
(Ekstern oversættelse)

PR\657645DA.doc PE 386.502v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

FORELØBIG
2006/0132(COD)

15.3.2007

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132 (COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Christa Klaß 

Rådgivende ordfører (*):
Michl Ebner, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(*) Forstærket samarbejde mellem udvalgene – Forretningsordenens artikel 47



(Ekstern oversættelse)

PE 386.502v01-00 2/28 PR\657645DA.doc

DA

PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider
(KOM (2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 
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(2006)0373)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0246/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A6-0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en ramme for Fællesskabets 
indsats for en bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Foranstaltningerne i dette direktiv vedrører ikke alle pesticider, men kun pesticider i form af 
plantebeskyttelsesmidler. Begrebet "pesticid", der anvendes i Kommissionens forslag, er 
derfor vildledende og bør i den fulde direktivtekst erstattes af ordet 
"plantebeskyttelsesmiddel".

Ændringsforslag 2
Betragtning 1

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

(1) Under hensyntagen til 
forsigtighedsprincippet bør der skabes en 
fælles lovramme for at sikre bæredygtig 
anvendelse af pesticider, i tråd med artikel 
2 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram.

afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram.

Ændringsforslag 3
Betragtning 2

(2) Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
supplere, men bør ikke berøre 
foranstaltninger, der er fastsat i anden 
beslægtet fællesskabslovgivning, særlig 
forordning (EF) nr. […] om 
plantebeskyttelsesmidler, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i 
eller på vegetabilske og animalske 
fødevarer og foderstoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/414/EØF.

(2) Foranstaltningerne i dette direktiv bør 
supplere, men bør ikke berøre 
foranstaltninger, der er fastsat i anden 
beslægtet fællesskabslovgivning, særlig 
forordning (EF) nr. […] om 
plantebeskyttelsesmidler, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i 
eller på vegetabilske og animalske 
fødevarer og foderstoffer og om ændring af 
Rådets direktiv 91/414/EØF samt i 
bestemmelserne i fødevarelovgivningen på 
basis af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. 
januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Begrundelse

Med tilføjelsen medtages det relevante område i fødevarelovgivningen. 

Ændringsforslag 4
Betragtning 3

(3) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 

(3) For at fremme gennemførelsen af dette 
direktiv bør medlemsstaterne vedtage 
nationale handlingsplaner med sigte på at 
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opstille målsætninger for nedbringelse af 
risiciene, herunder farerne, ved og 
afhængigheden af pesticidanvendelse og 
fremme ikke-kemisk plantebeskyttelse. De 
nationale handlingsplaner kan koordineres 
med gennemførelsesplaner henhørende 
under anden relevant 
fællesskabslovgivning og kan bruges til at 
gruppere mål, der skal gennemføres ifølge 
anden fællesskabslovgivning vedrørende 
pesticider.

opstille målsætninger for nedbringelse af
risiciene for menneskers sundhed og 
miljøet ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler. De nationale 
handlingsplaner kan koordineres med 
gennemførelsesplaner henhørende under 
anden relevant fællesskabslovgivning og 
kan bruges til at gruppere mål, der skal 
gennemføres ifølge anden 
fællesskabslovgivning vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Målet med dette direktiv og de nationale handlingsplaner bør være en yderligere 
nedbringelse af risiciene. Kravet om ikke-kemisk plantebeskyttelse er for øjeblikket ikke 
realistisk og fører ikke frem mod målet. Målet bør være en økologisk og økonomisk ansvarlig 
brug af alle handlingsmuligheder og plantebeskyttelsesmetoder for at kunne omsætte steds-
og situationsbestemte afgørelser i overensstemmelse med et bæredygtigt landbrug.

Ændringsforslag 5
Betragtning 6

(6) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne 
indfører ordninger for uddannelse af 
distributører, rådgivere og professionelle 
pesticidbrugere, så alle, der anvender eller 
kommer til at anvende pesticider, har fuldt 
kendskab til de potentielle risici for 
menneskers sundhed og miljøet og til 
egnede foranstaltninger til at mindske disse 
risici mest muligt.Uddannelsesaktiviteterne 
for professionelle brugere kan koordineres 
med tilsvarendeaktiviteter, der 
gennemføres inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. 
september 2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

(6) Det er ønskeligt, at medlemsstaterne 
indfører ordninger for uddannelse samt 
videre- og efteruddannelse af distributører, 
rådgivere og professionelle 
plantebeskyttelsesmiddelbrugere, så alle, 
der anvender eller kommer til at anvende 
plantebeskyttelsesmidler, har fuldt 
kendskab til de potentielle risici for 
menneskers sundhed og miljøet og til 
egnede foranstaltninger til at mindske disse 
risici mest muligt.Uddannelsesaktiviteterne 
for professionelle brugere kan koordineres 
med tilsvarende aktiviteter, der 
gennemføres inden for rammerne af Rådets 
forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. 
september 2005 om støtte til udvikling af 
landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL).

Begrundelse

Der bør træffes foranstaltninger for uddannelse samt videre- og efteruddannelse af 
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distributører, rådgivere og professionelle plantebeskyttelsesmiddelbrugere. Faglig viden hos 
brugere og distributører er ubetinget nødvendig for korrekt brug af plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med deres formål.  

