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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. .../2008

af

om omsætning af plantebeskyttelsesmidler 

og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, 

og artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget2,

efter proceduren i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 175 af 27.7.2007, s. 44.
2 EUT C 146 af 30.6.2007, s. 48.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 23.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fæl-

les holdning af …(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af… 
(endnu ikke offentliggjort i EUT). 
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(1) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmid-

ler1 indeholder bestemmelser for plantebeskyttelsesmidler og for aktivstofferne i disse.

(2) Efter den statusrapport, Kommissionen fremlagde i henhold til direktiv 91/414/EØF, an-

modede Europa-Parlamentet i sin resolution af 30. maj 20022 og Rådet i sine konklusioner 

af 12. december 2001 Kommissionen om at revidere direktiv 91/414/EØF, ligesom de pe-

gede på en række spørgsmål, som de ønskede, at Kommissionen skulle se nærmere på.

(3) I lyset af de erfaringer, der er gjort i forbindelse med anvendelsen af direktiv 91/414/EØF, 

samt den seneste udvikling på det videnskabelige og tekniske område bør nævnte direktiv

erstattes.

(4) I forenklingsøjemed bør den nye retsakt desuden ophæve Rådets direktiv 79/117/EØF af 

21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmid-

ler indeholdende visse virksomme stoffer3.

(5) For at forenkle anvendelsen af den nye retsakt og for at sikre en ensartet fremgangsmåde i 

alle medlemsstaterne bør retsakten udformes som en forordning.

                                               

1 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. 
2 EUT C 187 E af 7.8.2003, s. 173.
3 EFT L 33 af 8.2.1979, s. 36.
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(6) Planteproduktion spiller en meget vigtig rolle i Fællesskabet. Et af de vigtigste midler til 

beskyttelse af planter og planteprodukter mod skadegørere, herunder ukrudt, og dermed til 

forbedring af landbrugsproduktionen er anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

(7) Plantebeskyttelsesmidler kan imidlertid også have en ufordelagtig indvirkning på plante-

produktionen. Deres anvendelse kan indebære risici og farer for mennesker, dyr og miljøet, 

navnlig hvis de bringes i omsætning uden at være officielt undersøgt og godkendt, og hvis 

de ikke anvendes korrekt.

(8) For så vidt muligt at fjerne de hindringer, der findes for handelen med plantebeskyttelses-

midler på grund af forskellige beskyttelsesniveauer i medlemsstaterne, bør denne forord-

ning fastsætte harmoniserede bestemmelser om godkendelse af aktivstoffer og omsætning 

af plantebeskyttelsesmidler, herunder bestemmelser om gensidig anerkendelse af godken-

delser og parallelhandel. Formålet med denne forordning er at øge den frie bevægelighed 

for sådanne produkter og sørge for, at de er tilgængelige i medlemsstaterne.

(9) Denne forordning har også til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menne-

skers og dyrs sundhed og miljøet og samtidig at sikre, at Fællesskabets landbrug er konkur-

rencedygtigt. Der bør især sættes fokus på beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper, her-

under gravide kvinder, spædbørn og børn. Forsigtighedsprincippet bør anvendes, og denne 

forordning bør sikre, at industrien skal bevise, at stoffer eller produkter, der fremstilles el-

ler bringes i omsætning, ikke er til skade for menneskers eller dyrs sundhed eller ikke har 

nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.
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(10) Stoffer bør kun bruges i plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt indebærer klare fordele 

for planteproduktionen og ikke kan formodes at ville have skadelige virkninger for menne-

skers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet. For at opnå det sam-

me beskyttelsesniveau i alle medlemsstater bør beslutningen om, hvorvidt sådanne stoffer 

kan accepteres eller ej, tages på fællesskabsplan ud fra harmoniserede kriterier. Disse krite-

rier bør anvendes ved første godkendelse af et aktivstof i henhold til denne forordning. I 

forbindelse med aktivstoffer, der allerede er godkendt, bør kriterierne anvendes på det tids-

punkt, hvor godkendelsen skal fornyes eller tages op til revision.

(11) Af hensyn til forudsigeligheden, effektiviteten og sammenhængen bør der fastlægges en 

detaljeret procedure for vurdering af, hvorvidt et aktivstof kan godkendes. Det bør specifi-

ceres, hvilke oplysninger ansøgere om godkendelse af et stof skal fremlægge. I lyset af, 

hvor meget arbejde der er forbundet med godkendelsesproceduren, bør evalueringen af de 

relevante oplysninger foretages af en medlemsstat, der så rapporterer til resten af Fælles-

skabet. For at sikre et ensartet evalueringsarbejde bør Den Europæiske Fødevaresikker-

hedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten"), der er oprettet ved Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 

principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresik-

kerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed1, foretage en uafhængig 

videnskabelig vurdering. Det bør præciseres, at autoriteten foretager en risikovurdering, 

mens Kommissionen står for risikostyringen og træffer den endelige beslutning vedrørende 

aktivstoffet. Der bør fastsættes bestemmelser, der sikrer gennemsigtighed i evalueringspro-

cessen.

                                               

1 EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.
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(12) Af etiske grunde bør vurderingen af et aktivstof eller et plantebeskyttelsesmiddel ikke ba-

seres på forsøg eller undersøgelser, hvor mennesker forsætligt udsættes for det pågældende 

aktivstof eller plantebeskyttelsesmiddel med henblik på at bestemme et aktivstofs "No 

Observed Effect Level" for mennesker. Tilsvarende bør toksikologiske undersøgelser, der 

udføres på mennesker, ikke bruges til at sænke sikkerhedsmargenerne for aktivstoffer eller 

plantebeskyttelsesmidler.

(13) Med henblik på at gøre proceduren for godkendelse af aktivstoffer hurtigere bør der fast-

sættes stramme tidsfrister for de forskellige trin i proceduren.

(14) Af hensyn til sikkerheden bør godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres tidsbegrænset. 

