EEG av den 
15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, för vilket 
omfattande erfarenheter av 
uppgiftsinsamling redan föreligger. Vid 
behov kan räckvidden senare utvidgas till 
att inbegripa biocider.

växtskyddsmedel på marknaden1, för vilket 
omfattande erfarenheter av 
uppgiftsinsamling redan föreligger, och
biocidprodukter som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden1 och som hör till 
produkttyperna 14–19 såsom definieras i 
bilaga V till denna.

__________
1 EGT L 123, 24.4.1998, s 1. Direktivet 

senast ändrat genom direktiv 2007/47/EG 
(EUT L 247, 21.9.2007, s. 21).

Or. en

Motivering

The decision to extend the scope of the Regulation is related to the fact that biocidal products 
can be used the same way as plant protection products. 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 registred 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 hygene 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.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 18
Skäl 5

(5) Kommissionens mångåriga erfarenheter 
av insamling av uppgifter om försäljning och 
användning av växtskyddsmedel har visat på 
vikten av att ha harmoniserade metoder för 

(5) Kommissionens mångåriga erfarenheter 
av insamling av uppgifter om försäljning och 
användning av växtskyddsmedel har visat på 
vikten av att ha harmoniserade metoder för 
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insamling av statistik på gemenskapsnivå,
såväl från distributionskedjan som från 
användarna. Dessutom behöver statistiken 
vara uppdelad efter de verksamma ämnena, 
med tanke på målet att beräkna precisa 
riskindikatorer som ett led i den 
temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

insamling av statistik på gemenskapsnivå
från kedjan producent-distributör-
användare. Dessutom behöver statistiken 
vara uppdelad efter de verksamma ämnena, 
särskilt för vegetabiliska och animaliska 
produkter, i syfte att minska riskerna för 
konsumenterna i slutet av 
livsmedelskedjan, med tanke på målet att 
beräkna precisa riskindikatorer som ett led i 
den temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

Or. pl

Motivering

Vissa led i datainsamlingskedjan, som det hänvisas till på annan plats i förslaget (exempelvis 
i skäl 6) saknades.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 19
Skäl 6

(6) Av de olika alternativ för 
uppgiftsinsamling som övervägdes i 
konsekvensbedömningen inom den 
temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel 
förordades obligatorisk uppgiftsinsamling, 
eftersom det skulle möjliggöra en snabb och 
kostnadseffektiv framtagning av precisa och 
tillförlitliga uppgifter om produktion, 
distribution och användning av 
växtskyddsmedel.

(6) Av de olika alternativ för 
uppgiftsinsamling som övervägdes i 
konsekvensbedömningen inom den 
temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel 
förordades obligatorisk uppgiftsinsamling, 
eftersom det skulle möjliggöra en snabb och 
kostnadseffektiv framtagning och 
övervakning av precisa och tillförlitliga 
uppgifter om produktion, distribution och 
användning av växtskyddsmedel.

Or. pl

Motivering

Minskad användning av bekämpningsmedel kräver inte bara uppgiftsinsamling, 
undersökningar och utveckling av statistik utan också övervakning av denna statistisk ur 
miljökonsekvenssynpunkt, i syfte att skydda geosystemen och människors liv.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 20
Skäl 8

(8) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 
17 februari 1997 om gemenskapsstatistik
tjänar som utgångspunkt för bestämmelserna 
i den här förordningen. Särskilt måste 
principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, 
objektivitet, vetenskapligt oberoende, 
kostnadseffektivitet samt förtrolighet med 
avseende på statistik följas.

(8) Rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 
17 februari 1997 om gemenskapsstatistik
tjänar som utgångspunkt för bestämmelserna 
i den här förordningen. Särskilt måste 
principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, 
objektivitet, vetenskapligt oberoende, 
noggrannhet, kostnadseffektivitet samt 
förtrolighet med avseende på statistik följas.

Or. pl

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 21
Skäl 9

(9) Det nödvändiga insynskyddet för 
kommersiellt känsliga uppgifter kommer 
bland annat att säkerställas genom lämplig 
aggregering när statistiken offentliggörs.

(9) Det nödvändiga insynskyddet för 
kommersiellt känsliga uppgifter kommer 
bland annat att säkerställas genom lämplig 
aggregering när statistiken offentliggörs.
Aggregeringen får emellertid inte äventyra
säkerheten för hälsan och miljön.

