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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel
(KOM(2006)0373 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0373)1,

– med beaktande av artikel 251 och artikel 175 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0246/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för 
industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Titeln

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av bekämpningsmedel

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder för att uppnå en 
hållbar användning av växtskyddsmedel

Motivering

Åtgärderna enligt direktivet berör inte alla bekämpningsmedel utan endast 
bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel. Begreppet bekämpningsmedel i 
kommissionens förslag är därför vilseledande och bör i hela direktivet ersättas med ordet 

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 2
Skäl 1

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

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

Ändringsförslag 3
Skäl 2

(2) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv bör komplettera och inte påverka 
åtgärder enligt annan närliggande 
gemenskapslagstiftning, särskilt förordning 
(EG) nr […] om växtskyddsmedel, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 
om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel och foder av vegetabiliskt och 
animaliskt ursprung och om ändring av 
rådets direktiv 91/414/EEG.

(2) De åtgärder som föreskrivs i detta 
direktiv bör komplettera och inte påverka 
åtgärder enligt annan närliggande 
gemenskapslagstiftning, särskilt förordning 
(EG) nr […] om växtskyddsmedel, 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 
om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel och foder av vegetabiliskt och 
animaliskt ursprung och om ändring av 
rådets direktiv 91/414/EEG samt
livsmedelslagstiftningens bestämmelser
som grundar sig på Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
av den 28 januari 2002 om allmänna 
principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet.



PR\657645SV.doc 7/27 PE 386.502v01-00
Extern översättning

SV

Motivering

Genom tillägget införs en hänvisning till det relevanta området för livsmedelslagstiftning.

Ändringsförslag 4
Skäl 3

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

(3) För att underlätta genomförandet av 
detta direktiv bör medlemsstaterna använda 
nationella handlingsplaner i syfte att 
fastställa mål för minskning av de risker 
för människors hälsa och miljön som kan 
uppstå till följd av användning av 
växtskyddsmedel. De nationella 
handlingsplanerna kan samordnas med 
genomförandeplaner enligt annan 
närliggande gemenskapslagstiftning och 
användas för att gruppera samman mål som 
skall nås enligt annan 
gemenskapslagstiftning om 
växtskyddsmedel.

Motivering

Målet med direktivet och de nationella handlingsplanerna bör vara en ytterligare minskning 
av riskerna. Det är i dagens läge inte realistiskt och ändamålsenligt att kräva växtskydd utan 
användning av kemiska växtskyddsmedel. Målet bör vara ett i ekologiskt och ekonomiskt
hänseende ansvarsfullt utnyttjande av alla växtskyddsalternativ och växtskyddsmetoder, i 
syfte att man skall kunna genomföra plats- och situationsanpassade beslut med tanke på ett 
hållbart jordbruk.

Ändringsförslag 5
Skäl 6

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

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

(EG) nr 1698/2005 av den 
20 september 2005 om stöd för 
landsbygdsutveckling från Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 
(EJFLU).

Motivering

Man bör föreskriva utbildnings- och fortbildningsåtgärder för distributörer, rådgivare och 
yrkesmässiga användare av växtskyddsmedel. Användarnas och säljarnas sakkunskap är 
nödvändig för en reguljär och korrekt användning av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 6
Skäl 7

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

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

Motivering

Informationen till allmänheten bör vara objektiv och inbegripa riskerna och nyttan med 
användningen av växtskyddsmedel samt bidra till en ansvarsfull användning av 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 7
Skäl 10

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

(10) Flygbesprutning av 
bekämpningsmedel kan ge betydande 
negativ påverkan på människors hälsa och 
på miljön, särskilt genom vindavdrift. 
Flygbesprutning bör därför underställas 
ett godkännandeförfarande, i syfte att 
säkerställa att flygbesprutning används 
endast om det innebär klara fördelar och 
ger miljövinster jämfört med andra 
metoder eller om lämpliga alternativ 
saknas.
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Motivering

Flygbesprutning är i vissa situationer och områden och i fråga om vissa grödor (växternas
höjd, angripna områden, epidemier) nödvändig som spridningsteknik. Målet bör vara att 
införa obyråkratiska och hanterliga bestämmelser för flygbesprutning. Särskilt i 
krissituationer måste man reagera snabbt på akuta skadegörarangrepp.

