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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 forordning om statistik over 
plantebeskyttelsesmidler
(KOM(2006)0778 – C6–0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0778),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 285, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0457/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (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
Artikel 1, overskrift

Genstand og anvendelsesområde Genstand, anvendelsesområde og
målsætninger

Ændringsforslag 2
Artikel 1, stk. 2, led 2

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, 
der årligt medgår til landbrugsmæssig 
anvendelse, jf. bilag II.

– de mængder plantebeskyttelsesmidler, 
der anvendes årligt, jf. bilag II.
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Ændringsforslag 3
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

2a. Formålet med statistikkerne er navnlig:
- at gennemføre og evaluere temastrategien 
for bæredygtig anvendelse af pesticider
- at udvikle harmoniserede nationale og 
fælles risikoindikatorer, identificere 
tendenser i anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og vurdere de 
nationale handlingsplaners effektivitet i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EF
om en ramme for Fællesskabets indsats for 
en bæredygtig anvendelse af pesticider1

– at registrere strømmen af stoffer i 
forbindelse med produktion af, handel med 
og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
_______________

1 KOM(2006)0373.

Begrundelse

Statistikkerne skal tjene bestemte, i fællesskabsretten fastsatte formål. Desuden bør de 
forhåndenværende data anvendes til at tilbagespore de stoffer, der indgår i 
plantebeskyttelsesmidler, og til at slå fast, om der anvendes ulovlige produkter.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, stk. 1, led 1-3

– undersøgelser,
– indberetningsforpligtelser for leverandører 
vedrørende markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler; der kan anvendes 
forskellige godkendelser for professionelle 
og ikke-professionelle brugere

– indberetningsforpligtelser for leverandører 
vedrørende markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler; der kan anvendes 
forskellige godkendelser for professionelle 
og ikke-professionelle brugere; navnlig 
forpligtelser i medfør af artikel 64, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. …/… af ….. om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler1

– indberetningsforpligtelser for 
professionelle brugere baseret på journaler 
over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler

– indberetningsforpligtelser for 
professionelle brugere baseret på journaler 
over anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler; navnlig 
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forpligtelser i medfør af artikel 64, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. …/…;
– undersøgelser
_______________

1 KOM(2006)0388.

Begrundelse

Det bør undgås at dobbeltbelaste landbrugerne med yderligere forpligtelser til at registrere 
og indsamle data, og, hvor det er hensigtsmæssigt, bør anvendelsen af andre kilder 
prioriteres. Medlemsstaterne bør sikre, at gennemførelsen af undersøgelser overvåges af 
personer med passende kvalifikationer.

Ændringsforslag 5
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen, hvilken 
dataindsamlingsmetode de har valgt i 
medfør af stk. 1. Kommissionen 
godkender dataindsamlingsmetoden efter 
den i artikel 5, stk. 3, nævnte 
forskriftsprocedure med kontrol.

Begrundelse

For at sikre dataenes kompatibilitet og sammenlignelighed på fællesskabsplan bør 
Kommissionen godkende den dataindsamlingsmetode, som medlemsstatsmyndigheden har 
valgt.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, stk. 1 b (nyt)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at
- producenter af plantebeskyttelsesmidler 
og
- de ansvarlige for markedsføring og import 
af plantebeskyttelsesmidler
hvert år aflægger rapport til den 
kompetente myndighed om
- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel fremstilles
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- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel leveres til 
forarbejdningsvirksomheder og grossister i 
Den Europæiske Union 
- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel eksporteres. 
Disse informationer vurderes af de 
kompetente myndigheder og offentliggøres 
efter om nødvendigt at være blevet 
bearbejdet for at bevare bestemte 
informationers fortrolige karakter.

Begrundelse

Producenternes og de markedsføringsansvarlige markedsdeltageres pligt til at indberette 
markedsførte og eksporterede mængder har afgørende betydning for dataindsamlingen og bør 
derfor udtrykkeligt nævnes i forordningens dispositive del.

Ændringsforslag 7
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sikrer, at de 
indsamlede data vurderes af en 
kvalificeret ekspertgruppe og analyseres 
med hensyn til deres indvirkning på 
menneskers sundhed og på miljøet. Denne 
vurdering offentliggøres på internettet.