Ændringsforslag 6
Betragtning 7

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

(7) I betragtning af nytten og den mulige
risiko ved anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler bør den brede
offentlighed informeres bedre om fordele 
og ulemper, nytte og risici og ansvarlig 
omgang med plantebeskyttelsesmidler og 
om deres rolle i landbruget og 
fødevareproduktionen.

Begrundelse

Informationen af offentligheden bør være objektiv og medtage risici og nytte ved anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler og bidrage til en ansvarlig omgang med plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 7
Betragtning 7

(10) Sprøjtning fra luften kan have 
alvorlige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, navnlig 
som følge af aerosolspredning. Der bør 
derfor nedlægges generelt forbud mod 
sprøjtning fra luften, dog med mulighed 
for undtagelse, hvis det indebærer klare 
fordele og miljøgevinster i forhold til andre 
sprøjtemetoder, eller hvis der ikke er
brugbare alternativer.

(10) Sprøjtning fra luften kan have 
alvorlige negative virkninger for 
menneskers sundhed og miljøet, navnlig 
som følge af aerosolspredning. Den bør 
derfor være underkastet en 
godkendelsesprocedure for at sikre, at den 
kun anvendes, når det indebærer klare 
fordele og miljøgevinster i forhold til andre 
metoder, eller hvis der ikke er
brugbare alternativer.

Begrundelse

Sprøjtning fra luften er i bestemte situationer, ved bestemte beliggenheder og afgrøder 
(højden af afgrøden, angrebsområder, epidemier) uomgængelig som udbringningsteknik. Det 
skal tilstræbes at indføre ubureaukratiske og administrerbare regler for sprøjtning fra luften. 
Netop i krisesituationer er det nødvendigt hurtigt at kunne reagere på akutte angreb fra 
skadegørere. 

Ændringsforslag 8
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Betragtning 11

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
pesticider. Der bør derfor lægges særlig 
vægt på at undgå forurening af 
overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger, f.eks. udlægning 
af sprøjtefri randzoner eller plantning af 
hegn langs vandområder med henblik på at 
mindske vandområdernes eksponering for
aerosolspredning. Randzonernes 
dimensioner bør navnlig afhænge af
jordbundsforhold, klima, vandløbsstørrelse 
og af den form for landbrug, der
praktiseres i de berørte områder. 
Anvendelse af pesticider i områder, der 
bruges til drikkevandsindvinding, på eller 
langs transportveje, f.eks. jernbanelinjer, 
og på befæstede eller stærkt permeable 
overflader kan medføre øget risiko for 
forurening af vandmiljøet. I sådanne 
områder bør pesticidanvendelse derfor 
mindskes mest muligt eller helt undgås.

(11) Vandmiljøet er særlig følsomt over for 
plantebeskyttelsesmidler. Der bør derfor 
lægges særlig vægt på at undgå forurening 
af overfladevand og grundvand gennem 
passende foranstaltninger og gennem 
korrekt anvendelse, f.eks. udlægning af 
passende sprøjtefri randzoner eller 
plantning af hegn langs vandområder med 
henblik på at mindske vandområdernes 
eksponering for
aerosolspredning. Randzonernes 
dimensioner bør navnlig afhænge af
jordbundsforhold, klima, vandløbsstørrelse 
og af den form for landbrug, der
praktiseres i de berørte områder. 
Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 
områder, der bruges til 
drikkevandsindvinding, på eller langs 
transportveje, f.eks. jernbanelinjer, og på 
befæstede eller stærkt permeable 
overflader kan medføre øget risiko for 
forurening af vandmiljøet. I sådanne 
områder bør anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler derfor mindskes 
mest muligt eller helt undgås.

Ændringsforslag 9
Betragtning 12

(12) Anvendelse af pesticider kan være 
særlig farligt i meget følsomme områder, 
f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i 
medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle16 

og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter. Andre steder, f.eks. 
offentlige parker, sportspladser og 
legepladser, er risikoen ved offentlighedens 
eksponering for pesticider høj. Sådanne 
steder bør pesticidanvendelse derfor 
mindskes mest muligt eller helt undgås.

(12) Anvendelse af pesticider kan være 
særlig farligt i meget følsomme områder, 
f.eks. Natura 2000-områder, der beskyttes i 
medfør af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. 
april 1979 om beskyttelse af vilde fugle16 

og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 
1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter. Der bør træffes de 
nødvendige beskyttelsesforanstaltninger i 
medfør af disse bestemmelser for at 
opfylde de miljøfaglige beskyttelsesmål.
Andre steder, f.eks. offentlige parker, 
sportspladser og legepladser, er risikoen 
ved offentlighedens eksponering for 
plantebeskyttelsesmidler høj. Sådanne 
steder bør anvendelse af 
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plantebeskyttelsesmidler derfor mindskes 
mest muligt eller helt undgås.

Begrundelse

Natura 2000-områderne, som efterhånden udgør mere end 15 % af det landbundne 
fællesskabsareal, omfatter et stort antal områder, der udnyttes til landbrug eller skovbrug, 
hvor anvendelsen af sprøjtemidler ikke er i strid med bevaringsmålene. Alligevel er det 
relevant at minde om de miljøretlige redskaber i form af en henvisning. 