Ändringsförslag 8
Skäl 11

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

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

Ändringsförslag 9
Skäl 12

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

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

bevarandeåtgärder som är nödvändiga för 
att uppnå naturskyddsmålen bör vidtas i 
enlighet med dessa bestämmelser. På 
andra platser, exempelvis allmänna parker, 
sportanläggningar och lekplatser för barn, 
innebär det stora risker om allmänheten 
exponeras för växtskyddsmedel. 
Användning av växtskyddsmedel i dessa 
områden bör därför begränsas så långt som 
möjligt, eller eventuellt undvikas helt.

Motivering

Natura 2000-områdena, som för tillfället omfattar över 15 procent av gemenskapens 
landbundna områden, inbegriper ett stort antal jordbruks- eller skogsbruksområden, i vilka 
användning av växtskyddsmedel inte strider mot bevarandemålen. Trots detta är det lämpligt 
att genom en motsvarande hänvisning påminna om rättsakterna inom 
naturskyddslagstiftningen.

Ändringsförslag 10
Skäl 13

(13) Hantering av bekämpningsmedel
(inbegripet utspädning och blandning av 
kemikalier och rengöring av 
spridningsutrustning efter användning) och 
omhändertagande av kvarvarande 
sprutvätska, tomma förpackningar och 
oanvända bekämpningsmedel innebär 
särskilt stora risker för oönskad exponering 
av människor och miljön. Det bör därför 
införas särskilda åtgärder för dessa 
aktiviteter som komplement till de åtgärder 
som anges i artiklarna 4 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall och i artiklarna 2 och 5 i rådets 
direktiv 91/689/EEG av den 
12 december 1991 om farligt avfall. Dessa 
särskilda åtgärder bör också omfatta icke 
yrkesmässiga användare, eftersom risken 
för olämplig hantering är stor i denna 
grupp på grund av bristande kunskap.

(13) Felaktig hantering av 
växtskyddsmedel, till exempel vid 
utspädning och blandning av kemikalier 
och rengöring av spridningsutrustning efter 
användning och vid omhändertagande av 
kvarvarande sprutvätska, tomma 
förpackningar och oanvända 
växtskyddsmedel innebär särskilt stora 
risker för oönskad exponering av 
människor och miljön. Det bör därför 
införas särskilda åtgärder för dessa 
aktiviteter som komplement till de åtgärder 
som anges i artiklarna 4 och 8 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 
om avfall och i artiklarna 2 och 5 i rådets
direktiv 91/689/EEG av 
den 12 december 1991 om farligt avfall. 
Dessa särskilda åtgärder bör också omfatta 
icke yrkesmässiga användare, eftersom 
risken för olämplig hantering är stor i 
denna grupp på grund av bristande 
kunskap.
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Ändringsförslag 11
Skäl 19

(19) De åtgärder som krävs för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

(19) De åtgärder som krävs för att 
genomföra detta direktiv bör antas i 
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av 
den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens 
genomförandebefogenheter1.

__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

__________
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23, ändrat 
genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt i syfte att anpassa texten till bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 12
Artikel 2, punkt 1

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

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

Motivering

Åtgärderna enligt direktivet berör inte alla bekämpningsmedel utan endast 
bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel. Begreppet bekämpningsmedel i 
kommissionens förslag är därför vilseledande och bör i hela direktivet ersättas med ordet 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 13
Artikel 4

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker och beroendet av 

bekämpningsmedel

Nationella handlingsplaner för att minska 
risker vid användning av växtskyddsmedel

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

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att minska de risker 
för människors och djurs hälsa och 
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risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel.

miljön som uppstår till följd av 
användningen av växtskyddsmedel. De 
nationella handlingsplanerna kan också 
omfatta regionala planer, i syfte att beakta 
särskilda lokala förhållanden.

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

När medlemsstaterna upprättar och ändrar 
sina nationella handlingsplaner skall de ta 
hänsyn till

− de planerade åtgärdernas sociala, 
ekonomiska och miljömässiga effekter,

− kraven på ett effektivt växtskydd,

− planering enligt annan 
gemenskapslagstiftning som berör 
användningen av växtskyddsmedel, såsom 
åtgärdsplaner enligt direktiv 2000/60/EG.