Godkendelsesperioden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er forbundet med an-

vendelsen af de pågældende stoffer. I forbindelse med enhver beslutning om fornyelse af 

en godkendelse bør der tages hensyn til de erfaringer, der er gjort i praksis med anvendel-

sen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende de pågældende stoffer, samt til den viden-

skabelige og teknologiske udvikling.

(15) Det bør sikres, at der er mulighed for at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af et aktiv-

stof, i tilfælde af at godkendelseskriterierne ikke længere er opfyldt.

(16) Vurderingen af et aktivstof viser måske, at stoffet udgør en betydeligt lavere risiko end an-

dre stoffer. For at fremme brugen af sådanne stoffer i plantebeskyttelsesmidler bør disse 

stoffer identificeres, ligesom det bør gøres lettere at bringe plantebeskyttelsesmidler, der 

indeholder dem, i omsætning.
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(17) Visser stoffer, der ikke primært bruges som plantebeskyttelsesmiddel, kan være nyttige i 

plantebeskyttelsesøjemed, mens det måske i økonomisk henseende er mindre interessant at 

ansøge om godkendelse. Der bør af samme grund fastsættes bestemmelser, der specifikt 

sikrer, at sådanne stoffer, for så vidt som de dermed forbundne risici er acceptable, også 

kan godkendes til anvendelse som plantebeskyttelsesmidler.

(18) Visse aktivstoffer vil kun kunne accepteres, hvis der træffes omfattende risikobegrænsende 

foranstaltninger. Disse stoffer bør identificeres på fællesskabsplan som stoffer, der er kan-

didat til substitution. Medlemsstaterne bør regelmæssigt vurdere mulighederne for at er-

statte plantebeskyttelsesmidler indeholdende sådanne aktivstoffer med plantebeskyttelses-

midler indeholdende aktivstoffer, der kræver mindre omfattende risikobegrænsende foran-

staltninger.

(19) I nogle medlemsstater er der indført metoder til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggel-

se, der er betydeligt mere sikre for menneskers og dyrs sundhed og miljøet, og som gene-

relt anvendes til bestemte formål. Medlemsstaterne bør i undtagelsestilfælde også kunne 

anvende sammenlignende vurdering i forbindelse med godkendelsen af plantebeskyttel-

sesmidler.

(20) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over aktivstoffer indeholde safenere eller synergister, for 

hvilke der bør fastsættes tilsvarende regler. Der bør fastsættes tekniske bestemmelser, der 

kan danne grundlag for revurdering af sådanne stoffer. Stoffer, der allerede er på markedet, 

bør først vurderes, når sådanne bestemmelser er fastsat.

(21) Plantebeskyttelsesmidler kan også indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en liste over 

hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler.
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(22) Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, kan formuleres på mange måder og 

anvendes på en række planter og planteprodukter under forskellige landbrugsmæssige, 

plantesundhedsmæssige og miljømæssige (herunder klimatiske) forhold. Det bør derfor 

være medlemsstaterne, der meddeler godkendelser af plantebeskyttelsesmidler.

(23) Bestemmelserne vedrørende godkendelse skal sikre et højt beskyttelsesniveau. Først og 

fremmest bør målsætningen om at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet gå for-

ud for målet om forbedring af planteproduktionen, når plantebeskyttelsesmidler godken-

des. Inden plantebeskyttelsesmidler bringes i omsætning, bør det således godtgøres, at de 

indebærer klare fordele for planteproduktionen, at de ikke har sundhedsskadelige virknin-

ger for mennesker eller dyr, herunder sårbare grupper, og at de ikke har nogen uacceptabel 

indvirkning på miljøet.

(24) Af hensyn til forudsigeligheden, effektiviteten og sammenhængen bør kriterierne, procedu-

rerne og vilkårene for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler harmoniseres under hen-

syntagen til de overordnede principper om beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og 

miljøet.

(25) I tilfælde af, at beslutningen om godkendelse ikke kan færdigbehandles inden for den fast-

satte frist af årsager, der ikke henhører under ansøgerens ansvar, bør medlemsstaterne kun-

ne indrømme de midlertidige godkendelser for en begrænset periode for at lette overgan-

gen til den godkendelsesperiode, der er fastsat i denne forordning. På baggrund af den erfa-

ring, der er indhøstet med godkendelsen af aktivstofferne efter denne forordning, bør be-

stemmelserne om midlertidige godkendelser om nødvendigt ophøre med at finde anvendel-

se eller fornyes efter udløbet af den femårige periode.
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(26) Aktivstofferne i et plantebeskyttelsesmiddel kan fremstilles på flere måder, hvilket betyder, 

at specifikationerne for et stof kan variere. Sådanne forskelle kan have betydning for sik-

kerheden. Af hensyn til effektiviteten bør der på fællesskabsplan fastlægges en harmonise-

ret procedure for vurdering af sådanne forskelle.

(27) Princippet om gensidig anerkendelse er et af midlerne til at sikre fri bevægelighed for varer 

inden for Fællesskabet. For at undgå dobbeltarbejde, begrænse den administrative byrde 

for erhvervslivet og medlemsstaterne og sikre en mere ensartet tilgængelighed af plantebe-

skyttelsesmidler bør godkendelser, der er meddelt af én medlemsstat, anerkendes af andre 

medlemsstater, hvis de landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige og miljømæssige (her-

under klimatiske) forhold er sammenlignelige. Fællesskabet bør derfor inddeles i zoner 

med sådanne sammenlignelige forhold med henblik på at lette processen med gensidig an-

erkendelse. Specifikke miljømæssige eller landbrugsmæssige forhold i en medlemsstat kan 

dog kræve, at medlemsstaterne efter ansøgning anerkender en godkendelse, der er udstedt 

af en anden medlemsstat, ændrer den eller undlader at godkende plantebeskyttelsesmidlet 

på deres område, hvis særlige landbrugsmæssige forhold gør det berettiget, eller hvis det 

høje beskyttelsesniveau for såvel mennesker som dyr og miljøet, der er fastsat i denne for-

ordning, ikke kan nås.