Or. en

Motivering

Skyddet för känsliga uppgifter och skyddet för människors hälsa och miljön bör vara väl 
avvägt.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 22
Skäl 9

(9) Det nödvändiga insynskyddet för 
kommersiellt känsliga uppgifter kommer 
bland annat att säkerställas genom lämplig 

(9) Ett öppet system för rapportering och 
övervakning av växtskyddsmedel måste 
inrättas och det nödvändiga insynskyddet 
för kommersiellt känsliga uppgifter kommer 
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aggregering när statistiken offentliggörs. bland annat att säkerställas genom lämplig 
aggregering när statistiken offentliggörs.
Ändå måste en kompromiss nås om att göra 
utvalda uppgifter om användningen av 
växtskyddsmedel tillgängliga för 
allmänheten, i enlighet med 
Århuskonventionen.

Or. pl

Motivering

Alla insamlade uppgifter är inte konfidentiella och sådana uppgifter bör därför 
offentliggöras. Syftet med detta är att informera och upplysa allmänheten i EU (i enlighet 
med Århuskonventionen), liksom att skydda mot potentiella faror som uppkommer av 
obefogad användning av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 23
Skäl 9a (nytt)

. (9a) En bedömning bör göras av 
uppgiftsinsamlingen med avseende på
effekterna på människors och djurs hälsa 
och miljön. Resultaten av bedömningen bör 
offentliggöras på Internet.

Or. pl

Motivering

Tillräcklig uppmärksamhet bör ägnas åt de effekter växtskyddsmedlen har på människors och 
djurs hälsa och miljön, med tanke på eventuella beslut om deras återkallande.

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 24
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
utsläppande på marknaden och användning 

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
utsläppande på marknaden och användning 
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av växtskyddsmedel. av bekämpningsmedel.

Or. en

Motivering

Det måste finnas samstämmighet i definitionerna mellan förordningen om statistik och 
paketet om bekämpningsmedel. Termen ”växtskyddsmedel” som används genomgående i 
förslaget, inbegripet i rubriken, kan leda till förvirring, eftersom termen 
”bekämpningsmedel” används i rubrikerna i alla förslagen. ”Växtskyddsmedel” bör 
genomgående ersättas med ”bekämpningsmedel” i texten i denna förordning.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 25
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedel.

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
produktion, utsläppande på marknaden och 
användning av växtskyddsmedel.

Or. pl

Motivering

Statistik om växtskyddsmedel bör omfatta produktion, utsläppande på marknaden och 
användning, i syfte att inrätta ett tillförlitligt kontrollsystem.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 26
Artikel 1, punkt 1

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedel.

1. I denna förordning anges en ram för 
sammanställning av gemenskapsstatistik om 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedel och biocidprodukter.

Or. en
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Motivering

I de flesta fall används det verksamma ämnet i biociden också som växtskyddsmedel. Biocider 
har nästan samma effekter på hälsan och miljön. Alla kategorier, produktion och handel av 
biocidprodukter är kända och därför bör biocidprodukter ingå i förordningen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 27
Artikel 1, punkt 2, strecksats 1

– de årliga mängder växtskyddsmedel som 
släpps ut på marknaden i enlighet med 
bilaga I,

– de årliga mängder växtskyddsmedel som 
produceras och släpps ut på marknaden i
enlighet med bilaga I,

Or. pl

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 28
Artikel 1, punkt 2, strecksats 2a (ny)

– de årliga mängder biocidprodukter som 
släpps ut på marknaden i enlighet med 
bilaga I, bilaga IA och bilaga IB till 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG om utsläppande av 
biocidprodukter på marknaden.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 1.1.

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 29
Artikel 2, led a

a) växtskyddsmedel: växtskyddsmedel enligt 
definitionen i artikel 2.1 i 

a) bekämpningsmedel: bekämpningsmedel 
som omfattar:
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direktiv 91/414/EEG i dess ändrade lydelse.
aa) växtskyddsmedel enligt definitionen i 
artikel 2.1 i direktiv 91/414/EEG i dess 
ändrade lydelse.

ab) biocidprodukter enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 
om utsläppande av biocidprodukter på 
marknaden och som hör till produkttyperna 
14–19 såsom definieras i bilaga V till 
denna.