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

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

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

De nationella handlingsplanerna skall ses 
över minst vart femte år och alla ändringar 
av de nationella handlingsplanerna skall 
utan onödigt dröjsmål rapporteras till 
kommissionen. Kommissionen skall 
upprätta en Internetportal, genom vilken 
allmänheten informeras om de nationella 
handlingsplanerna, eventuella ändringar 
samt väsentliga resultat av 
genomförandet.

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

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

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

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

Motivering

På grund av de olika lokala förhållanden som gäller för användningen av växtskyddsmedel 
bör också regionala planer beaktas. Allmänhetens medverkan är en väsentlig del av de 
nationella handlingsplanerna. Därför är det lämpligt att göra planer, ändringar och resultat 
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av genomförandet tillgängliga genom en Internetportal.

Ändringsförslag 14
Artikel 5

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

1. Medlemsstaterna skall se till att alla 
yrkesmässiga användare, distributörer och 
rådgivare har tillgång till lämplig 
utbildning eller fortbildning om hållbar 
användning av växtskyddsmedel.
Kunskap om korrekt användning av 
växtskyddsmedel skall ingå i utbildningen 
av alla yrkesmässiga användare.

Utbildningen skall vara utformad på ett 
sådant sätt att den ger tillräcklig kunskap 
om de ämnen som anges i bilaga I.

Utbildningen eller fortbildningen skall 
vara utformad på ett sådant sätt att den ger 
tillräcklig kunskap om de ämnen som 
anges i bilaga I.

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

2. Medlemsstaterna skall, inom två år från 
den dag som avses i artikel 20.1, införa ett 
bedömningssystem. Med motsvarande
intyg styrks tillräckliga kunskaper om 
innehållet i bilaga I. Genom systemet skall 
förutsättningarna för utfärdande av intyg,
giltighetstiden för och återkallandet av 
intyget fastställas.

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

3. Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 18.2, ändra bilaga I för 
att anpassa den till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

Motivering

Medlemsstaterna bör bidra till att de grundläggande kraven i detta direktiv också uppfylls 
genom tillhandahållande av motsvarande utbildning och fortbildning. När det gäller personer 
som redan har motsvarande utbildning kan det räcka med fördjupade studier av enskilda 
aspekter.

Ändringsförslag 15
Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer bekämpningsmedel 
klassificerade som mycket giftiga enligt 

1. Medlemsstaterna skall se till att 
distributörer som säljer växtskyddsmedel
har minst en anställd person som har ett 



PE 386.502v01-00 14/27 PR\657645SV.doc
Extern översättning

SV

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG har minst en anställd 
person som har ett intyg enligt artikel 5.2 
och som är närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
bekämpningsmedel.

intyg enligt artikel 5.2 och som är 
närvarande och tillgänglig på 
försäljningsstället för att ge kunder 
information om användning av 
växtskyddsmedel. Intyget får vara högst
7 år gammalt.

2. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 
som behövs för att säkerställa att 
försäljning av bekämpningsmedel som 
inte är godkända för icke yrkesmässig 
användning endast sker till yrkesmässiga 
användare som har ett intyg enligt 
artikel 5.2.
3. Medlemsstaterna skall ålägga 
distributörer som släpper ut 
bekämpningsmedel för icke yrkesmässig 
användning på marknaden att lämna 
allmän information om riskerna med 
bekämpningsmedelsanvändning, särskilt 
om faror, exponering, korrekt lagring, 
hantering och spridning samt 
bortskaffande.

2. Medlemsstaterna skall ålägga 
distributörer av växtskyddsmedel att vid 
försäljning lämna allmän information om 
korrekt användning av växtskyddsmedel, 
särskilt om eventuella risker, exponering, 
korrekt lagring, hantering och spridning 
samt bortskaffande. Detta gäller också för 
försäljning via Internet.

Om köparen har ett intyg enligt artikel 5.2 
räcker det för inköp av växtskyddsmedel 
att denne uppvisar detta intyg.