Ændringsforslag 10
Betragtning 13

(13) Især ved håndtering af pesticider, bl.a. 
i forbindelse med fortynding og opblanding 
af kemikalierne, rengøring af 
udbringningsudstyr og bortskaffelse af 
restsprøjtevæske, tomme emballager og 
ubrugte pesticider, er der stor risiko for 
uønsket eksponering af mennesker og 
miljø. For disse aktiviteter bør der derfor 
fastsættes særlige foranstaltninger som 
supplement til de foranstaltninger, der er 
fastsat i artikel 4 og 8 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald og 
artikel 2 og 5 i Rådets direktiv 91/689/EØF 
af 12. december 1991 om farligt affald. 
Disse særlige foranstaltninger bør også 
omfatte ikke-professionelle brugere, da 
ukorrekt håndtering må formodes at være 
hyppigt forekommende i denne 
brugergruppe som følge af manglende 
viden.

(13) Især ved ukorrekt håndtering af 
plantebeskyttelsesmidler, bl.a. i 
forbindelse med fortynding og opblanding 
af kemikalierne, rengøring af 
udbringningsudstyr og bortskaffelse af 
restsprøjtevæske, tomme emballager og 
ubrugte plantebeskyttelsesmidler, er der 
stor risiko for uønsket eksponering af 
mennesker og miljø. For disse aktiviteter 
bør der derfor fastsættes særlige 
foranstaltninger som supplement til de 
foranstaltninger, der er fastsat i artikel 4 og 
8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/12/EF af 5. april 2006 om affald og 
artikel 2 og 5 i Rådets direktiv 91/689/EØF 
af 12. december 1991 om farligt affald. 
Disse særlige foranstaltninger bør også 
omfatte ikke-professionelle brugere, da 
ukorrekt håndtering må formodes at være 
hyppigt forekommende i denne 
brugergruppe som følge af manglende 
viden.

Ændringsforslag 11
Betragtning 19

(19) De foranstaltninger, der er nødvendige 
for gennemførelsen af dette direktiv, bør 
vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 

De foranstaltninger, der er nødvendige for 
gennemførelsen af dette direktiv, bør 
vedtages i henhold til Rådets afgørelse 
1999/468/EF af 28. juni 1999 om 
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fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen1

fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, 
der tillægges Kommissionen1

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. ændret ved 
beslutning 2006/512/EF (ABl. L 200 af 22.7.2006, 
s. 11)

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse teksten til bestemmelserne i den nye 
komitologibeslutning.

Ændringsforslag 12
Artikel 2, stk. 1

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

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

Begrundelse

Foranstaltningerne i dette direktiv vedrører ikke alle pesticider, men kun pesticider i form af 
plantebeskyttelsesmidler. Begrebet "pesticid", der anvendes i Kommissionens forslag, er 
derfor vildledende og bør i den fulde direktivtekst erstattes af ordet 
"plantebeskyttelsesmiddel".

Ændringsforslag 13
Artikel 4, titel samt stk. 1 og 2

Nationale handlingsplaner til nedbringelse 
af risiciene ved og afhængigheden af 

pesticider

Nationale handlingsplaner til nedbringelse 
af risiciene ved anvendelse af 

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

1. Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner for at nedbringe risiciene 
for menneskers og dyrs sundhed og for 
miljøet ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler. De nationale 
handlingsplaner kan også omfatte 
regionale planer for at tage hensyn til 
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lokale forhold.
Medlemsstaterne tager ved udarbejdelsen 
og ved revision af deres nationale 
handlingsplaner skyldigt hensyn til de 
sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger.

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

- de sociale, økonomiske og miljømæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger.

- kravene til effektiv plantebeskyttelse,
- planlægning efter andre 
fællesskabsretsforskrifter, som vedrører 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
som f.eks. foranstaltningsplaner som 
omtalt i direktiv 2000/60/EF.

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

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

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

De nationale handlingsplaner tages op til 
revision mindst hvert femte år, og alle 
ændringer i de nationale handlingsplaner 
rapporteres til Kommissionen uden unødig 
opsættelse. Kommissionen opretter en 
internetportal for information af 
offentligheden om de nationale 
handlingsplaner, eventuelle ændringer og 
de vigtigste gennemførelsesresultater.

Begrundelse

På grund af de forskellige lokale betingelser for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler er det 
nødvendigt også at tage hensyn til regionale planer. Et væsentligt element i de nationale 
handlingsplaner er offentlighedens medvirken. Derfor er det hensigtsmæssigt at gøre 
planerne, ændringerne og gennemførelsesresultaterne tilgængelige via en internetportal.

Ændringsforslag 14
Artikel 5

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende 
uddannelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at 
alle professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende 
uddannelse eller videre- og 
efteruddannelse vedrørende bæredygtig 
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anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Kendskab til korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler er fast bestanddel 
af uddannelsen af alle professionelle 
brugere.

Uddannelsen udformes, så det sikres, at de 
pågældende tilegner sig fyldestgørende 
viden om de emner, der er opført i bilag I.

Uddannelsen eller videre- og 
efteruddannelsen udformes, så det sikres, 
at de pågældende tilegner sig 
fyldestgørende viden om de emner, der er 
opført i bilag I.

2. Senest to år efter datoen i artikel 20, stk. 
1, indfører medlemsstaterne 
certifikatsordninger, der dokumenterer 
deltagelse i en fuldstændigt 
uddannelsesforløb, som mindst omfatter 
emnerne i bilag I.