(28) Virksomhedernes økonomiske incitament til at ansøge om godkendelse for visse anvendel-

ser er begrænset. For at sikre, at landbrugets og havebrugets diversificering ikke bringes i 

fare på grund af manglende adgang til plantebeskyttelsesmidler, bør der fastsættes særlige 

bestemmelser for anvendelser af mindre betydning.
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(29) Hvis identiske plantebeskyttelsesmidler godkendes i forskellige medlemsstater, bør der 

fastsættes en forenklet procedure for udstedelse af en tilladelse til parallelhandel i denne 

forordning for at lette medlemsstaternes indbyrdes handel med sådanne produkter.

(30) Medlemsstaterne bør dog undtagelsesvis kunne godkende plantebeskyttelsesmidler, der 

ikke opfylder betingelserne i denne forordning, når det er nødvendigt på grund af en fare 

for eller trussel mod planteproduktionen, der ikke kan styres på anden vis. Sådanne god-

kendelser bør revurderes på fællesskabsplan.

(31) Fællesskabslovgivningen for frø fastsætter fri bevægelighed for frø inden for Fællesskabet, 

men indeholder ingen særlig bestemmelse om frø, der er behandlet med plantebeskyttel-

sesmidler. Der bør derfor indsættes en sådan bestemmelse i denne forordning. Hvis be-

handlede frø udgør en alvorlig risiko for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet, bør 

medlemsstaterne have mulighed for at træffe beskyttelsesforanstaltninger.

(32) For at fremme innovation bør der fastsættes særlige bestemmelser, der gør det muligt at 

anvende plantebeskyttelsesmidler i forsøg, selv hvis de endnu ikke er godkendt.
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(33) For at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet bør plantebe-

skyttelsesmidler anvendes korrekt under hensyntagen til principperne om integreret be-

kæmpelse af skadegørere. Rådet bør indarbejde principperne om integreret bekæmpelse af 

skadegørere, herunder god plantebeskyttelsespraksis, i de lovgivningsbestemte forvalt-

ningskrav, der er omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 

om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støt-

te og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere1.

(34) Ud over denne forordning er der vedtaget en temastrategi om en bæredygtig anvendelse af 

pesticider samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/…/EF af…om en ramme for 

Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider2*. For at opnå sammen-

hæng mellem disse instrumenter bør brugeren ud fra etiketten kunne se, hvor, hvornår og 

under hvilke omstændigheder et plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes.

(35) Der bør indføres et system for udveksling af oplysninger. Medlemsstaterne bør stille detal-

jer og videnskabelig dokumentation, der er fremlagt i forbindelse med ansøgninger om 

godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, til rådighed for hinanden, for Kommissionen og 

for autoriteten..

(36) Adjuvanter kan bruges til at gøre et plantebeskyttelsesmiddel mere effektivt. Det bør for-

bydes at bringe adjuvanter, der indeholder forbudte hjælpestoffer, i omsætning eller an-

vende dem. Der bør fastsættes tekniske bestemmelser for godkendelsen.

                                               

1 EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.
2 EUT L…
* EUT: Indsæt venligst nr., dato og ref. på det nævnte direktiv. 
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(37) Der investeres store summer i undersøgelser. Disse investeringer bør beskyttes med hen-

blik på at stimulere forskningen. Undersøgelser, som en ansøger har forelagt for en med-

lemsstats myndigheder, bør således beskyttes, så andre ansøgere ikke kan gøre brug af 

dem. Af hensyn til konkurrencen bør denne beskyttelse dog tidsbegrænses. Den bør desu-

den begrænses til undersøgelser, der reelt er nødvendige i reguleringsøjemed, så det und-

gås, at ansøgere kunstigt forlænger beskyttelsesperioden ved at fremlægge nye undersøgel-

ser, der ikke er nødvendige.

(38) Der bør fastsættes bestemmelser, der forebygger gentagelser af forsøg og undersøgelser. 

Frem for alt bør gentagelser af undersøgelser med hvirveldyr forbydes. Der bør i dette 

øjemed være pligt til at stille resultaterne af undersøgelserne med hvirveldyr til rådighed på 

rimelige vilkår. For at brugerne kan vide, hvilke undersøgelser andre har foretaget, bør 

medlemsstaterne opbevare en liste over disse undersøgelser, selv når de ikke er omfattet af 

ovennævnte regler om obligatorisk adgang til data.

(39) Eftersom medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten anvender forskellige regler for 

adgang til og fortrolig behandling af dokumenter, bør reglerne for adgang til oplysninger i 

dokumenter, der er i myndighedernes besiddelse, og for fortrolig behandling af disse do-

kumenter gøres klarere.
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(40) Klassificering, emballering og mærkning af pesticider er omfattet af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta-

ternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering 

af farlige præparater1. For at sikre en endnu bedre beskyttelse af brugere af plantebeskyt-

telsesmidler, forbrugere af planter og planteprodukter samt miljøet bør der imidlertid fast-

sættes yderligere særlige bestemmelser, der tager hensyn til de specifikke anvendelsesbe-

tingelser for plantebeskyttelsesmidler.

(41) For at sikre, at reklamer ikke vildleder brugerne af plantebeskyttelsesmidler, bør der fast-

sættes regler for reklamering for disse midler.

(42) Der bør fastsættes bestemmelser om registrering og information om anvendelsen af plante-

beskyttelsesmidler med det formål at højne niveauet for beskyttelse af menneskers og dyrs 

sundhed og miljøet - via muligheden for at spore eventuel eksponering - samt for at skabe 

mere effektiv overvågning og kontrol og reducere udgifterne til overvågning af vandkvali-

teten.

(43) Bestemmelserne vedrørende kontrol og tilsyn med markedsføring og anvendelse af plante-

beskyttelsesmidler bør sikre en korrekt, sikker og harmoniseret gennemførelse af kravene i 

denne forordning, så der opnås et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs 

sundhed og miljøet.

                                               

1 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. 
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(44) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om 

offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen 

samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes1, er der fastsat regler om 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i alle fa-

ser af fødevareproduktionen, herunder registrering af oplysninger om anvendelsen af plan-

tebeskyttelsesmidler. Kommissionen bør vedtage tilsvarende regler om overvågning og 

kontrol af opbevaring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der ikke er omfattet af 

forordning (EF) nr. 882/2004.