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

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

Motivering

Distributörer som säljer växtskyddsmedel bör vidta tillräckliga åtgärder för att se till att 
kunderna vid försäljning får tillräcklig information om korrekt användning, eventuella risker, 
korrekt lagring, hantering, spridning samt bortskaffande av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 16
Artikel 7

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

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till 
allmänheten och underlätta allmänhetens 
tillgång till information om ansvarsfull 
användning av växtskyddsmedel, särskilt 
när det gäller deras roll i jordbruket och 
livsmedelsproduktionen, nyttan och 



PR\657645SV.doc 15/27 PE 386.502v01-00
Extern översättning

SV

alternativ. riskerna samt eventuella hälso- och 
miljöeffekter och icke-kemiska alternativ.

Motivering

Informationsprogram bör vara objektiva och inbegripa de för- och nackdelar som är 
förknippade med användningen av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 17
Artikel 8, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Tiden mellan inspektionerna skall vara 
högst fyra år.

Ändringsförslag 18
Artikel 8, punkt 5

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

5. Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll
som avses i artikel 18.2, ändra bilaga II för 
att anpassa den till den tekniska 
utvecklingen.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt i syfte att anpassa texten till bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 19
Artikel 9

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

1. Medlemsstaterna skall utfärda 
föreskrifter om flygbesprutning av 
växtskyddsmedel.

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

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

Därvid skall de fastställa minst följande 
kriterier:

3. Medlemsstaterna skall utse de 
myndigheter som är behöriga att medge 
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undantag och skall informera 
kommissionen om detta.
4. Undantag får medges endast om 
följande villkor är uppfyllda:
(a) Det får inte finnas några lämpliga 
alternativ, eller också skall det innebära 
klara fördelar i form av minskad påverkan 
på hälsa och miljö jämfört med 
markbaserad spridning av 
bekämpningsmedel.

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

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

(b) Endast växtskyddsmedel för vilka 
flygbesprutning inte är förbjudet får 
användas. 
Växtskyddsmedelsanvändningens 
eventuella inverkan på människors hälsa 
och miljön samt tillgången till lämpliga 
alternativ skall beaktas.

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

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

(ca) Vid användningen av helikoptrar 
skall helikopterns sprutbommar vara 
försedda med injektionsmunstycken för 
att minska vindavdriften.
2. En yrkesmässig användare som vill 
sprida bekämpningsmedel genom 
flygbesprutning skall lämna in en 
begäran till den behöriga myndigheten 
tillsammans med uppgifter som styrker att 
de villkor som anges i punkt 1 är 
uppfyllda.

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

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

5. En yrkesmässig användare som vill 
sprida bekämpningsmedel genom 
flygbesprutning skall lämna in en 
begäran till den behöriga myndigheten 
tillsammans med uppgifter som styrker att 
de villkor som anges i punkt 4 är 
uppfyllda.
6. De behöriga myndigheterna skall föra 3. De behöriga myndigheterna skall föra 

register över spridning genom 
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register över de undantag som medges. flygbesprutning.

(Punkt 5 i kommissionens text blir i den av parlamentet ändrade texten punkt 2 första stycket; 
det sista stycket i punkt 4 i kommissionens text blir i den ändrade texten punkt 2 

andra stycket.)

Motivering

Flygbesprutning är i vissa situationer och områden och i fråga om vissa grödor (växternas
höjd, angripna områden, epidemier) nödvändig som spridningsteknik. Målet bör vara att 
införa obyråkratiska och hanterliga bestämmelser för flygbesprutning. Särskilt i 
krissituationer måste man reagera snabbt på akuta skadegörarangrepp.

Ändringsförslag 20
Artikel 10

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

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

(a) produkter som inte är farliga för
vattenmiljön,

(a) produkter som inte inverkar negativt på
vattenmiljön,

(b) mest effektiv spridningsteknik, 
inbegripet spridningsutrustning med låg 
avdrift.

(b) mest effektiv spridningsteknik, 
inbegripet spridningsutrustning med låg 
avdrift.

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

2. Medlemsstaterna skall genom lämpliga 
åtgärder se till att de nationella 
handlingsplanerna innehåller åtgärder till 
skydd för vattendrag, särskilt 
skyddsområden för dricksvattentäkter 
inrättade i enlighet med artikel 7.3 i 
direktiv 2000/60/EG.

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

Därvid skall de risker för förorening som 
uppstår genom vindavdrift eller avrinning 
av växtskyddsmedel samt det aktuella 
områdets förhållanden beaktas.