2. Senest to år efter datoen i artikel 20, stk. 
1, indfører medlemsstaterne et 
bedømmelsessystem. Med relevante 
certifikater dokumenteres fyldestgørende 
kendskab til indholdet i bilag I. Systemet 
regulerer forudsætningerne for 
udstedelse, gyldighed og inddragelse af 
certifikatet.

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

3. Kommissionen kan ændre bilag I efter 
reguleringsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 2, med henblik på tilpasning 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bidrage til, at grundkravene i dette direktiv også opfyldes gennem 
passende uddannelses- samt videre- og efteruddannelsestilbud. For personer med 
fyldestgørende forkundskaber kan uddybning af enkelte aspekter være tilstrækkeligt. 

Ændringsforslag 15
Artikel 6

6. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger pesticider, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige 
efter Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF, har mindst én ansat, 
der besidder et certifikat som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og som er til stede på 
salgsstedet og til rådighed for kunderne 
med oplysninger om pesticidanvendelse.

6. Medlemsstaterne sørger for, at 
distributører, som sælger 
plantebeskyttelsesmidler, der er 
klassificeret som giftige eller meget giftige 
efter Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 1999/45/EF, har mindst én ansat, 
der besidder et certifikat som omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, og som er til stede på 
salgsstedet og til rådighed for kunderne 
med oplysninger om anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler. Certifikatet må 
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ikke være mere end 7 år gammelt.
2. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at sikre, at salg af 
pesticider, der ikke er godkendt til ikke-
professionel brug, kun finder sted til 
professionelle brugere, der er indehavere 
af et certifikat som omhandlet i artikel 5, 
stk. 2.

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at salg af 
pesticider, der ikke er godkendt til ikke-
professionel brug, kun finder sted til 
professionelle brugere, der er indehavere 
af et certifikat som omhandlet i artikel 5, 
stk. 2.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
distributører, der markedsfører pesticider 
til ikke-professionel brug, stiller generelle 
oplysninger til rådighed om risikoen ved 
anvendelse af pesticider, navnlig om farer, 
eksponering, forsvarlig opbevaring, 
håndtering og anvendelse samt 
bortskaffelse.

3. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
distributører, der markedsfører 
plantebeskyttelsesmidler, stiller alle 
generelle oplysninger til rådighed om 
korrekt anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig om 
eventuelle risici, eksponering, forsvarlig 
opbevaring, håndtering og anvendelse samt 
bortskaffelse. Dette gælder også for salg 
via internettet.
Hvis køberen er indehaver af et certifikat 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2, er 
fremlæggelse heraf tilstrækkelig til køb af 
plantebeskyttelsesmidler.

Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 træffes 
senest fire år efter datoen i artikel 20, stk. 
1.

Foranstaltningerne i stk. 1 og 2 træffes 
senest fire år efter datoen i artikel 20, stk. 
1.

Begrundelse

Distributører, som sælger plantebeskyttelsesmidler, skal træffe tilstrækkelige foranstaltninger 
for ved salg at informere kunderne i tilstrækkelig grad om korrekt anvendelse, eventuelle 
risici, forsvarlig opbevaring, håndtering og anvendelse samt bortskaffelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 16
Artikel 7

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

Medlemsstaterne fremmer gennemførelsen 
af informationsprogrammer og letter 
offentlighedens adgang til information om 
ansvarlig omgang med 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig om deres
rolle i landbruget og 
fødevareproduktionen, nytte og risici samt 
eventuelle sundheds- og miljøvirkninger 
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og om ikke-kemiske alternativer.

Begrundelse

Informationsprogrammer bør være objektive og indeholde de fordele og ulemper, der er 
forbundet med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 17
Artikel 8, stk. 1, afsnit 2 a (nyt)

Kontrolintervallet er højst fire år.

Ændringsforslag 18
Artikel 8, stk. 5

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

5. Kommissionen kan ændre bilag II efter 
reguleringsproceduren med kontrol i 
artikel 18, stk. 2, med henblik på tilpasning 
til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse teksten til bestemmelserne i den nye 
komitologibeslutning.

Ændringsforslag 19
Artikel 9

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

1. Medlemsstaterne regulerer sprøjtning af 
plantebeskyttelsesmidler fra luften, jf. dog 
stk. 2-6.

2. Medlemsstaterne fastlægger og 
offentliggør de afgrøder og områder, hvor 
sprøjtning fra luften kan tillades som 
undtagelse fra stk. 1, og de særlige krav til 
udbringningen der i så fald gør sig 
gældende.

De fastlægger og offentliggør de afgrøder 
og områder, hvor sprøjtning fra luften kan 
tillades som undtagelse fra stk. 1, og de 
særlige krav til udbringningen der i så fald 
gør sig gældende.

De foreskriver herved mindst følgende 
kriterier:

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder, der har beføjelse til at 
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indrømme undtagelser, og underretter 
Kommissionen herom.
4. Undtagelse kan kun indrømmes på 
følgende betingelser:
a) der er ingen brugbare alternativer, eller 
der er klare fordele i form af færre 
sundheds- og miljøvirkninger i forhold til 
sprøjtning fra jorden;

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

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

b) Der må kun anvendes 
plantebeskyttelsesmidler, som ikke er 
forbudt til sprøjtning fra luften. Der tages 
hensyn til eventuelle virkninger af 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
på menneskers sundhed og miljøet samt 
tilgængeligheden af praktisable 
alternativer.

