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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. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører 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 Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (06124/2008 – C6-0323/2008),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0373),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2008),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Ændringsforslag 1

Rådets fælles holdning 
Artikel 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Med dette direktiv fastsættes en ramme, 
der skal sikre en bæredygtig anvendelse af 
pesticider ved at mindske risici og 
virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet og ved at fremme anvendelsen af 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
alternative metoder eller teknikker.

Med dette direktiv fastsættes en ramme, 
der skal sikre en bæredygtig anvendelse af 
pesticider ved i overensstemmelse med 
forsigtighedsprincippet at mindske risici 
og virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet og ved at fremme anvendelsen af 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
alternative og ikke kemiske metoder eller 
teknikker.

(Genfremsættelse af ændringsforslag 18 fra førstebehandlingen)
                                               
1 Vedtagne tekster af 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Ændringsforslag 2

Rådets fælles holdning 
Artikel 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. "rådgiver": enhver person, der rådgiver 
om bekæmpelse af skadegørere og sikker 
pesticidanvendelse professionelt eller 
kommercielt, herunder private 
selvstændige og offentlige 
rådgivningstjenester, handelsagenter, 
fødevareproducenter og detailhandlere

3. "rådgiver": enhver person, der har den 
uddannelse og de kvalifikationer, den 
pågældende medlemsstat kræver, og der 
rådgiver om bekæmpelse af skadegørere og 
sikker pesticidanvendelse professionelt 
eller kommercielt, herunder private 
selvstændige og offentlige 
rådgivningstjenester, handelsagenter, 
fødevareproducenter og detailhandlere

Or. de

(Genfremsættelse af ændringsforslag 24 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 3

Rådets fælles holdning 
Artikel 3 – stk. 7 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

7a. "ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring": 
anvendelse af bekæmpelses- og 
styringsteknikker, som ikke bygger på 
kemiske egenskaber. Ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring omfatter 
bl.a. omdrift, fysisk og mekanisk kontrol 
samt biologisk bekæmpelse

Or. de
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(Genfremsættelse af ændringsforslag 27 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 4

Rådets fælles holdning 
Artikel 4 – stk. 1 og 2

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

(1) Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner, der fastlægger mål, 
foranstaltninger og frister for mindskelse af 
risici for og virkninger på menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelse af pesticider og tilskynder til 
udvikling og indførelse af integreret 
bekæmpelse af skadegørere og af 
alternative metoder eller teknikker med 
henblik på at nedbringe afhængigheden af 
pesticider.

(1) Medlemsstaterne vedtager nationale 
handlingsplaner, der fastlægger mål, 
foranstaltninger og frister for mindskelse af 
risici for og virkninger på menneskers 
sundhed og miljøet i forbindelse med 
anvendelse af pesticider og tilskynder til 
udvikling og indførelse af integreret 
bekæmpelse af skadegørere og af 
alternative metoder eller teknikker med
henblik på at nedbringe afhængigheden af 
pesticider.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelse og 
revision af deres nationale handlingsplaner 
hensyn til de sociale, økonomiske, 
miljømæssige og sundhedsmæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger. 
Medlemsstaterne gør i deres nationale 
handlingsplaner rede for, hvordan de vil 
gennemføre de foranstaltninger, der følger 
af artikel 5-14, for at nå de mål, der er 
omhandlet i første afsnit i dette stykke.

Medlemsstaterne tager ved udarbejdelse og 
revision af deres nationale handlingsplaner 
hensyn til de sociale, økonomiske, 
miljømæssige og sundhedsmæssige 
virkninger af de påtænkte foranstaltninger. 
Medlemsstaterne gør i deres nationale 
handlingsplaner rede for, hvordan de vil 
gennemføre de foranstaltninger, der følger 
af artikel 5-14, for at nå de mål, der er 
omhandlet i første afsnit i dette stykke. I de 
nationale handlingsplaner tages der 
hensyn til planer, der er udarbejdet i 
henhold til anden fællesskabslovgivning 
om anvendelse af pesticider som f.eks. 
planer for foranstaltninger i henhold til 
direktiv 2000/60/EF.

(2) Medlemsstaterne meddeler senest … * 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres nationale handlingsplaner.

(2) Medlemsstaterne meddeler senest … * 
Kommissionen og de andre medlemsstater 
deres nationale handlingsplaner.

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

De nationale handlingsplaner tages op til 
revision mindst hvert tredje år, og alle 
væsentlige ændringer i de nationale 
handlingsplaner rapporteres til 
Kommissionen uden unødig forsinkelse.
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(Genfremsættelse af ændringsforslag 38 og 42 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 5

Rådets fælles holdning 
Artikel 5 - stk. 1 - afsnit 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende 
uddannelse.  Der skal være tale om såvel 
grundlæggende som supplerende 
uddannelse med henblik på erhvervelse og 
ajourføring af viden alt efter behov. 