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

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

4. Medlemsstaterna skall se till att 
spridning av bekämpningsmedel
begränsas så långt som möjligt eller 
eventuellt undviks helt på och längs vägar, 

4. Medlemsstaterna skall genom lämpliga 
åtgärder se till att risken för avrinning till 
ytvatten eller avloppssystem begränsas så 
långt som möjligt eller eventuellt undviks 
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järnvägslinjer, mycket genomsläppliga ytor 
och annan infrastruktur nära ytvatten eller 
grundvatten, och på hårdgjorda ytor med 
hög risk för avrinning till ytvatten eller 
avloppssystem.

helt om växtskyddsmedel sprids på och 
längs vägar, järnvägslinjer, mycket
genomsläppliga ytor och annan 
infrastruktur nära ytvatten eller 
grundvatten, och på hårdgjorda ytor.

Motivering

I ramdirektivet för vatten fastsälls grundläggande bestämmelser och åtgärder till skydd för 
vattenmiljön. Vid genomförandet av ramdirektivet för vatten bör man dock ägna särskild 
uppmärksamhet åt användningen av växtskyddsmedel. Därför bör det i de nationella 
handlingsplanerna entydigt och klart fastställas vad som bör beaktas vid användningen av 
växtskyddsmedel, även med avseende på spridning, avstånd (buffertzoner) och lagring när det 
gäller vattendrag och vattenskyddsområden.

Ändringsförslag 21
Artikel 11, led b

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

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

Ändringsförslag 22
Artikel 13

Integrerat växtskydd God yrkespraxis inom växtskydd och 
integrerat växtskydd

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

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att 
alla yrkesmässiga användare tillämpar de 
allmänna kriterier för god yrkespraxis 
inom växtskydd som anges i bilaga III.
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för samma skadegörarproblem, ger minst 
påverkan på människors hälsa och på 
miljön.
2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga 
förutsättningar för tillämpning av 
integrerat växtskydd.

2. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga 
åtgärder för att främja metoder med liten 
användning av växtskyddsmedel, till 
exempel metoder för integrerat växtskydd.

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

3. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av nödvändiga förutsättningar 
för tillämpningen av integrerat växtskydd.

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

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att de 
allmänna kriterier avseende modellen för 
integrerat växtskydd som anges i bilaga IV
kan tillämpas.

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

5. Ändringar av bilagorna III och IV 
genomförs genom det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 18.2.

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

6. Medlemsstaterna skall införa lämpliga
incitament för att uppmuntra yrkesmässiga 
användare att tillämpa gröd- eller 
sektorspecifika riktlinjer för integrerat 
växtskydd som tar hänsyn till de allmänna 
kriterier som anges i bilaga IV. Sådana 
riktlinjer kan också utarbetas av 
organisationer för yrkesmässiga 
användare. Medlemsstaterna skall i sina 
nationella handlingsplaner enligt artikel 4 
hänvisa till lämpliga riktlinjer.

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

7. Fram till den 30 juni 2013 skall 
medlemsstaterna rapportera till 
kommissionen om genomförandet av 
punkterna 1-4 och särskilt meddela 
kommissionen om nödvändiga 
förutsättningar för tillämpningen av 
integrerat växtskydd har skapats. 

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

Motivering

Det skapas enhetliga kriterier i EU för god yrkespraxis inom växtskydd och för ett integrerat 
växtskydd. Motsvarande kriterier anges närmare i bilaga III och IV, i syfte att underlätta 
genomförandet i medlemsstaterna. Anpassningar till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen görs i enlighet med bestämmelserna i det nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 23
Artikel 14, punkt 1

1. Kommissionen skall utarbeta 
harmoniserade riskindikatorer i enlighet 
med det förfarande som avses i
artikel 18.3. Medlemsstaterna får, fram till
dess att indikatorerna har fastställts, 
fortsätta att använda befintliga nationella 
indikatorer eller fastställa andra lämpliga 
indikatorer.

1. Kommissionen skall utarbeta 
harmoniserade riskindikatorer i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 18.2. 
Medlemsstaterna får, fram till dess att 
indikatorerna har fastställts, fortsätta att 
använda befintliga nationella indikatorer 
eller fastställa andra lämpliga indikatorer.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt i syfte att anpassa texten till bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 24
Artikel 15

Kommissionen skall regelbundet lämna en 
rapport till Europaparlamentet och rådet 
om framstegen i genomförandet av detta 
direktiv, vid behov tillsammans med 
förslag till ändringar.

