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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 förordning om statistik om 
växtskyddsmedel
(KOM(2006)0778 – C6-0457/2006 – 2006/0258(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0778),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0457/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (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 förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 1, rubriken

Syfte och omfattning Syfte, omfattning och målsättning

Ändringsförslag 2
Artikel 1, punkt 2, strecksats 2

– den årliga användningen av 
växtskyddsmedel i jordbruket i enlighet med 
bilaga II.

– den årliga användningen av 
växtskyddsmedel i enlighet med bilaga II.

  
1 Ännu inte publicerat i EUT.



PE388.460v01-00 6/13 PR\663468SV.doc

SV

Ändringsförslag 3
Artikel 1, punkt 2a (ny)

2a. Statistiken skall framför allt vara till 
nytta för
– genomförandet och utvärderingen av den 
temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel,
– utvecklingen av harmoniserade 
riskindikatorer på nationell nivå och 
gemenskapsnivå, beräkningen av tendenser 
inom användningen av växtskyddsmedel 
och bedömningen av hur effektiva de 
nationella handlingsplaner är, som 
upprättats i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv .../.../EG om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder för att uppnå 
en hållbar användning av 
bekämpningsmedel1,
– undersökning av materialflödena vid 
produktion av, handel med och användning 
av växtskyddsmedel.
_________
1 KOM(2006)0373.

Motivering

Statistiken tjänar bestämda ändamål, som fastställts genom gemenskapslagstiftningen. Utöver 
detta bör de uppgifter som föreligger användas för att åskådliggöra materialflödena i 
samband med växtskyddsmedel och påvisa användningen av lagstridiga produkter. 

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 1, strecksatserna 1–3

– rapporteringskrav tillämpliga på 
leverantörer avseende växtskyddsmedel som 
släpps ut på marknaden, varvid separata 
godkännanden för yrkesmässig och icke-
yrkesmässig användning kan tillämpas,

– rapporteringskrav tillämpliga på 
leverantörer avseende växtskyddsmedel som 
släpps ut på marknaden, varvid separata 
godkännanden för yrkesmässig och 
icke-yrkesmässig användning kan tillämpas, 
framför allt krav enligt artikel 64.2 i 
förordning (EG) nr …/… om utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden1,

– rapporteringskrav tillämpliga på – rapporteringskrav tillämpliga på 
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yrkesmässiga användare på grundval av 
förda journaler över användningen av 
växtskyddsmedel,

yrkesmässiga användare på grundval av 
förda journaler över användningen av 
växtskyddsmedel, framför allt krav enligt
artikel 64.1 i förordning (EG) nr …/…om 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden,
1 (KOM(2006)0388).

Motivering

Man bör undvika att skyldigheterna i fråga om dokumentation och uppgiftsinsamling leder till 
dubbelarbete för jordbrukarna, med tanke på andra liknande skyldigheter de har, och andra 
källor bör företrädesvis anlitas, när detta ställer sig förnuftigt. Medlemsstaterna skall se till 
att uppgiftsinsamlingen görs med sakkunnigt stöd.

Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall till 
kommissionen sända in besked om sitt val 
av metod för uppgiftsinsamling i enlighet 
med punkt 1 och kommissionen skall 
godkänna metoden i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll, 
som avses i artikel 5.3.

Motivering

Som en garanti för att uppgifterna är förenliga och går att jämföra med varandra på 
gemenskapsnivå bör kommissionen ge sitt bemyndigande till den metod för uppgiftsinsamling 
som valts av medlemsstatens behöriga myndighet.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 1b (ny)

1b. Medlemsstaterna skall se till att
– tillverkarna av växtskyddsmedel samt
– ansvariga för utsläppande på 
marknaden eller import av 
växtskyddsmedel 

årligen avlägger rapport till den behöriga 
myndigheten om följande:



PE388.460v01-00 8/13 PR\663468SV.doc

SV

– Tillverkade mängder av ett visst verksamt 
ämne eller växtskyddsmedel.
– Till förädlingsföretag eller grossister i 
Europeiska unionen levererade mängder av 
ett visst verksamt ämne eller 
växtskyddsmedel.
– Exporterade mängder av ett visst 
verksamt ämne eller växtskyddsmedel.
Dessa uppgifter skall utvärderas av den 
behöriga myndigheten och offentliggöras, 
vid behov efter bearbetning till skydd för 
konfidentiella uppgifter.

Motivering

Skyldigheten för tillverkare och marknadsaktörer med ansvar för utsläppande på marknaden 
att anmäla vilka mängder som släppts ut på marknaden eller exporterats ingår som ett 
väsentligt led i uppgiftsinsamlingen och bör därför uttryckligen nämnas i själva 
lagstiftningsdelen av denna förordning,

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall se till att de 
insamlade uppgifterna utvärderas av en
expertgrupp med lämpliga kvalifikationer
och bedöms ur synvinkel av vilken inverkan 
de har på människors hälsa och på miljön.
Denna utvärdering skall offentliggöras på 
Internet.