(45) Der bør sikres tæt koordinering med andre dele af fællesskabslovgivningen, navnlig Euro-

pa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksi-

malgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og fo-

derstoffer 2 og med fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere og andre, 

der beskæftiger sig med indesluttet anvendelse og udsætning af genetisk modificerede or-

ganismer.

(46) Det er nødvendigt at fastsætte procedurer for vedtagelse af nødforanstaltninger i situatio-

ner, hvor et godkendt aktivstof, en safener, en synergist eller et plantebeskyttelsesmiddel 

kan formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for mil-

jøet.

(47) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne for-

ordning og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf.

(48) Det privatretlige og strafferetlige ansvar, som fabrikanten og i givet fald den ansvarlige for 

omsætningen eller anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet ifalder i medlemsstaterne, bør 

fortsat gælde.

                                               

1 EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1 (Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1). 
2 EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1. 
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(49) Medlemsstaterne bør have mulighed for at få dækket udgifterne til procedurerne i forbin-

delse med anvendelsen af denne forordning hos dem, der bringer eller ønsker at bringe 

plantebeskyttelsesmidler eller adjuvanter i omsætning, og hos ansøgerne om godkendelse 

af aktivstoffer, safenere eller synergister.

(50) Medlemsstaterne bør udpege de relevante nationale kompetente myndigheder.

(51) Kommissionen bør lette anvendelsen af denne forordning. Det bør derfor sikres, at de nød-

vendige økonomiske midler er til rådighed, og at det er muligt at ændre visse af denne for-

ordnings bestemmelser på grundlag af de erfaringer, der gøres, eller at udarbejde tekniske 

vejledninger.

(52) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i over-

ensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de 

nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissio-

nen1.

                                               

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. 
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(53) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelser til at vedtage forordninger om mærknings-

krav, kontrol og bestemmelser for adjuvanter, fastlæggelse af et arbejdsprogram for safene-

re og synergister, herunder datakrav hertil, forordninger om udsættelse af udløbsdatoen for

godkendelsesperioden, udsættelse af datoen for midlertidige godkendelser og fastsættelse 

af oplysningskravkrav for parallelhandel og medtagelse af hjælpestoffer, samt ændringer til 

forordningerne om datakrav og ensartede principper for evaluering og godkendelse og til 

bilagene. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-

væsentlige bestemmelser i forordningen, herunder ved at supplere den med nye ikke-

væsentlige bestemmelser, skal de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 

5a i afgørelse 1999/468/EF.

(54) Af hensyn til effektiviteten bør de frister, der normalt gælder i forbindelse med for-

skriftsproceduren med kontrol, afkortes med henblik på vedtagelse af en forordning om 

forlængelse af godkendelsesperioden med en periode, der er tilstrækkelig til at gennemgå 

ansøgningen.

(55) Endvidere vil det være hensigtsmæssigt at overføre visse eksisterende nuværende bestem-

melser, som allerede findes i bilagene til direktiv 91/414/EØF, til særskilte retsakter, der 

skal vedtages af Kommissionen senest 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden. 

Da disse eksisterende bestemmelser som et første skridt bør overføres til nye retsakter og 

således vedtages uden nogen væsentlige ændringer, synes rådgivningsproceduren at være 

den mest hensigtsmæssige.

(56) Det er også hensigtsmæssigt at anvende rådgivningsproceduren til vedtagelse af nogle rent 

tekniske foranstaltninger, navnlig tekniske retningslinjer, i betragtning af deres ikke-

bindende karakter.
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(57) Visse af bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF bør fortsat finde anvendelse i overgangspe-

rioden –

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes der bestemmelser om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i 

den form, hvori de frembydes til salg, samt om omsætning, anvendelse og kontrol heraf i Fælles-

skabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser om godkendelse af aktivstoffer, safenere og syner-

gister, som plantebeskyttelsesmidler indeholder eller består af, og bestemmelser om adjuvanter og 

hjælpestoffer.
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Artikel 2

Anvendelsesområde

1. Denne forordning finder anvendelse på produkter i den form, hvori de leveres til brugeren, 

bestående af eller indeholdende aktivstoffer, safenere eller synergister og bestemt til et af 

følgende formål:

a) at beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge an-

greb fra sådanne skadegørere, medmindre hovedformålet med det pågældende pro-

dukt må anses for at være af hygiejnemæssig karakter snarere end beskyttelse af 

planter eller planteprodukter

b) at påvirke planters livsprocesser, f.eks. ved at indvirke på planternes vækst, på anden 

måde end som næringsstof

c) at konservere planteprodukter, for så vidt de pågældende stoffer eller produkter ikke 

er omfattet af særlige fællesskabsbestemmelser om konserveringsmidler

d) at ødelægge uønskede planter eller plantedele, bortset fra alger, medmindre produk-

terne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter

e) at bremse eller forebygge uønsket vækst af planter, bortset fra alger, medmindre pro-

dukterne anvendes på jord eller vand for at beskytte planter.

Disse produkter er i det følgende benævnt "plantebeskyttelsesmidler".
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2. Denne forordning finder anvendelse på stoffer, herunder mikroorganismer, med generel 

eller specifik virkning mod skadegørere eller på planter, plantedele eller planteprodukter (i 

det følgende benævnt "aktivstoffer").