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.

c) den operatør, der udfører sprøjtning fra 
luften, er i besiddelse af et certifikat som 
omhandlet i artikel 5, stk. 2.

ca)Ved anvendelse af helikoptere skal 
helikoptersprøjtebommen være udstyret 
med injektordyser for at reducere 
vinddriften.

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

2) En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
den kompetente myndighed en ansøgning 
ledsaget af dokumentation for, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

5. En professionel bruger, der ønsker at 
anvende sprøjtning fra luften, forelægger 
den kompetente myndighed en ansøgning 
ledsaget af dokumentation for, at 
betingelserne i stk. 4 er opfyldt.

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

6. De kompetente myndigheder fører 
register over meddelte undtagelser.

3. De kompetente myndigheder fører 
register over udbringning fra luften.

Begrundelse

Sprøjtning fra luften er i bestemte situationer, ved bestemte beliggenheder og afgrøder 
(højden af afgrøden, angrebsområder, epidemier) uomgængelig som udbringningsteknik. Det 
skal tilstræbes at indføre ubureaukratiske og administrerbare regler for sprøjtning fra luften. 
Netop i krisesituationer er det nødvendigt hurtigt at kunne reagere på akutte angreb fra 
skadegørere. 
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Ændringsforslag 20
Artikel 10

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

1. Medlemsstaterne sørger for, at der ved 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
nær vandområder fortrinsvis

a) produkter, der ikke er farlige for
vandmiljøet

a) vælges produkter, der ikke påvirker
vandmiljøet. 

b) de mest effektive 
udbringningsteknikker, herunder lavdrift-
sprøjteudstyr.

b) de mest effektive 
udbringningsteknikker, herunder lavdrift-
sprøjteudstyr.

2. Medlemsstaterne sørger for, at der på 
marker, der støder op til vandløb, og 
navnlig til beskyttelseszoner, der i medfør 
af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF er 
udlagt til beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder, udlægges 
passende randzoner, hvor pesticider ikke 
må udbringes eller opbevares. De 
pesticidfri randzoners størrelse fastlægges 
ud fra forureningsrisikoen og det berørte 
områdes landbrugsmæssige 
karakteristika.

2. Medlemsstaterne sørger gennem egnede 
foranstaltninger for, at de nationale 
handlingsplaner indeholder 
foranstaltninger til beskyttelse af vandløb, 
og navnlig af beskyttelseszoner, der i 
medfør af artikel 7, stk. 3, i direktiv 
2000/60/EF er udlagt til beskyttelse af 
drikkevandsindvindingsområder. Der skal i 
den sammenhæng tages hensyn til 
forureningsrisici på grund af vinddrift 
eller udløb af plantebeskyttelsesmidler 
samt til det berørte områdes 
karakteristika.

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

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

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

4. Medlemsstaterne sørger med egnede 
foranstaltninger for, at risikoen for 
afstrømning til overfladevand eller 
kloaksystemer begrænses mest muligt 
eller endda undgås ved udbringning af 
plantebeskyttelsesmidler på og langs veje 
og jernbanelinjer på stærkt permeable 
arealer eller anden infrastruktur i nærheden 
af overfladevand og grundvand på 
befæstede arealer.
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Begrundelse

I vandrammedirektivet fastlægges grundlæggende regler og foranstaltninger til beskyttelse af 
vandmiljøet. Ved gennemførelsen af vandrammedirektivet kræves dog særlig opmærksomhed 
med hensyn til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Derfor skal de nationale 
handlingsplaner indeholde en entydig og klar regulering af, hvad der kræver særlig 
opmærksomhed ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, også med hensyn til udbringning, 
afstande (bufferzoner) og opbevaring i området med vandløb og i vandbeskyttelsesområder.

Ændringsforslag 21
Artikel 11, stk. 2

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

Forholdsregler som omhandlet i litra a) 
og b) kan baseres på resultaterne af 
relevante risikovurderinger.

Ændringsforslag 22
Artikel 13

Integreret bekæmpelse af skadegørere God faglig praksis i plantebeskyttelsen og 
integreret bekæmpelse af skadegørere

1. Medlemsstaterne træffer alle de 
nødvendige foranstaltninger til at fremme 
landbrugsdrift med lavt pesticidforbrug, 
herunder integreret bekæmpelse af 
skadegørere, og til at sikre, at 
professionelle brugere af pesticider går 
over til en mere miljøvenlig brug af alle 
de forhåndenværende metoder til 
afgrødebeskyttelse, idet de om muligt 
vælger lavrisiko-alternativer og ellers 
blandt de produkter, der kan bruges til 
behandling af det samme 
plantebeskyttelsesproblem, vælger dem, 
der belaster menneskers sundhed og 
miljøet mindst.

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle 
professionelle brugere anvender de 
generelle kriterier for god faglig praksis i 
plantebeskyttelsen som anført i bilag III.

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

2.Medlemsstaterne træffer egnede 
forholdsregler for at fremme metoder med 
lille anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, f.eks. metoder 
med integreret bekæmpelse af skadegørere.

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

forudsætninger for anvendelse af 
integreret bekæmpelse af skadegørere eller 
støtter skabelsen af disse forudsætninger.