Kommissionen skall regelbundet, dock 
minst vart femte år, lämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet om 
framstegen i genomförandet av detta
direktiv, vid behov tillsammans med 
förslag till ändringar.

Motivering

En enhetlig översyn är lämplig i syfte att utreda tendenser.

Ändringsförslag 25
Artikel 18
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1. Kommissionen skall biträdas av ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättats enligt artikel 58 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002.

1. Kommissionen skall biträdas av ständiga 
kommittén för livsmedelskedjan och 
djurhälsa som inrättats enligt artikel 58 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1-5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara 
tre månader.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt i syfte att anpassa texten till bestämmelserna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 26
Bilaga I, rubriken och inledningen

Utbildningsprogram Utbildnings- eller fortbildningsprogram
Utbildningsprogram skall utformas på ett 
sådant sätt att de ger tillräcklig kunskap om 
följande:

Utbildnings- eller fortbildningsprogram
skall utformas på ett sådant sätt att de ger 
tillräcklig kunskap om följande:

Motivering

Genom detta ändringsförslag anpassas bilaga I till bestämmelserna i artikel 5 
(jfr ändringsförslaget till artikel 5).

Ändringsförslag 27
Bilaga IIa (ny)

Bilaga IIa
Kriterier för god yrkespraxis inom 
växtskydd
(1) Förebyggande åtgärder
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− Odlingssystemen, typerna av gröda,
växtföljderna och markbearbetningen
samt sånings- och 
utplanteringstidpunkterna skall med 
hänsyn till platsen och situationen
utformas så att skadegörarangrepp inte 
främjas.

− I första hand skall sådana sorter väljas 
som tolererar eller är resistenta mot 
viktiga platsspecifika skadedjur.
(2) Bedömning av angrepp

− Vid beslut om lämpliga 
växtskyddsåtgärder skall tillgänglig 
rådgivning utnyttjas.

− Växternas, växtbeståndets och
växtprodukternas utveckling och 
hälsotillstånd skall observeras. 
Skadedjursangrepp skall bedömas med 
avseende på behovet av 
växtskyddsåtgärder.
(3) Användning av växtskyddsmedel

− Om inga andra lämpliga 
växtskyddsåtgärder finns att tillgå kan 
växtskyddsmedel användas.

− Endast lämpliga och för det berörda 
användningsområdet tillåtna 
växtskyddsmedel skall användas, i 
enlighet med bruksanvisningen.

− Vid tillverkningen av 
behandlingsvätskan skall hänsyn tas till 
särskilda försiktighetsåtgärder till skydd 
för användaren, tredje personer och 
ekosystemet.

− Yrkesmässiga användare skall ha ett 
intyg enligt artikel 5.

− Endast lämplig och funktionssäker 
växtskyddsutrustning som har 
inspekterats enligt artikel 8 skall 
användas.

− Vindavdrift skall undvikas så långt som 
möjligt.

− Rester och reningsvätskor skall i 
lämplig utspädning spridas på det 
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behandlade området. Avledning till
lantgårdens avloppssystem eller det 
allmänna avloppssystemet strider mot god 
yrkespraxis.

Motivering

I bilaga IIa (ny) bör man ange de allmänna kriterierna för god yrkespraxis för yrkesmässiga 
användare i enlighet med artikel 13 (jfr ändringsförslaget till artikel 13).

Ändringsförslag 28
Bilaga IIb (ny)

Bilaga IIb
Allmänna kriterier för integrerat 

växtskydd
(1) De förebyggande åtgärderna mot 
skadedjur omfattar följande:

− Lämpliga växtföljder.

− Användning av anpassade 
odlingstekniker och odlingsmetoder (t.ex.
när det gäller förberedelse av såbädden, 
såningstidpunkt och såddtäthet, utsäde, 
skonsam markbearbetning och 
direktsådd, hygieniska åtgärder och
beskärning).

− Odling av resistenta/toleranta sorter och
användning av certifierat utsäde och 
certifierade växter.

− Balanserad gödsling, markförbättring
och bevattning/spridarbevattning enligt 
god yrkespraxis.