(1) Medlemsstaterne sørger for, at alle 
professionelle brugere, distributører og 
rådgivere har adgang til passende og 
uafhængigt organiseret uddannelse. Der 
skal være tale om såvel grundlæggende 
som supplerende uddannelse med henblik 
på erhvervelse og ajourføring af viden alt 
efter behov. Til det formål fastsættes 
minimumskrav, der er bindende i hele 
EU.  

Or. de

(Genfremsættelse af ændringsforslag 48 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 6

Rådets fælles holdning 
Artikel 6 – stk. 1

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer som et minimum, 
at de distributører, der sælger pesticider til 
professionelle brugere, har tilstrækkeligt 
mange ansatte, der besidder et certifikat 
som omhandlet i artikel 5, stk. 2. Disse 
personer skal stå til rådighed på 
salgstidspunktet for at kunne give kunderne 
fyldestgørende oplysninger om 
anvendelsen af pesticider og 
sikkerhedsforskrifterne vedrørende de 
pågældende produkter i henseende til 

(1) Medlemsstaterne sikrer som et 
minimum, at distributørerne har 
tilstrækkeligt mange ansatte, der besidder 
et certifikat som omhandlet i artikel 5, 
stk. 2. Disse personer skal stå til rådighed 
på salgstidspunktet for at kunne give 
kunderne fyldestgørende oplysninger om 
anvendelsen af pesticider og 
sikkerhedsforskrifterne vedrørende de 
pågældende produkter i henseende til 
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menneskers sundhed og miljøet. menneskers sundhed og miljøet.

Or. de

(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 54 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 7

Rådets fælles holdning 
Artikel 7

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
oplysning af den brede offentlighed og 
fremme af bevidstgørelsestiltag samt letter 
offentlighedens adgang til nøjagtig og 
afbalanceret information om pesticider, 
navnlig om risiciene for menneskers 
sundhed, ikke-målorganismer og miljøet og 
om anvendelse af ikke-kemiske 
alternativer.

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til 
oplysning af den brede offentlighed og 
fremme af bevidstgørelsestiltag samt letter 
offentlighedens adgang til nøjagtig og 
afbalanceret information om pesticider, 
navnlig om nytten og risiciene for 
menneskers sundhed, ikke-målorganismer 
og miljøet og om anvendelse af ikke-
kemiske alternativer.

Medlemsstaterne indfører obligatoriske 
ordninger for indsamling af oplysninger 
om tilfælde af akut og kronisk 
pesticidforgiftning, især blandt 
operatører, arbejdstagere og beboere.

Or. de

(Genfremsættelse af ændringsforslag 59, stk. 2, fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 8

Rådets fælles holdning 
Artikel 12 – stk. 1 – indledning

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
operationer, der udføres af professionelle 
brugere og eventuelt af distributører, ikke 
er til fare for menneskers sundhed eller 

(1) I forbindelse med de nationale 
handlingsplaner træffer medlemsstaterne 
på grundlag af tilsvarende 
risikovurderinger de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at følgende 
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miljøet: operationer, der udføres af professionelle 
brugere og eventuelt af distributører, ikke 
er til fare for menneskers sundhed eller 
miljøet:

Or. de

(Genfremsættelse af ændringsforslag 78, stk. 1, fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 9

Rådets fælles holdning 
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

4a. Ved indsamlingen af data tages der 
hensyn til, at landbrugerne og vinavlerne 
i Fællesskabet ikke belastes med 
yderligere dokumentationspligter og 
urimelige indberetnings- og 
rapporteringspligter.

Or. de

(Genfremsættelse af ændringsforslag 99 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 10

Rådets fælles holdning 
Artikel 16 a (ny)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Artikel 16 a
Udveksling af oplysninger og bedste 

praksis
Kommissionen etablerer en platform til 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis inden for bæredygtig anvendelse 
af pesticider og integreret bekæmpelse af 
skadegørere.
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(Genfremsættelse af ændringsforslag 102 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 11

Rådets fælles holdning 
Bilag I – punkt 3

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

3. 3. Basisviden om strategier og metoder 
til integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug, information om 
generelle principper og afgrødespecifikke 
eller sektorspecifikke retningslinjer for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

3. Basisviden om strategier og metoder til 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
strategier og metoder til integrerede 
dyrkningsmetoder og principperne for 
økologisk landbrug, biologiske 
bekæmpelsesmetoder, information om 
generelle principper og afgrødespecifikke 
eller sektorspecifikke retningslinjer for 
integreret bekæmpelse af skadegørere.

Or. de

(Genfremsættelse af en del af ændringsforslag 111 fra førstebehandlingen)

Ændringsforslag 12

Rådets fælles holdning 
Bilag I - afsnit - 5 a (nyt)

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

5a. risikobaserede fremgangsmåder, der 
tager højde for lokale variabler såsom 
klima, jordbunds- og afgrødetyper og
skrånende terræn, der er relevante for 
vandindvinding. 

Or. de

(Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 119 fra førstebehandlingen)
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