3. Denne forordning finder anvendelse på:

a) stoffer eller præparater, der tilsættes et plantebeskyttelsesmiddel for at fjerne eller 

reducere præparatets fytotoksiske virkninger på plantebeskyttelsesmidlet på visse 

planter (i det følgende benævnt "safenere")

b) stoffer eller præparater, der ikke selv er eller kun i svag grad er virksomme som 

nævnt i stk. 1, men som kan gøre aktivstoffet eller aktivstofferne i et plantebeskyttel-

sesmiddel mere virksomme (i det følgende benævnt "synergister")

c) stoffer eller præparater, der bruges eller er bestemt til brug i et plantebeskyttelses-

middel eller adjuvant, men hverken er aktivstoffer, safenere eller synergister (i det 

følgende benævnt "hjælpestoffer")

d) stoffer eller præparater bestående af hjælpestoffer eller præparater indeholdende et 

eller flere hjælpestoffer i den form, hvori de leveres til brugeren og bringes i omsæt-

ning, så brugeren kan blande dem med et plantebeskyttelsesmiddel, og som øger det-

tes effektivitet eller andre pesticidegenskaber (i det følgende benævnt "adjuvanter").
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Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1) "restkoncentrationer":

et eller flere stoffer i eller på planter eller planteprodukter , i eller på spiselige animalske 

produkter, i drikkevand eller andetsteds i miljøet, som stammer fra anvendelse af et plante-

beskyttelsesmiddel, herunder også sådanne stoffers metabolitter, nedbrydnings- eller reak-

tionsprodukter

2) "stoffer":

kemiske grundstoffer og deres forbindelser, således som de forekommer naturligt eller ved 

industriel fremstilling, herunder alle urenheder, som er en uundgåelig følge af fremstil-

lingsprocessen

3) "præparater":

blandinger, der består af to eller flere stoffer, og som er bestemt til at blive anvendt som 

plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvant

4) "stof, der giver anledning til bekymring":

et stof, der i sig selv kan forårsage skadevirkninger på mennesker, dyr eller miljøet, og som 

er til stede eller dannes i et plantebeskyttelsesmiddel i tilstrækkelige koncentrationer til at 

kunne medføre disse virkninger.
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Disse stoffer omfatter blandt andet stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som 

farlige i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnær-

melse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer 1, og 

som er til stede i plantebeskyttelsesmidlet i en sådan koncentration, at midlet må betragtes 

som farligt i henhold til artikel 3 i direktiv 1999/45/EF

5) "planter":

levende planter og levende plantedele, herunder friske frugter, grøntsager og frø

6) "planteprodukter":

produkter stammende fra planter, uforarbejdede eller forarbejdede ved simple metoder som 

formaling, tørring eller presning, bortset fra planter som defineret i nr. 5)

7) "skadegørere":

alle arter, stammer eller biotyper tilhørende dyreriget eller planteriget eller patogener, der 

er skadelige for planter eller planteprodukter

                                               

1 EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Den danske specialudgave: serie I, kapitel 1967, s. 211. 
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8) "bringe i omsætning":

besiddelse med henblik på salg i Fællesskabet, herunder udbydelse til salg eller anden 

overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, samt selve salget og distributionen og 

andre former for overførsel, men ikke tilbagelevering til den foregående sælger. Overgang 

til fri omsætning på Fællesskabets område er i denne forordning det samme som at bringe i 

omsætning

9) "godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel":

en administrativ handling, hvorved en medlemsstats kompetente myndighed giver tilladel-

se til, at et plantebeskyttelsesmiddel bringes i omsætning på den pågældende medlemsstats 

område

10) "producent":

en person, der selv fremstiller plantebeskyttelsesmidler, aktivstoffer, safenere, synergister, 

hjælpestoffer eller adjuvanter, eller som indgår kontrakt om fremstilling heraf med tredje-

mand, eller en person, der af fabrikanten er udpeget som dennes enerepræsentant med hen-

blik på overholdelse af denne forordning

11) "dataadgangstilladelse" (letter of access)

et originaldokument, hvorved ejeren af data, der er databeskyttet i henhold til denne for-

ordning, indvilliger i, at den kompetente myndighed anvender de pågældende data på de 

specifikke vilkår og betingelser med henblik på udstedelse af godkendelse af et plantebe-

skyttelsesmiddel eller godkendelse af et aktivstof, en synergist eller en safener til gavn for 

en anden ansøger
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12) "miljø":

vand (herunder grund-, overflade-, overgangs-, kyst- og havvand), sediment, jord, luft, land 

og vilde dyr og planter samt ethvert samspil mellem disse og ethvert samspil med andre le-

vende organismer

13) "mikroorganismer":

en mikrobiologisk enhed, cellulær eller ikke-cellulær, herunder laverestående svampe og 

vira, der kan formere sig eller overføre genetisk materiale

14) "genetisk modificerede organismer":

organismer, hvori det genetiske materiale er blevet ændret efter betydningen i artikel 2, 

stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsæt-

ning i miljøet af genetisk modificerede organismer1

15) "zone":

gruppe af medlemsstater som defineret i bilag I

Med henblik på anvendelse i væksthuse, anvendelse som behandling efter høst, anvendelse 

i tomme lagerlokaler og til bejdsning af frø forstås ved zone alle zoner som defineret i bi-

lag I.

                                               

1 EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.
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16) "god plantebeskyttelsespraksis":

praksis, der indebærer, at givne planter eller planteprodukter behandles med plantebeskyt-

telsesmidler i overensstemmelse med betingelserne for de godkendte anvendelser efter en 

procedure for udvælgelse, dosering og timing, der sikrer en acceptabel effekt med den 

nødvendige minimumsmængde under behørig hensyntagen til forholdene lokalt og mulig-

hederne for bekæmpelse ved hjælp af hensigtsmæssige dyrkningsvalg og biologiske meto-

der

17) "god laboratoriepraksis":

praksis som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/10/EF af 11. februar 

2004 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om anvendelsen af principper for god labora-

toriepraksis og om kontrol med deres anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer (kodifi-

ceret udgave)1

18) "god forsøgspraksis":

Praksis efter bestemmelserne i Plantebeskyttelsesorganisationen for Europa og Middel-

havsområdernes (EPPO) retningslinje 181 og 152

19) "databeskyttelse":

den midlertidige ret, som ejeren af en forsøgs- eller undersøgelsesrapport har til at forhin-

dre, at rapporten anvendes til gavn for en anden ansøger

                                               

1 EFT L 50 af 20.2.2004, s. 44.
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20) "godkendelsesindehaver":

En fysisk eller juridisk person, der har en godkendelse af et plantebeskyttelsesprodukt 

21) "professionel bruger":

professionel bruger som defineret i artikel 3, stk. 1, i direktiv 2008/…/EF*

22) "anvendelse af mindre betydning":

anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel i en bestemt medlemsstat på planter eller plante-

produkter, der:

a) ikke dyrkes i stor udstrækning i den pågældende medlemsstat, eller

b) dyrkes i stor udstrækning, for at dække et ganske særligt plantebeskyttelsesbehov

23) "væksthus":

et faststående, lukket rum til afgrødeproduktion, som man kan gå ind i, og som er forsynet 

med sædvanligvis transparente vægge og tag, der giver mulighed for kontrolleret udveks-

ling af materialer og energi med omgivelserne og forhindrer udslip af plantebeskyttelses-

midler i miljøet.