− Undvikande av spridning av skadedjur
genom jordbruksutrustningen (t.ex. 
genom regelbunden rengöring).

− Skydd och främjande av relevanta
nyttodjur, till exempel genom anpassade 
växtskyddsåtgärder eller användning av 
ekologisk infrastruktur på eller utanför 
odlingsområdena.
(2) Övervakningen av odlingarna skall om 
möjligt genomföras på adekvat sätt och 
med adekvata metoder. Dessa omfattar 
vetenskapligt grundade och lämpliga 
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prognos-, varnings- och diagnossystem 
samt användningen av yrkesmässig 
rådgivning.
(3) På grundval av övervakningen av 
odlingarna skall den yrkesmässiga 
användaren besluta om och när direkta 
växtskyddsåtgärder skall genomföras. För 
detta ändamål utgör vetenskapligt 
grundade skadetrösklar en viktig del av 
beslutsfattandet, där sådana finns och 
kan tillämpas. Sådana regionala 
skadetrösklar skall beaktas innan 
växtskyddsmedel används.
(4) Biologiska, fysikaliska och andra 
icke-kemiska metoder skall ges företräde 
framför kemiska växtskyddsmedel, om det 
är sannolikt att man med hjälp av dem på 
ett tillfredsställande sätt kan bekämpa 
skadegörare och de ekonomiska följderna 
har beaktats.
(5) Det växtskyddsmedel som används 
skall så precist som möjligt vara avsett för 
målorganismen och det skall ha minsta
möjliga bieffekter för användare, andra 
organismer och miljön.
(6) Den yrkesmässiga användaren skall 
vid användningen av växtskyddsmedel 
och andra ingrepp beakta den nödvändiga 
omfattningen t.ex. genom att minska 
användningsmängderna och antalet
användningar eller behandla endast en 
del av odlingsområdet. Härvid skall det
beaktas att det önskade 
bekämpningsresultatet uppnås och att 
målorganismernas resistensutveckling 
inte stärks.
(7) Om det är känt att det finns en risk för 
att resistens skall utvecklas mot 
växtskyddsmedel och det därför är 
nödvändigt att oftare använda 
växtskyddsmedel eller att använda större 
mängder, skall befintliga strategier för att 
undvika resistens tillämpas, i syfte att 
upprätthålla växtskyddsmedlens 
effektivitet. Detta inbegriper särskilt 
utbyte av det verksamma ämnet mot ett 
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annat verksamt ämne med ett annat 
verkningssätt.
(8) Den yrkesmässiga användaren skall 
på grundval av dokumentation om 
användningen av växtskyddsmedel och 
övervakningen av odlingarna kontrollera 
hur framgångsrika 
bekämpningsåtgärderna har varit.

Motivering

I bilaga IIb (ny) bör man ange kriterierna avseende modellen för integrerat växtskydd i 
enlighet med artikel 13.4 (jfr ändringsförslaget till artikel 13).
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MOTIVERING

Bakgrund

Genom beslutet om antagandet av sjätte miljöhandlingsprogrammet bekräftade 
Europaparlamentet och rådet att hälso- och miljöeffekterna av växtskyddsmedel måste 
minskas ytterligare. De framhöll vikten av att uppnå en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel och föreslog en tvådelad strategi:
− Fullständigt genomförande och lämplig översyn av gällande lagstiftning.
− Utarbetande av en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel.

I meddelandet ”Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel”
(KOM(2006)0372) redogör kommissionen för de olika åtgärder som skall ingå i strategin. 
Föreliggande förslag till direktiv skall bidra till genomförandet av den temainriktade strategin 
genom att en ram för åtgärder för hållbar användning av växtskyddsmedel införs.

Användningsområde

Föredraganden anser att titeln på det förslag till direktiv som har lagts fram kan missförstås. 
Som kommissionen själv medger gäller förslaget till direktiv bestämmelser om en särskild 
grupp bekämpningsmedel, nämligen växtskyddsmedel. Av det skälet bör begreppet 
”bekämpningsmedel” i hela texten till direktivet ersättas med ”växtskyddsmedel”. Detta bör 
uttryckligen klargöras i hela texten till direktivet. Det är därmed inte uteslutet att 
användningsområdet eventuellt kan komma att utvidgas vid ett senare tillfälle, men detta bör 
ske i samråd med Europaparlamentet. 