Motivering

Medlemsstaternas myndigheter med behörighet för de nationella handlingsplaner som det 
talas om i direktiv XXX (KOM(2006)0373) bör göra en sakkunnig utvärdering av statistiken 
och vid behov anpassa de nationella handlingsplanerna till tendenser som iakttagits. 

Ändringsförslag 8
Artikel 6, stycke 1

Kommissionen skall överlämna en rapport 
om genomförandet av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet vart femte år. I 
rapporten skall särskilt bedömas kvaliteten 

Kommissionen skall överlämna en rapport 
om genomförandet av denna förordning till 
Europaparlamentet och rådet vart femte år. I 
rapporten skall särskilt bedömas kvaliteten 
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på de översända uppgifterna, bördan på 
företagen samt statistikens nytta i anslutning 
till den temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel.

på de översända uppgifterna samt deras 
jämförbarhet, bördan på företagen samt 
statistikens nytta i anslutning till den 
temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel, framför 
allt med hänsyn till de mål som angivits i 
artikel 1.

Motivering

Nyttan med statistiken ur synvinkel av dess lagstadgade uppgifter måste klart läggas fram i 
kommissionens rapport.

Ändringsförslag 9
Bilaga I, rubriken

Statistik om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden

Statistik om tillverkning och utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden

Motivering

Det bör finnas med uppgifter om vilka mängder som produceras.

Ändringsförslag 10
Bilaga I, avsnitt 2a (nytt)

AVSNITT 2a
Anmälningsskyldighet

Tillverkaren av växtskyddsmedel samt de 
ansvariga för utsläppande på marknaden 
eller import av växtskyddsmedel skall 
årligen avlägga rapport till den behöriga 
myndigheten om följande:
– Tillverkade mängder av ett visst verksamt 
ämne eller växtskyddsmedel.
– Till förädlingsföretag eller grossister i 
Europeiska unionen levererade mängder av 
ett visst verksamt ämne eller 
växtskyddsmedel.
– Exporterade mängder av ett visst 
verksamt ämne eller växtskyddsmedel.
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Ändringsförslag 11
Bilaga I, avsnitt 5, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för 
varje kalenderår efter den första 
referensperioden.

2. Medlemsstaterna skall lämna uppgifter för 
varje kalenderår efter den första 
referensperioden och offentliggöra dessa 
uppgifter på Internet.

Motivering

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall offentliggöra uppgifterna.

Ändringsförslag 12
Bilaga I, avsnitt 6, stycke 3

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

Rapporten om det andra referensåret skall 
innehålla en obearbetad skattning av 
andelarna av de totala ämnesmängderna i 
varje huvudgrupp i bilaga III som ingår i 
växtskyddsmedel som släpps ut på 
marknaden för användning i och utanför 
jordbruket, framför allt inom grönområden
för allmänheten, vid väg- och 
järnvägsunderhåll och för privat bruk. 
Dessa skattningar skall förnyas vart femte 
år.

Motivering

Det måste tas hänsyn till användningen av växtskyddsmedel utanför jordbruket. I det 
sammanhanget måste proportionalitetsprincipen beaktas.

Ändringsförslag 13
Bilaga II, avsnitt 1, punkt 1

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

1. Statistiken skall omfatta användningen i 
jordbruket samt den professionella
användningen utanför jordbruket av 
växtskyddsmedel i var och en av 
medlemsstaterna.

Motivering

Det måste tas hänsyn till användningen av växtskyddsmedel utanför jordbruket. Därför bör 
uppgifter om yrkesmässig användning, såsom i offentliga trädgårdar och parker och inom 
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vägverken och vid underhåll av järnvägar.

Ändringsförslag 14
Bilaga II, avsnitt 5, punkt 5

5. Uppgifterna skall översändas till 
kommissionen inom tolv månader efter 
slutet av varje femårsperiod.

5. Uppgifterna skall översändas till 
kommissionen inom tolv månader efter 
slutet av varje femårsperiod och 
offentliggöras på Internet.

Motivering

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna skall offentliggöra uppgifterna.



PE388.460v01-00 12/13 PR\663468SV.doc

SV

MOTIVERING

Kommissionens förslag till en förordning om statistik om växtskyddsmedel står i direkt 
samband med kommissionens "temainriktade strategi för hållbar användning av 
bekämpningsmedel", vilken framlades några månader tidigare. Målet med förslaget är en 
europaomfattande harmonisering av nationell statistik om försäljning och användning av 
växtskyddsmedel. Denna harmonisering bör göras på en sådan nivå att det blir möjligt att 
samla in meningsfulla uppgifter om användningen av växtskyddsmedel och, på medellång 
sikt, minska de risker och den belastning för miljön och människors hälsa som användningen 
av dessa produkter för med sig.