I denne forordning anses lukkede rum til planteproduktion, hvor vægge og tag ikke er 

transparente (f.eks. til produktion af svampe eller endivie (julesalat)) også som væksthuse

                                               

* EUT: Indsæt nr. på direktivet nævnt i betragtning 34.
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24) "behandling efter høst":

behandling af planter eller planteprodukter efter høst i et isoleret rum, hvor der ikke er mu-

lighed for afstrømning, f.eks. i en lagerbygning

25) "biodiversitet":

mangfoldigheden af levende organismer fra alle kilder, herunder terrestriske, marine og 

andre akvatiske økosystemer og de økologiske sammenhænge, de er en del af; denne

mangfoldighed kan omfatte mangfoldighed inden for de enkelte arter samt på tværs af arter 

og økosystemer

26) "kompetent myndighed":

en eller flere myndigheder i en medlemsstat, der er ansvarlig for at udføre opgaver i hen-

hold til denne forordning

27) "reklame":

et middel til at fremme salg eller anvendelse af plantebeskyttelsesmidler (til enhver anden 

end godkendelsesindehaveren, den person, der bringer plantebeskyttelsesmidlet i omsæt-

ning, og deres agenter) ved hjælp af trykte eller elektroniske medier
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28) "metabolit":

en metabolit eller et nedbrydningsprodukt af et aktivstof, en safener eller en synergist, der 

er dannet enten i organismer eller i miljøet. En metabolit anses for relevant, hvis der er 

grund til at formode, at den har iboende egenskaber, der svarer til moderstoffet for så vidt 

angår den biologiske aktivitet på målorganismen, eller at den udgør en risiko for organis-

mer, der er højere end eller svarer til moderstoffet, eller at den har visse toksikologiske 

egenskaber, der anses for uacceptable. En sådan metabolit er relevant for den overordnede 

beslutning om godkendelse eller for fastsættelsen af risikobegrænsende foranstaltninger

29) "urenhed":

enhver komponent bortset fra det rene aktivstof, og/eller en variant, som findes i det tekni-

ske materiale (kan også hidrøre fra fremstillingsprocessen eller fra nedbrydning under op-

lagring).
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KAPITEL II 

AKTIVSTOFFER, SAFENERE, 

SYNERGISTER OG HJÆLPESTOFFER

AFDELING 1

AKTIVSTOFFER

UNDERAFDELING 1

KRAV OG BETINGELSER FOR GODKENDELSE

Artikel 4 

Kriterier for godkendelse af aktivstoffer

1. Et aktivstof godkendes i overensstemmelse med bilag II, hvis det på grundlag af den fore-

liggende videnskabelige og tekniske viden og under hensyntagen til godkendelseskriterier-

ne i punkt 2 og 3 i samme bilag kan forventes, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende 

det pågældende aktivstof vil opfylde betingelserne i stk. 2 og 3.

Ved vurderingen af et aktivstof skal det først fastslås, om kriterierne for godkendelse i bi-

lag II, punkt 3.6.2-3.6.4 og punkt 3.7, er opfyldt. Hvis kriterierne er opfyldt, skal vurderin-

gen fortsættes for at fastslå, om de øvrige kriterier for godkendelse i bilag II, punkt 2-3, er 

opfyldt.
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2. Restkoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler, der forekommer efter anvendelse i over-

ensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis og under realistiske anvendelsesbetingel-

ser, skal opfylde følgende krav: 

a) de må ikke have skadelige virkninger for menneskers, herunder sårbare gruppers, el-

ler dyrs sundhed - idet kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragt-

ning, hvis metoderne til vurdering af sådanne virkninger er godkendt - eller for 

grundvandet. 

b) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

restkoncentrationer, der har toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømæssig relevans el-

ler har relevans for drikkevandet, skal kunne måles med almindeligt anvendte meto-

der. Analysestandarder skal være almindeligt tilgængelige. 

3. Plantebeskyttelsesmidler skal, anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelses-

praksis og under realistiske anvendelsesbetingelser, opfylde følgende krav:

a) de skal være tilstrækkeligt effektive

b) de må ikke have umiddelbare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers 

eller dyrs sundhed, hverken direkte eller via drikkevandet (under hensyntagen til

produkter, der fremkommer ved behandling af drikkevand), fødevarer, foder eller 

luften, eller konsekvenser på arbejdspladsen eller via andre indirekte virkninger - idet 

kendte kumulative og synergistiske virkninger tages i betragtning, hvis metoderne til 

vurdering af sådanne virkninger er godkendt, eller for grundvandet 
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c) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på planter eller planteprodukter

d) de må ikke forårsage unødvendig lidelse og smerte hos de hvirveldyr, der skal be-

kæmpes 

e) de må ikke have nogen uacceptabel indvirkning på miljøet, idet der især tages hensyn 

til følgende aspekter:

i) skæbne og udbredelse i miljøet, navnlig forurening af overfladevand, herunder 

vand i flodmundinger og kystvand, grundvand, luft og jord

ii) indvirkning på arter uden for målgruppen

iii) indvirkning på biodiversiteten.

4. Kravene i stk. 2-3 vurderes på grundlag af de i artikel 29, stk. 6, nævnte ensartede princip-

per.