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at de generelle 
kriterier for idealet for den integrerede 
bekæmpelse af skadegørere som beskrevet 
i bilag IV kan anvendes.

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

5. Ændringer af bilagene III og IV sker 
efter den i artikel 18, stk. 2 omtalte 
reguleringsmetode med kontrol.

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

6. Medlemsstaterne indfører passende
incitamenter til at anspore professionelle 
brugere til at anvende afgrøde- og 
sektorspecifikke standarder for integreret 
bekæmpelse af skadegørere, som tager 
hensyn til de i bilag IV beskrevne 
generelle kriterier. Disse retningslinjer 
kan også affattes af de professionelle 
brugeres organisationer. Medlemsstaterne 
henviser i deres nationale 
handlingsplaner som omtalt i artikel 4 til 
egnede retningslinjer.

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

7. Indtil 30. juni 2013 aflægger 
medlemsstaterne rapport til 
Kommissionen om gennemførelsen af stk. 
1 til 4 og meddeler specifikt denne, om de 
nødvendige forudsætninger for 
anvendelse af integreret bekæmpelse af 
skadegørere foreligger.

8. De afgrødespecifikke standarder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
nævnt i stk. 6 udarbejdes efter proceduren 
i artikel 6, stk. 3, i direktiv 98/34/EF.

8. De afgrødespecifikke standarder for 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
som omtalt i stk. 6 udarbejdes efter 
proceduren i artikel 6, stk. 3, i direktiv 
98/34/EF.
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Begrundelse

Der skabes fælles EU-kriterier for god faglig praksis i plantebeskyttelsen og i den integrerede 
bekæmpelse. De pågældende kriterier er konkretiseret yderligere i bilag III og IV for at lette 
gennemførelsen på medlemsstatsniveau. Tilpasninger til det aktuelle videnskabs- og 
teknologiniveau foretages som fastsat i bestemmelserne i den nye komotologibeslutning.

Ændringsforslag 23
Artikel 14, stk. 1

1. Kommissionen udarbejder 
harmoniserede risikoindikatorer efter 
proceduren i artikel 18, stk. 3. Indtil 
vedtagelsen af disse indikatorer kan 
medlemsstaterne fortsat anvende allerede 
eksisterende nationale indikatorer eller 
vedtage andre passende indikatorer.

1. Kommissionen udarbejder 
harmoniserede risikoindikatorer efter den i 
artikel 18, stk. 2, omtalte 
reguleringsprocedure med kontrol. Indtil 
vedtagelsen af disse indikatorer kan 
medlemsstaterne fortsat anvende allerede 
eksisterende nationale indikatorer eller 
vedtage andre passende indikatorer.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse teksten til bestemmelserne i den nye 
komitologibeslutning.

Ændringsforslag 24
Artikel 15

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

Kommissionen forelægger med jævne 
mellemrum, dog mindst hvert 5. år,
Europa-Parlamentet og Rådet en 
statusrapport om gennemførelsen af 
direktivet, eventuelt ledsaget af 
ændringsforslag.

Begrundelse

En ensartet kontrol er hensigtsmæssig med henblik på at konstatere udviklingstrends.

Ændringsforslag 25
Artikel 18, stk. 2 og 3

2. Når der henvises til dette stykke, 2. Når der henvises til dette stykke, 
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anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF i overensstemmelse 
med samme afgørelses artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF i overensstemmelse med 
samme afgørelses artikel 8.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at tilpasse teksten til bestemmelserne i den nye 
komitologibeslutning.

Ændringsforslag 26
Bilag I, titel og indledning

Uddannelsesprogrammer Uddannelses- eller videre- og 
efteruddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne udformes 
således, at de giver fyldestgørende viden 
om følgende emner:

Uddannelses- eller videre- og 
efteruddannelsesprogrammerne udformes 
således, at de giver fyldestgørende viden 
om følgende emner:

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tilpasses bilag I til bestemmelserne i artikel 5 (jf. ændringsforslag 
til artikel 5).

Ændringsforslag 27
Bilag II a (nyt)

Bilag II a
Kriterier for god faglig praksis i 
plantebeskyttelsen
1) Forebyggende foranstaltninger
- Dyrkningssystemer, afgrødearter, 
sædskifte og jordbearbejdning samt 
sånings- og plantningstidspunkter 
udformes steds- og situationsbestemt, 
således at angreb af skadegørere ikke 
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fremmes.
- Der vælges fortrinsvist sorter med 
tolerance- og resistensegenskaber over for 
vigtige stedspecifikke skadegørere.
2) Vurderung af angrebet
- Til beslutning om egnede 
plantebeskyttelsesforanstaltninger 
anvendes rådgivningens tilbud.
- Planter, plantebestande og 
planteprodukter iagttages med hensyn til 
deres udvikling og sundhedstilstand. 
Angrebet af skadegørere vurderes efter 
nødvendigheden af 
plantebeskyttelsesforanstaltninger.
3) Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
- Hvis der ikke er andre 
plantebeskyttelsesforanstaltninger til 
rådighed, kan der anvendes et 
plantebeskyttelsesmiddel.
- Der anvendes kun egnede 
plantebeskyttelsesmidler, der er tilladte til 
det pågældende anvendelsesområde, i 
overensstemmelse med brugsanvisningen.
- Ved fremstilling af behandlingsvæsken 
iagttages særlige 
forsigtighedsforanstaltninger for at 
beskytte brugeren, tredjemand og 
naturhusholdningen.
- En professionel bruger er indehaver af 
et certifikat som omtalt i artikel 5.
- Der anvendes kun egnede og 
funktionssikre 
plantebeskyttelsesredskaber, der er 
kontrolleret som omtalt i artikel 8.
- Vinddrift undgås i stor udstrækning.
- Restkoncentrationer og 
rengøringsvæsker udbringes på 
anvendelsesområdet i en passende 
fortynding. Udledning i gårdafløb eller 
kloaksystemet er i strid med god faglig 
praksis.
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Begrundelse