Målsättning

Föredraganden anser att direktivet i enlighet med föreskrifterna i det sjätte 
miljöhandlingsprogrammet och den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel främst måste handla om att minska de risker och effekter på miljön och 
människors hälsa som är förknippade med användning av växtskyddsmedel. De åtgärder som 
vidtas måste dock vara rimliga. De fördelar som användningen av växtskyddsmedel ger måste 
emellertid också beaktas med hänsyn till produktionens kvalitet och vinstmaximering.

Nationella handlingsplaner

Föredraganden delar kommissionens uppfattning att det främst bör vara en fråga för 
medlemsstaterna att inom ramen för de nationella handlingsplanerna bidra till att minska 
riskerna med användning av växtskyddsmedel. Endast på detta sätt kan lämplig hänsyn tas till 
olika lokala förhållanden och faktorer.

Expertis och information

Föredraganden anser att yrkesmässiga användare, distributörer och rådgivare genom 
utbildnings- och fortbildningsåtgärder bör förbättra sina kunskaper om hur växtskyddsmedel 
hanteras på rätt sätt. Allmänheten bör genom motsvarande program på lämpligt sätt 
informeras om hur växtskyddsmedel hanteras korrekt.
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Tekniska bestämmelser

Utrustning och tillbehör för spridning av bekämpningsmedel skall inspekteras med jämna 
mellanrum. Föredraganden anser att medlemsstaterna på vissa villkor skall få fastställa 
bestämmelser för flygbesprutning. 

Vattenmiljön

I ramdirektivet för vatten föreskrivs grundläggande bestämmelser och åtgärder för att skydda 
vattenmiljön. Vid genomförandet av ramdirektivet för vatten krävs dock att användning av 
växtskyddsmedel uppmärksammas särskilt. I de nationella handlingsplanerna måste därför 
klart och tydligt fastställas vad som skall beaktas vid användning av växtskyddsmedel, också 
när det gäller spridning, buffertzoner och lagring i vattendrag och vattenskyddsområden. 

God yrkesmässig praxis för växtskydd och integrerat växtskydd

Föredraganden anser att det är nödvändigt att också i framtiden ha som mål att vidareutveckla 
växtskyddet. Av det skälet behövs ytterligare två områden: god yrkesmässig praxis och 
integrerat växtskydd. De kriterier som fastställs i bilagorna III och IV beskriver inom vilka 
ramar god yrkesmässig praxis för växtskydd och integrerat växtskydd kan röra sig i 
Europeiska unionen. 

I god yrkesmässig praxis för växtskydd skall det fastställas vilka grundkrav som skall 
uppfyllas av den som genomför åtgärder för växtskydd.

Med beaktande av de regionala förhållandena (t.ex. jordbruk, väderförhållanden och naturlig 
balans) skall medlemsstaterna eller yrkesförbund formulera odlings- eller sektorspecifika 
riktlinjer för integrerat växtskydd på grundval av de allmänna kriterierna i bilaga IV för 
integrerat växtskydd. Det integrerade växtskyddet är förebilden för växtskyddet i 
Europeiska unionen och är därför innovationsmotorn för växtskyddet. Det integrerade 
växtskyddet kan också omfatta åtgärder med högre ekonomiska risker för att minska 
kostnaderna vid användning av växtskyddsmedel och minska de risker som uppstår vid 
användningen. Tillämpningen av dessa riktlinjer är frivillig och kan främjas genom särskilda 
stimulansåtgärder.

Inom vissa tidsintervall skall man kontrollera huruvida de allmänna kriterierna för god 
yrkesmässig praxis för växtskydd och de allmänna kriterierna för integrerat växtskydd skall 
anpassas i förhållande till läget inom vetenskapen och tekniken samt de allmänna framstegen. 
Motsvarande anpassningar skall göras inom kommittéförfarandet. Medlemsstaternas rapporter 
kommer att vara viktiga utgångspunkter för en diskussion om bilagorna.

Genom den tvådelade strategin säkerställs att det alltid går att göra mer för miljön och för att 
den skall kompenseras. Å andra sidan kommer god yrkesmässig praxis att främja arbete i 
enlighet med förebilden för det integrerade växtskyddet. 