Or. en

Motivering

Eftersom termen ”växtskyddsmedel” genomgående kommer att ersättas av termen 
”bekämpningsmedel” i förordningen måste det klargöras vad bekämpningsmedlen syftar på. I 
detta fall omfattar bekämpningsmedlen växtskyddsmedel enligt definitionen i det ovannämnda 
direktivet och samma biocidprodukter som avses i ramdirektivet om hållbar användning av 
bekämpningsmedel.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 30
Artikel 2, led aa (nytt)

aa) statistik: sådana statistiska uppgifter 
som avses i artikel 3.1 i denna förordning.

Or. pl

Motivering

En definition av termen ”statistik” måste tas med i denna förordning från Europaparlamentet 
och rådet.
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Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 31
Artikel 2, led c

c) utsläppande på marknaden: utsläppande 
på marknaden enligt definitionen i 
artikel 2.10 i direktiv 91/414/EEG i dess 
ändrade lydelse.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 32
Artikel 2, led f

f) yrkesmässig användare: en fysisk eller 
juridisk person som använder 
bekämpningsmedel i sin yrkesmässiga 
verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare eller egenföretagare inom och 
utanför jordbrukssektorn, enligt definitionen 
i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel.

f) yrkesmässig användare: en fysisk eller 
juridisk person som använder 
växtskyddsmedel i sin yrkesmässiga 
verksamhet, inbegripet operatörer, tekniker, 
arbetsgivare eller egenföretagare inom och 
utanför jordbrukssektorn, enligt definitionen 
i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av växtskyddsmedel.

Or. de

Motivering

Den korrekta beteckningen på ämnesgruppen för vilken statistiken ska tas fram. Se även 
förordningens rubrik.
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Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 33
Artikel 3, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall samla in de 
uppgifter som krävs för att specificera de 
egenskaper som förtecknas i bilagorna I och 
II med hjälp av

1. Medlemsstaterna skall samla in de 
uppgifter som krävs för att specificera de 
egenskaper som förtecknas i bilagorna I och 
II med hjälp av en eller en kombination av 
följande åtgärder

Or. de

Motivering

Bättre språklig logik.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 34
Artikel 3, punkt 1, strecksats -1 (ny)

– uppgifter från producenter av, handlare
med och importörer av bekämpningsmedel,

Or. en

Motivering

Producenter av, handlare med och importörer av bekämpningsmedel har tillgång till de mest 
relevanta uppgifterna när det gäller utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel och 
biocidprodukter.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 35
Artikel 3, punkt 1, strecksats 1

– undersökningar, – undersökningar och övervakning,

Or. pl
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Motivering

Minskad användning av bekämpningsmedel kräver inte bara uppgiftsinsamling, 
undersökningar och utveckling av statistik utan också övervakning av denna statistisk ur 
miljökonsekvenssynpunkt, i syfte att skydda geosystemen och människors liv.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 36
Artikel 3, punkt 1, strecksatserna 4 och 5

– förvaltningskällor, eller – andra förvaltningskällor, eller
– en kombination av dessa metoder, 
inbegripet förfaranden för statistisk 
skattning på grundval av expertomdömen 
eller modeller.

– förfaranden för statistisk skattning på 
grundval av expertomdömen eller modeller.

Or. de

Motivering

Bättre språklig logik.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 37
Artikel 3, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
översända de statistiska resultaten, 
inbegripet konfidentiella uppgifter, enligt 
den tidsplan och med den periodicitet som 
anges i bilagorna I och II. Uppgifterna skall 
läggas fram enligt den klassificering som 
anges i bilaga III.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen 
översända de statistiska resultaten enligt den 
tidsplan och med den periodicitet som anges 
i bilagorna I och II. Uppgifterna skall läggas 
fram enligt den klassificering som anges i 
bilaga III. Medlemsstaterna får aggregera 
uppgifterna av sekretesskäl.

Or. de

Motivering

1. För att utveckla riskindikatorer, vilket är syftet med förordningen om statistik, behövs 
endast de fastställda statistiska resultaten, och inga konfidentiella uppgifter. Frasen behövs 
därför inte.



AM\690001SV.doc 13/19 PE396.535v01-00

SV

2. De uppgifter som ska förmedlas enligt klassificeringen i bilaga III bör förmedlas 
aggregerade så att känsliga företags- och affärshemligheter kan bevaras.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 6

6. När det krävs av sekretesskäl skall 
kommissionen före offentliggörandet 
aggregera uppgifterna efter de kemiska 
klasser eller produktkategorier som anges i 
bilaga III.