Begrundelse

De medlemsstatsmyndigheder, der er ansvarlige for de nationale handlingsplaner, der skal 
udarbejdes i henhold til direktiv XXX (KOM(2006)373), bør foretage en sagkyndig vurdering 
af de statistiske oplysninger og om nødvendigt tilpasse de nationale handlingsplaner til de 
observerede tendenser.

Ændringsforslag 8
Artikel 6, stk. 1

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne forordning. 
Denne rapport skal navnlig indeholde en 

Kommissionen forelægger hvert femte år 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om gennemførelsen af denne forordning. 
Denne rapport skal navnlig indeholde en 
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evaluering af kvaliteten af de indberettede 
data, af byrden for virksomhederne og af 
de statistiske oplysningers anvendelighed i 
forbindelse med den tematiske strategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider.

evaluering af kvaliteten og 
sammenligneligheden af de indberettede 
data, af byrden for virksomhederne og af 
de statistiske oplysningers anvendelighed i 
forbindelse med den tematiske strategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider, 
navnlig med hensyn til de i artikel 1 
opstillede målsætninger. 

Begrundelse

Statistikkernes nytte i forhold til de forskriftsmæssige opgaver skal tydeligt fremgå af 
Kommissionens rapport.

Ændringsforslag 9
Bilag I, overskrift

Statistikker over markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler

Statistikker over produktion og
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Der bør også indsamles data vedrørende producerede mængder.

Ændringsforslag 10
Bilag I, afsnit 2 a (nyt)

AFSNIT 2a
Indberetningsforpligtelser

Producenter af plantebeskyttelsesmidler og
de ansvarlige for markedsføring og import 
af plantebeskyttelsesmidler skal hvert år
aflægge rapport til den kompetente
myndighed om
- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel fremstilles
- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel leveres til 
forarbejdningsvirksomheder og grossister i 
Den Europæiske Union 
- de mængder, hvori et givet aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel eksporteres. 
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Ændringsforslag 11
Bilag I, afsnit 5, punkt 2

2. Medlemsstaterne indsender data for 
hvert kalenderår, der følger efter den første 
referenceperiode.

2. Medlemsstaterne indsender data for 
hvert kalenderår, der følger efter den første 
referenceperiode, og offentliggør disse 
data på internettet.

Begrundelse

Der bør fastsættes bestemmelse om, at medlemsstaterne skal offentliggøre dataene.

Ændringsforslag 12
Bilag I, afsnit 6, punkt 3

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

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

Begrundelse

Anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til ikke-landbrugsmæssige formål må tages i 
betragtning, dog under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet.

Ændringsforslag 13
Bilag II, afsnit 1, punkt 1

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

1. Statistikkerne skal dække 
landbrugsmæssig og professionel ikke-
landbrugsmæssig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i 
medlemsstaterne.

Begrundelse

Anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler til ikke-landbrugsmæssige formål må tages i 
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betragtning. Derfor skal statistikkerne også dække professionelle brugere såsom 
parkvæsener, vejvæsener og jernbaner.

Ændringsforslag 14
Bilag II, afsnit 5, punkt 5

5. Dataene fremsendes til Kommissionen 
senest 12 måneder efter udløbet af hver 
femårs periode.

5. Dataene fremsendes til Kommissionen 
senest 12 måneder efter udløbet af hver 
femårs periode og offentliggøres på 
internettet.

Begrundelse

Der bør fastsættes bestemmelse om, at medlemsstaterne skal offentliggøre dataene.
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BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag til forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler hænger 
direkte sammen med temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider, der blev forelagt 
et par måneder forinden. Formålet med forslaget er at harmonisere de nationale statistikker 
over salg og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på europæisk plan i et sådant omfang, at 
det bliver muligt at indsamle meningsfyldte oplysninger om anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler og på mellemlang sigt mindske de risici og den belastning af miljøet 
og menneskers sundhed, der følger af anvendelsen af disse produkter.

1. Sammenlignelig datakvalitet

Den primære målsætning med harmoniseringen er at indhente kompatible og 
sammenlignelige data fra alle medlemsstaterne, således at der kan opstilles meningsfyldte, 
pålidelige og objektive statistikker på fællesskabsplan. For ikke at bringe denne målsætning i 
fare bør den fleksibilitet, der (i artikel 3) indrømmes medlemsstaterne med hensyn til, 
hvorledes de ønsker at kombinere forskellige primære data fra forskellige kilder, opvejes af en 
obligatorisk godkendelse fra Kommissionens side af den dataindsamlingsmetode, 
medlemsstaterne agter at anvende (se ændringsforslag 5). 