1. Jämförbar kvalitet på uppgifterna

Huvudsyftet med harmoniseringen är att uppgifterna från alla medlemsstater skall vara 
förenliga och jämförbara, så det går att ta fram meningsfull, tillförlitlig och objektiv statistik 
på gemenskapsnivå. För att inte uppnåendet av detta mål skall ställas på spel bör den 
flexibilitet som beviljats medlemsstaterna med hur olika primärdata från skilda källor kan 
kombineras (i artikel 3) uppvägas av bestämmelser om att kommissionen obligatoriskt skall 
godkänna de system för uppgiftsinsamling som föreslagits av medlemsstaterna (se 
ändringsförslag 5).

2. Inget dubbelarbete vid uppgiftsinsamlingen

Föredraganden för yttrandet anser att man i detta sammanhang måste se till att dubbelarbete 
till följd av uppgiftsinsamlingen undviks, framför allt för de yrkesmässiga användarna. I de 
lagstiftningsförslag om temainriktad strategi, vilka just nu är uppe till diskussion i 
Europaparlamentet och rådet, ingår det särskilda bestämmelser om lagring av uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel och om att tillverkarna skall översända uppgifter om 
försäljningen (se framför allt artikel 64 i den planerade förordningen om godkännande av 
växtskyddsmedel (KOM(2006)0388)). Dessa bestämmelser bör det uttryckligen hänvisas till 
vid den statistiska uppgiftsinsamling som föreskrivs i denna förordning.

Liknande bestämmelser om registrering ingår dessutom som en av kärnpunkterna i det 
integrerade växtskyddet, och även i privata kvalitetshanteringssystem såsom 
EurepGAP/GlobalGAP. De uppgifter som redan föreligger från företag som bedriver sin 
verksamhet utgående från dessa normer bör ges företräde vid uppgiftsinsamlingen för 
statistiska ändamål, men då måste man komma ihåg att denna grupp inte står för något 
representativt tvärsnitt av alla jordbruksföretag.

Grunden för uppgiftsinsamlingen bör bestå av uppgifter som tillverkare och distributörer
sänder in till de behöriga myndigheterna om växtskyddsmedel som tillverkats och saluförts. 
För att uppgiftsinsamlingen i Europa skall bli så harmoniserad som möjligt räcker det inte 
med att dessa aktörers anmälningsskyldighet definieras i genomförandebestämmelser (såsom 
det gjorts i artikel 64 i godkännandeförordningen). Anmälningsskyldigheten bör i den 
föreliggande förordningen definieras så exakt som möjligt, eftersom man tack vare den får de 
grundläggande uppgifter som behövs för en insamling av statistik om användningen av dessa 
produkter (se avsnitt 1 i bilaga II).
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3. Användning utanför jordbruket skall tas med i förordningen

Föredraganden för yttrandet anser att det inte är på sin plats att utesluta användningar av 
växtskyddsmedel utanför jordbruket från det område som omfattas av denna förordning. Den 
privata användningen av växtskyddsmedel, till exempel i hemträdgårdar, kan visserligen
uppskattas endast via uppgifterna om försäljningen, men på yrkesmässiga och storskaliga 
användare (såsom kommunala verk och användningen av växtskyddsmedel på vägar och 
järnvägar) bör det ställas samma krav i fråga om registerhållning och uppgiftsinsamling som 
på användare inom jordbruket.

4. Att dra full nytta av insamlade uppgifter

De uppgifter som samlats in bör på nationell nivå och gemenskapsnivå användas så, att de blir 
till största möjliga nytta för genomförandet av den temainriktade strategin. Föredraganden 
föreslår därför att dessa uppgifter skall utvärderas av en expertgrupp och bedömas ur 
synvinkel av vilken inverkan de har på människors hälsa och på miljön. Denna expertgrupp
bör tillsättas på ansvar av de myndigheter som har behörighet för de nationella 
handlingsplanerna och bilda ett nätverk på europeisk nivå.

Även uppgifterna om växtskyddsmedel som tillverkats och saluförts bör användas så, att de 
inte bara bildar grunden för insamlingen av uppgifter om användningen av växtskyddsmedel, 
utan också ger myndigheterna en grund för att övervaka produktflödena. Med tanke på detta 
vore det tillräckligt om man åskådliggjorde handelsflödena fram till storkunderna eller till den 
lokala handeln med förnödenheter för jordbruket. Från industrihåll har det påtalats ett 
kännbart ökande problem med lagstridiga importvaror och här kan en undersökning av 
materialflödena inom växtskyddsmedelssektorn ge de behöriga myndigheterna ett nyttigt 
redskap som bidrar med ett klart mervärde till uppgiftsinsamlingen.