6. Av sekretesskäl skall kommissionen före 
offentliggörandet aggregera uppgifterna efter 
de kemiska klasser eller produktkategorier 
som anges i bilaga III.

Enligt artikel 15 i rådets förordning (EG) 
nr 322/97 av den 17 februari 1997 om 
gemenskapsstatistik ska förtroliga uppgifter 
som erhållits enbart för framställning av 
denna gemenskapsstatistik användas 
enbart för statistiska ändamål, om inte 
uppgiftslämnarna otvetydigt har lämnat sitt 
samtycke till att uppgifterna används för 
andra ändamål. Kommissionen ska särskilt 
aggregera uppgifterna före 
offentliggörandet enligt de kemiska klasser 
eller produktkategorier som anges i 
bilaga III, när detta krävs av sekretesskäl.

Or. de

Motivering

Behandlingen av förtroliga uppgifter måste inte bara regleras inom ramen för 
offentliggöranden, det måste också tydligt framgå att uppgifterna inte används för andra 
ändamål än de som var avsedda.

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 2, led d

d) anpassning av förteckningen över ämnen 
som omfattas och deras klassificering i 
produktkategorier och kemiska klasser enligt 

d) anpassning av förteckningen över ämnen 
som omfattas och deras klassificering i 
produktkategorier och kemiska klasser enligt 
bilaga III. Förteckningen över ämnen måste 
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bilaga III. anpassas regelbundet och med beaktande 
av den pågående behandlingen av 
verksamma ämnen.

Or. en

Motivering

Bilagan över verksamma ämnen måste aktualiseras varje gång ett nytt verksamt ämne förs in 
i bilaga I enligt godkännandeförfarandet, särskilt på grund av att förteckningen över 
verksamma ämnen kommer att aktualiseras enligt ramdirektivet.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 2

Den första rapporten skall överlämnas senast 
i slutet av det sjunde kalenderåret efter året 
för denna förordnings ikraftträdande.

Den första rapporten skall överlämnas senast 
i slutet av det fjärde kalenderåret efter året 
för denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

De flesta uppgifter finns tillgängliga, därför ska den första rapporten överlämnas så snart 
som möjligt.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 41
Bilaga I, rubriken

Statistik om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden

Statistik om produktion och utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel 

Or. pl

Motivering

Statistiken bör omfatta produktion och utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel.
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Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 42
Bilaga I, avsnitt 1

Statistiken skall omfatta alla ämnen som 
förtecknas i bilaga III, bestående av 
verksamma ämnen, safeners eller 
synergister, och som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden i var och en av medlemsstaterna. 
Särskild vikt bör läggas vid att undvika att 
produkter räknas två gånger vid 
rekonditionering av produkter eller 
överlåtelse av godkännanden mellan 
leverantörer.

Statistiken skall omfatta alla ämnen som 
förtecknas i bilaga III och som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden i var och en av medlemsstaterna. 
Särskild vikt bör läggas vid att undvika att 
produkter räknas två gånger vid 
rekonditionering av produkter eller 
överlåtelse av godkännanden mellan 
leverantörer.

Or. de

Motivering

Frasen återfinns redan i definitionen av ”ämnen” i artikel 2.b samt i inledningen till 
bilaga III och är där på den logiskt sett rätta platsen. Här är den onödig och språkligt sett 
olycklig och bör därför strykas.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 43
Bilaga I, avsnitt 2

Mängderna av varje ämne som förtecknas i 
bilaga III och som ingår i växtskyddsmedel 
som släpps ut på marknaden skall redovisas.

Mängderna av varje ämne som förtecknas i 
bilaga III och som ingår i växtskyddsmedel 
och i biocidprodukter som släpps ut på 
marknaden skall redovisas i varje 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Syftet med förordningen är att minska riskerna med bekämpningsmedel och att jämföra 
situationen i de olika medlemsstaterna. Dessa syften kan endast uppnås om nationella och 
regionala uppgifter finns tillgängliga.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 44
Bilaga I, avsnitt 3

Uppgifterna skall uttryckas i kilogram av 
ämnena.

Uppgifterna skall uttryckas i kilogram av 
verksamma ämnen.