2. Undgåelse af dobbeltindsamling af data

Efter ordførerens opfattelse er det nødvendigt at undgå dobbeltundersøgelser og 
dobbeltindsamling af data, da dette ville lægge en endnu større byrde på professionelle 
brugere. De lovgivningsmæssige forslag vedrørende temastrategien, der i øjeblikket drøftes i 
Europa-Parlamentet og Rådet, indeholder specifikke bestemmelser om opbevaring af data, der 
giver oplysninger om anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, samt om indberetning af 
salgsdata fra producenternes side (se navnlig artikel 64 i forslaget til forordning om
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0388). Der bør tages udtrykkeligt 
hensyn til disse bestemmelser i forbindelse med den i denne forordning fastsatte indsamling af 
statistiske oplysninger.

Desuden er lignende registreringsbestemmelser et vigtigt led i integreret plantebeskyttelse, 
men også i private kvalitetsstyringsordninger såsom EurepGAP/GlobalGAP. For så vidt angår 
statistiske undersøgelser bør anvendelsen af foreliggende data for virksomheder, der arbejder i 
overensstemmelse med disse standarder, prioriteres, idet det dog ikke må glemmes, at denne 
gruppe ikke udgør noget repræsentativt tværsnit af alle landbrugsbedrifter.

Undersøgelser bør baseres på de data om producerede og markedsførte 
plantebeskyttelsesmidler, som producenterne og forhandlerne skal indberette til de 
kompetente myndigheder. Med henblik på at harmonisere europæisk dataindsamling mest 
muligt er det ikke tilstrækkeligt at definere de berørte aktørers indberetningsforpligtelser i 
gennemførelsesbestemmelserne (som fastsat i artikel 64 i markedsføringsforordningen). 
Indberetningsforpligtelserne bør defineres så præcist som muligt i denne forordning, da de er 
kilden til de grundlæggende data, der er nødvendige for at samle oplysninger om anvendelsen
af disse produkter (se bilag II, afsnit 1).
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3. Medtagelse af ikke-landbrugsmæssige anvendelser i forordningens anvendelsesområde

Der er efter ordførerens opfattelse ikke nogen berettigelse for ikke at medtage ikke-
landbrugsmæssige anvendelser af plantebeskyttelsesmidler i forordningens 
anvendelsesområde. Mens privat anvendelse, f.eks. i private haver og kolonihaver, ganske vist 
kun kan registreres ved hjælp af salgsdata, bør der for professionelle brugere og 
storforbrugere (såsom kommunale tjenester og tjenester, der anvender ukrudtsmidler i 
forbindelse med vedligeholdelse af veje og jernbaner) gælde samme krav som for
landbrugsmæssige brugere for så vidt angår dataopbevaringsforpligtelser og statistiske 
undersøgelser.

4. Fuld udnyttelse af indsamlede data

De indsamlede data bør på nationalt plan og fællesskabsplan udnyttes således, at de tjener
gennemførelsen af temastrategien mest muligt. Ordføreren foreslår derfor, at de indsamlede 
data vurderes af en ekspertgruppe og analyseres med hensyn til deres virkning på menneskers 
sundhed og på miljøet. De myndigheder, der er ansvarlige for de nationale handlingsplaner, 
skal også have det overordnede ansvar for denne ekspertgruppe, der skal sammensættes 
således, at den udgør et europæisk netværk.

Også data vedrørende producerede og solgte plantebeskyttelsesmidler bør udnyttes således, at 
de ikke kun danner grundlag for statistiske undersøgelser af anvendelsen af pesticider, men 
samtidig giver myndighederne mulighed for at føre kontrol med produktstrømme. I den 
forbindelse ville det være nok at skabe gennemsigtighed i afsætningsstrømmene helt frem til 
storkunder og lokale landbrugsbedrifter. Især med hensyn til det stadig større problem - ifølge 
sektoren for plantebeskyttelsesmidler selv - med ulovlige importprodukter kunne en 
registrering af strømmene af stoffer i sektoren være et nyttigt værktøj for de kompetente
myndigheder og give den foreslåede dataindsamling betydelig merværdi.