5. For så vidt angår godkendelse af et aktivstof anses stk. 1, 2 og 3 for at være opfyldt, når det 

er godtgjort, at en eller flere repræsentative anvendelser af mindst ét plantebeskyttelses-

middel indeholdende det pågældende aktivstof opfylder disse krav. 
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6. Hvad angår menneskers sundhed må data fra forsøg eller undersøgelser på mennesker ikke 

bruges til at sænke sikkerhedsmargener, der er fastsat på grundlag af forsøg eller undersø-

gelser på dyr. 

7. Uanset stk. 1 kan et aktivstof, hvis der foreligger dokumentation for, at det er nødvendigt 

for at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden, der ikke kan standses med andre til-

gængelige midler, godkendes for en begrænset periode på højst fem år, selv om det ikke 

opfylder kriterierne i bilag II, punkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 eller 3.8.2, forudsat at brugen af ak-

tivstoffet er underlagt risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre, at mennesker og mil-

jø eksponeres mindst muligt. For sådanne stoffer fastsættes maksimalgrænseværdier for 

restkoncentrationer i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 396/2005.

Denne undtagelse finder ikke anvendelse for aktivstoffer, der er klassificeret eller skal 

klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 1 eller reproduktionstoksiske i kategori 1 i 

henhold til direktiv 67/548/EØF. 

Artikel 5 

Førstegangsgodkendelse

Godkendelser gives første gang for en periode på højst ti år.
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Artikel 6 

Betingelser og begrænsninger

Godkendelse kan være omfattet af betingelser og begrænsninger vedrørende blandt andet:

a) aktivstoffets minimumsrenhedsgrad

b) visse urenheders art og største tilladte mængde

c) begrænsninger fastsat på grundlag af gennemgangen af de i artikel 8 omhandlede oplys-

ninger under hensyn til de pågældende landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige og mil-

jømæssige, herunder klimatiske, forhold

d) præparattype

e) anvendelsesmåde og anvendelsesbetingelser

f) indsendelse af yderligere bekræftende data til medlemsstaterne, Kommissionen og Den 

Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "autoriteten") i forbindel-

se med fastsættelse af nye krav under evalueringsprocessen eller som et resultat af ny vi-

denskabelig og teknisk viden

g) fastlæggelse af brugerkategorier, f.eks. professionelle og ikke-professionelle brugere

h) fastlæggelse af områder, hvor anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktiv-

stoffet ikke kan godkendes, eller hvor anvendelsen kan godkendes på særlige betingelser



11119/8/08 REV 8 DS/bh 32
DG B 2 B DA

i) behovet for iværksættelse af risikobegrænsende foranstaltninger og overvågning efter brug 

j) andre særlige betingelser, der fastsættes på grundlag af gennemgangen af oplysninger, der 

stilles til rådighed inden for rammerne af denne forordning.

UNDERAFDELING 2

GODKENDELSESPROCEDURE

Artikel 7

Ansøgning

1. En ansøgning om godkendelse af et aktivstof eller om ændring af betingelserne for en god-

kendelse indgives af producenten af aktivstoffet til en medlemsstat (i det følgende benævnt 

"den rapporterende medlemsstat") sammen med et fuldstændigt dossier og et resumé heraf, 

jf. artikel 8, stk. 1 og 2, eller en videnskabelig begrundelse for ikke at fremlægge visse dele 

af dokumenterne, idet det godtgøres, at aktivstoffet opfylder godkendelseskriterierne i arti-

kel 4.

Der kan indgives en fælles ansøgning af en producentsammenslutning udpeget af produ-

centerne med henblik på opfyldelse af bestemmelserne i denne forordning. 

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren foreslåede medlemsstat, medmindre en anden 

medlemsstat indvilliger i at behandle den. 
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2. Ansøgeren kan ved indgivelsen af ansøgningen i medfør af artikel 63 anmode om, at visse 

oplysninger, herunder bestemte dele af dossieret, behandles fortroligt, og han eller hun hol-

der disse oplysninger fysisk adskilt fra de øvrige oplysninger. 

Medlemsstaterne vurderer anmodningerne om fortrolighed. Ved en anmodning om adgang 

til oplysninger beslutter den rapporterende medlemsstat, hvilke oplysninger der skal be-

handles fortroligt. 

3. Ansøgeren indsender samtidig med indgivelsen af ansøgningen en fuldstændig liste over 

de forsøg og undersøgelser, der er fremlagt i henhold til artikel 8, stk. 2, og en liste over 

eventuelle anmodninger om databeskyttelse i henhold til artikel 59.

4. Den rapporterende medlemsstat kan til enhver tid konsultere autoriteten i forbindelse med 

vurdering af en ansøgning.

Artikel 8

Dossierer

1. Resuméet af dossieret skal indeholde følgende:

a) oplysninger om en eller flere repræsentative anvendelser på en afgrøde, der dyrkes i 

stor udstrækning, i hver zone af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 

pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at godkendelseskriterierne i artikel 4 er op-

fyldt; hvis de fremlagte oplysninger ikke dækker alle zoner, eller hvis de vedrører en 

afgrøde, der ikke dyrkes i stor udstrækning, begrundes dette
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b) resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i datakravene ved-

rørende aktivstoffet samt navnet på ejeren og på den person eller det institut, der har 

udført de pågældende forsøg og undersøgelser

c) resuméer og resultater af forsøg og undersøgelser for hvert punkt i datakravene ved-

rørende plantebeskyttelsesmidlet samt navnet på ejeren og på den person eller det in-

stitut, der har udført de forsøg og undersøgelser, som er relevante for vurderingen af 

kriterierne i artikel 4, stk. 2 og 3, for et eller flere plantebeskyttelsesmidler, som er 

repræsentative for de i litra a) nævnte anvendelser, idet der tages hensyn til, at mang-

lende data i det i stk. 2 omhandlede dossier på grund af det foreslåede begrænsede 

antal repræsentative anvendelser for aktivstoffet kan nødvendiggøre begrænsninger i 

godkendelsen

d) en tjekliste, som viser, at det i stk. 2 omhandlede dossier er fuldstændigt under hen-

syn til de anvendelser, der ansøges om

e) en begrundelse for, hvorfor de fremlagte forsøgs- og undersøgelsesrapporter er nød-

vendige for en førstegangsgodkendelse af aktivstoffet eller for ændringer i godken-

delsesbetingelserne

f) hvis det er relevant, en kopi af en ansøgning om en maksimalgrænseværdi som om-

handlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 396/2005 eller en begrundelse for ikke at 

fremlægge sådanne oplysninger

g) en vurdering af alle fremlagte oplysninger.
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2. Det fuldstændige dossier skal indeholde de individuelle forsøgs- og undersøgelsesrapporter 

i deres helhed vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, litra b) og c). Dossieret 

skal ikke indeholde rapporter om forsøg eller undersøgelser, hvor mennesker forsætligt ud-

sættes for det pågældende aktivstof eller plantebeskyttelsesmiddel.