Or. en

Motivering

”Verksamma ämnen” är det korrekta begreppet.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 45
Bilaga I, avsnitt 6, stycke 3

Rapporten om det andra referensåret skall 
innehålla en obearbetad skattning av 
andelarna av de totala ämnesmängderna i 
varje huvudgrupp i bilaga III som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden för användning i och utanför 
jordbruket. Dessa skattningar skall förnyas 
vart femte år.

utgår

Or. de

Motivering

Dessa skattningar skulle leda till avsevärda förvaltningskostnader. Det är svårt att förstå 
varför dessa skattningar är nödvändiga för att bestämma riskindikatorer för 
växtskyddsmedel, vilket är ändamålet med de uppgifter som ska samlas in. Dessa kostnader 
är alltså onödiga och bör utgå.
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Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 46
Bilaga I, avsnitt 6, stycke 3

Rapporten om det andra referensåret skall 
innehålla en obearbetad skattning av 
andelarna av de totala ämnesmängderna i 
varje huvudgrupp i bilaga III som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden för användning i och utanför 
jordbruket. Dessa skattningar skall förnyas 
vart femte år.

Rapporten om det andra referensåret skall 
innehålla en obearbetad skattning av 
andelarna av de totala ämnesmängderna i 
varje huvudgrupp i bilaga III som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden för användning i och utanför 
jordbruket, särskilt på kommunala 
grönområden, för underhåll av vägar och 
järnvägar, på hårda/ogenomträngliga ytor i 
städer och för privat användning. Dessa 
skattningar skall förnyas vart femte år.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedel som förorenar vatten är ett stort problem i hela Europa och det finns 
anekdotiska bevis för att mycket av denna förorening kommer från andra källor än från 
jordbruk (exempelvis från hårda/ogenomträngliga ytor, förorening av vatten från dränerade 
åkrar).

Ändringsförslag från Daciana Octavia Sârbu

Ändringsförslag 47
Bilaga II, avsnitt 1, stycke 1

1. Statistiken skall omfatta användningen i 
jordbruket av växtskyddsmedel i var och en 
av medlemsstaterna.

1. Statistiken skall omfatta jordbrukares
användning i jordbruket av 
bekämpningsmedel i var och en av 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Räckvidden av bilaga II bör fortsätta att vara begränsad till bekämpningsmedel som används 
av jordbrukare, eftersom det skulle vara mycket svårt att ur statistisk synpunkt bedöma 
användningar av bekämpningsmedel utanför jordbruket. Dessa kan nämligen användas av 
många olika användare och inga erfarenheter och inget harmoniserat tillvägagångssätt finns
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ännu för dem. Detta skulle kunna påverka förordningens effektivitet och öka kostnaderna för 
den.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 48
Bilaga II, avsnitt 1, stycke 3

3. Statistiken skall omfatta alla ämnen som 
förtecknas i bilaga III, bestående av 
verksamma ämnen, safeners eller
synergister, och som ingår i 
växtskyddsmedel som använts på de valda 
grödorna under referensperioden.

3. Statistiken skall omfatta alla ämnen som 
förtecknas i bilaga III, med undantag för
safeners och synergister, och som ingår i 
växtskyddsmedel som använts på de valda 
grödorna under referensperioden.

Or. de

Motivering

För att ta fram riskindikatorer för växtskyddsmedel, vilket är syftet med uppgiftsinsamlingen, 
är det inte nödvändigt att ta med safeners och synergister. Det skull leda till en avsevärd 
administrativ och ekonomisk belastning. Därför är införande av dessa ämnesgrupper 
i bilaga II onödigt och bör strykas.

Ändringsförslag från Hartmut Nassauer

Ändringsförslag 49
Bilaga II, avsnitt 2, stycke 1

1. Mängderna av varje ämne som förtecknas 
i bilaga III och som ingår i växtskyddsmedel 
som används på varje vald gröda skall 
sammanställas med angivande av total odlad 
areal samt areal av grödan som behandlats 
med varje ämne.

1. Mängderna av varje ämne som förtecknas 
i bilaga III och som ingår i växtskyddsmedel 
som används på varje vald gröda skall 
sammanställas med angivande av total odlad 
areal för vilken statistik finns tillgänglig 
samt areal av grödan som behandlats med 
varje ämne.

Or. de

Motivering

Nödvändigt förtydligande, för att tillgängliga statistiska uppgifter ska kunna användas för att 
avgöra mängden i fråga.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 50
Bilaga II, avsnitt 3, stycke 1

1. Mängder av använda ämnen skall anges i 
kilogram.

1. Mängder av använda verksamma ämnen 
skall anges i kilogram.

Or. en

Motivering

”Verksamma ämnen” är det korrekta begreppet.
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