Bilag II a (nyt) skal indeholde en beskrivelse af de generelle kriterier for god faglig praksis 
for professionelle brugere i sammenhæng med artikel 13 (jf. ændringsforslag til artikel 13).

Ændringsforslag 28
Bilag II b (nyt)

Bilag II b
Generelle kriterier for integreret 
bekæmpelse af skadegørere.
1) De forebyggende foranstaltninger til 
bekæmpelse af skadegørere omfatter:
- passende sædskifte;
- anvendelse af tilpassede 
dyrkningsteknikker og -metoder (f.eks. for 
områderne etablering af afgrøde, 
såningstidspunkt og -tæthed, udsæd, 
reduceret jordbearbejdning og direkte 
såning, hygiejneforanstaltninger, 
træhøst);
- dyrkning af resistente/tolerante sorter og 
anvendelse af certificeret såsæd og 
certificerede udplantningsplanter;
- afbalanceret gødskning, melioration og 
vanding i overensstemmelse med god 
faglig praksis;
- undgåelse af spredning af skadegørere 
gennem landbrugsredskaber (f.eks. ved 
regelmæssig rengøring);
- beskyttelse og fremme af relevante 
nytteorganismer, f.eks. gennem tilpassede 
plantebeskyttelsesforanstaltninger eller 
anvendelse af den økologiske 
infrastruktur på eller uden for 
dyrkningsarealerne.
2) Overvågningen af plantebestanden 
foretages så vidt muligt med adækvate 
metoder og processer. Hertil hører 
videnskabeligt funderede og praktisable 
prognose-, advarsels- og 
diagnosesystemer samt benyttelse af 
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professionel rådgivning.
3) ) På basis af overvågningen af 
plantebestanden afgør den professionelle 
bruger, om og hvornår der skal 
gennemføres direkte 
plantebeskyttelsesforanstaltninger. Hertil 
er, såfremt disse er til rådighed og 
praktisable, videnskabeligt funderede 
skadestærskler vigtige komponenter ved 
afgørelsen. Sådanne regionale 
skadestærskler tages i betragtning før 
anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel.
4) Biologiske, fysiske og andre ikke-
kemiske metoder skal foretrækkes frem 
for kemiske plantebeskyttelsesmidler, 
såfremt der kan forventes en 
tilfredsstillende bekæmpelse med disse 
midler og der er taget hensyn til de 
økonomiske virkninger.
5) Det plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
anvendes, er så specifikt som muligt for 
målorganismen og har de mindst mulige 
bivirkninger for brugere, ikke-
målorganismer og miljøet.
6) Den professionelle bruger tager hensyn 
til den nødvendige mængde ved 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og 
andre indgreb, f.eks. gennem reducerede 
brugsmængder og anvendelser eller 
gennem præcisionsjordbrug. Her skal det 
påses, at det ønskede bekæmpelsesresultat 
opnås, og at en resistensudvikling hos 
målorganismerne ikke forstærkes.
7) Når risikoen for resistensudvikling over 
for plantebeskyttelsesmidler er kendt, og 
det derved er påkrævet med hyppigere 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
eller større anvendelsesmængder, 
anvendes eksisterende strategier til 
undgåelse af resistensudvikling for at 
bevare plantebeskyttelsesmidlernes 
effektivitet. Dette omfatter først og 
fremmest skift af virkestoffer til 
virkestoffer med forskellige 
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virkemekanismer.
8) En professionel bruger kontrollerer på 
grundlag af dokumentationen for 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
og overvågningen af plantebestanden 
resultatet af sine foranstaltninger.

Begrundelse

I bilag II b (nyt) skal kriterierne for idealet for den integrerede bekæmpelse af skadegørere 
beskrives i sammenhæng med artikel 13, stk. 4, (jf. ændringsforslag til artikel 13).
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Med vedtagelse af det sjette miljøhandlingsprogram har Europa-Parlamentet og Rådet 
erkendt, at virkningen af plantebeskyttelsesmidler på menneskers sundhed og på miljøet skal 
reduceres yderligere. De understreger nødvendigheden af en miljøvenlig omgang med 
pesticider og foreslår en tosporet fremgangsmåde:
- Fuld gennemførelse og relevant kontrol af gældende retsrammer
- Udvikling af en temastrategi om bæredygtig anvendelse af pesticider.

I meddelelsen "Temastrategi om bæredygtig anvendelse af pesticider" (KOM(2006)0372) 
fremlægger Kommissionen de forskellige foranstaltninger til gennemførelse af strategien. Det 
foreliggende direktivforslag skal bidrage til gennemførelse af temastrategien med henblik på 
indførelse af en handlingsramme for bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Anvendelsesområde

Ordføreren er af den opfattelse, at titlen på det fremlagte direktivforslag kan misforstås. Som 
Kommissionen selv indrømmer, drejer det sig med direktivforslaget om reguleringen af en 
speciel gruppe pesticider, nemlig pesticider i form af plantebeskyttelsesmidler. Derfor bør 
begrebet "pesticid" i den fulde direktivtekst erstattes af "plantebeskyttelsesmiddel". Dette bør 
udtrykkeligt klarlægges i den fulde direktivtekst. Dette udelukker ikke en eventuel udvidelse 
af anvendelsesområdet på et senere tidspunkt, men det bør drøftes med Europa-Parlamentet. 

Målsætning

I overensstemmelse med retningslinjerne i det sjette miljøhandlingsprogram og temastrategien 
om bæredygtig anvendelse af pesticider skal det efter ordførerens mening inden for rammerne 
af direktivet først og fremmest handle om en nedbringelse af de risici og virkninger for 
miljøet og menneskers sundhed, der er forbundet med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. 
Eventuelle foranstaltninger skal dog være proportionale. For så vidt skal de fordele tages i 
betragtning, som kan være forbundet med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, f.eks. med 
hensyn til kvaliteten af produktionen og maksimeringen af indtægter.

Nationale handlingsplaner

Ordføreren deler Kommissionens opfattelse af, at det primært bør være medlemsstaternes 
opgave at bidrage til en nedbringelse af risiciene ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
inden for rammerne af nationale handlingsplaner. Kun således er det muligt på rimelig vis at 
tage højde for forskellige betingelser og forhold på lokalt niveau.
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Fagkendskab og information

Efter ordførerens mening bør professionelle brugere, distributører og rådgivere gennem 
passende uddannelses- samt videre- og efteruddannelsesforanstaltninger forbedre deres viden 
om korrekt omgang med plantebeskyttelsesmidler. Offentligheden bør gennem passende 
programmer på egnet vis informeres om mulighederne for korrekt omgang med 
plantebeskyttelsesmidler.

Tekniske regler

Der bør med regelmæssige mellemrum foretages teknisk kontrol af redskaber til udbringning 
af pesticider. Sprøjtning fra luften skal efter ordførerens mening reguleres af medlemsstaterne 
gennem fastlagte betingelser.

Vandmiljø

Vandrammedirektivet indeholder grundlæggende regler og foranstaltninger til beskyttelse af 
vandmiljøet. Ved gennemførelsen af vandrammedirektivet kræves dog særlig opmærksomhed 
med hensyn til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Derfor skal de nationale 
handlingsplaner indeholde en entydig og klar regulering af, hvad der kræver særlig 
opmærksomhed ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, også med hensyn til udbringning, 
afstande (bufferzoner) og opbevaring i området med vandløb og i vandbeskyttelsesområder.

God faglig praksis i plantebeskyttelse og integreret bekæmpelse

Efter ordførerens opfattelse vil en målrettet videreudvikling af plantebeskyttelsen også 
fremover være nødvendig. Derfor er det stadig påkrævet med to niveauer: den gode faglige 
praksis og den integrerede bekæmpelse af skadegørere. De i bilag III og IV omtalte kriterier 
beskriver den ramme, inden for hvilken den gode faglige praksis i plantebeskyttelsen og den 
integrerede bekæmpelse af skadegørere kan bevæge sig i Den Europæiske Union. 
Den gode faglige praksis i plantebeskyttelsen skal omskrive de grundkrav, som alle, der 
iværksætter plantebeskyttelsesforanstaltninger, skal overholde.
Under hensyntagen til regionale forhold (f.eks. med hensyn til landbruget, vejrliget og 
naturhusholdningen) formulerer medlemsstaterne eller faglige forbund ud fra de generelle 
kriterer for integreret bekæmpelse af skadegørere, som er beskrevet i bilag IV, afgrøde- eller 
sektorspecifikke retningslinjer for den integrerede bekæmpelse af skadegørere. Den 
integrerede bekæmpelse af skadegørere er ideal for plantebeskyttelsen i Den Europæiske 
Union og dermed innovationsmotor for plantebeskyttelsen. Den integrerede bekæmpelse af 
skadegørere kan også omfatte foranstaltninger, med hvilke større økonomiske risici accepteres 
for at opnå besparelser ved anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og nedsætte risiciene ved 
anvendelsen. Anvendelse af disse retningslinjer er frivillig og kan fremmes gennem specielle 
incitamenter.
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Med mellemrum bør det kontrolleres, om de generelle kriterier for god faglig praksis i 
plantebeskyttelsen og de generelle kriterier for integreret bekæmpelse af skadegørere skal 
tilpasses det aktuelle videnskabs- og teknologiniveau og den generelle udvikling. 
Tilpasningerne bør foretages i henhold til komotologibeslutningen. Medlemsstaternes 
rapporter vil danne et vigtigt grundlag for en diskussion om bilagene. Med den tosporede 
fremgangsmåde sikres det, at der altid er mulighed for en større indsats for miljøet og 
eventuelt at få godtgjort denne indsats. På den anden side vil den gode faglige praksis være et 
incitament til at arbejde i overensstemmelse med forbilledet i den integrerede bekæmpelse af 
skadegørere.