3. Det vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, hvilket format det fuldstæn-

dige dossier og resuméet heraf skal forelægges i. 

4. De i stk. 1 og 2, nævnte datakrav omfatter de krav vedrørende aktivstoffer og plantebeskyt-

telsesmidler, der er indeholdt i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, og fastsættes i for-

ordninger, der vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, uden nogen væ-

sentlige ændringer. Efterfølgende ændringer af disse forordninger vedtages i overensstem-

melse med artikel 78, stk. 1, litra b). 

Artikel 9

Ansøgningens antagelighed

1. Senest 45 dage efter at have modtaget ansøgningen sender den rapporterende medlemsstat 

ansøgeren en kvittering med angivelse af modtagelsesdatoen og kontrollerer ved hjælp af 

den i artikel 8, stk. 1, litra d), omhandlede tjekliste, at det dossier, der er fremlagt med an-

søgningen, indeholder alle de elementer, der kræves i henhold til artikel 8. Den kontrollerer 

også de anmodninger om fortrolighed, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, og de fuldstæn-

dige lister over forsøg og undersøgelser, der er indsendt i henhold til artikel 8, stk. 2. 
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2. Mangler et eller flere af de elementer, der kræves i henhold til artikel 8, underretter den 

rapporterende medlemsstat ansøgeren herom og fastsætter en frist for, hvornår disse skal 

foreligge. Denne frist må højst være på tre måneder. 

Har ansøgeren ved udløbet af denne frist ikke fremlagt de manglende elementer, meddeler 

den rapporterende medlemsstat ansøgeren, de andre medlemsstater og Kommissionen, at 

ansøgningen ikke kan antages.

Der kan til enhver tid indgives en ny ansøgning for det samme stof.

3. Hvis de dossierer, der er fremlagt med ansøgningen, indeholder alle de elementer, der kræ-

ves i henhold til artikel 8, meddeler den rapporterende medlemsstat ansøgeren, , de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, at ansøgningen kan antages, og påbegynder 

vurderingen af aktivstoffet. 

Når ansøgeren har modtaget denne meddelelse, videresender han straks dossiererne, jf. ar-

tikel 8, til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, også oplysninger, der 

indgår i de dele af dossieret, for hvilke der er anmodet om fortrolighed, jf. artikel 7, stk. 2.
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Artikel 10 

Adgang til resuméet af dossieret

Autoriteten giver straks offentligheden adgang til det i artikel 8, stk. 1, omhandlede resumé, dog 

med undtagelse af oplysninger, for hvilke der er ansøgt om fortrolighed med begrundelse i henhold 

til artikel 63, medmindre væsentlige samfundsinteresser taler for at give adgang til dem.

Artikel 11

Udkast til vurderingsrapport

1. Senest 12 måneder efter datoen for en meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, første af-

snit, udarbejder den rapporterende medlemsstat en rapport (i det følgende benævnt "udka-

stet til vurderingsrapport"), som den forelægger Kommissionen med en kopi til autoriteten, 

og som indeholder medlemsstatens vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at op-

fylde godkendelseskriterierne i artikel 4. 

2. Udkastet til rapporten skal også, hvor det er relevant, omfatte et forslag til maksimalgræn-

seværdier. I så fald sender den rapporterende medlemsstat ansøgningen, vurderingsrappor-

ten og dokumentationen, der er omhandlet i artikel 9 i forordning (EF) nr. 396/2005 til 

Kommissionen senest seks måneder efter datoen for den meddelelse, der er omhandlet i 

nærværende forordnings artikel 9, stk. 3, første afsnit. 

Den rapporterende medlemsstat foretager en uafhængig, objektiv og gennemsigtig vurde-

ring på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden.
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Hvis det i medfør af artikel 4, stk. 1, fastslås ved vurderingen, at kriterierne for godkendel-

se i bilag II, punkt 3.6.2-3.6.4 og punkt 3.7, ikke er opfyldt, begrænses udkastet til vurde-

ringsrapport til kun at omfatte disse dele af vurderingen. 

3. Hvis den rapporterende medlemsstat har brug for supplerende undersøgelser eller oplys-

ninger, fastsætter den en frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde 

forlænges perioden på 12 måneder med den yderligere frist, den rapporterende medlems-

stat har indrømmet. Den yderligere frist må højst være på seks måneder og afsluttes, når 

den rapporterende medlemsstat modtager de supplerende oplysninger. Den underretter 

Kommissionen og autoriteten herom. 

Hvis ansøgeren ved udgangen af den yderligere frist ikke har fremlagt de supplerende un-

dersøgelser eller oplysninger, underretter den rapporterende medlemsstat ansøgeren, 

Kommissionen og autoriteten og angiver de manglende elementer i den vurdering, der ind-

går i udkastet til vurderingsrapport.

4. Det vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, hvilket format udkastet til 

vurderingsrapport skal udarbejdes i.
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Artikel 12 

Autoritetens konklusion

1. Autoriteten sender senest 30 dage efter modtagelsen udkastet til vurderingsrapport fra den 

rapporterende medlemsstat til ansøgeren og de øvrige medlemsstater. Den anmoder ansø-

geren om, hvis det er relevant, at sende en ajourføring af dossieret til, medlemsstaterne, 

Kommissionen og autoriteten. 

Autoriteten giver offentligheden adgang til udkastet til vurderingsrapport efter udløbet af 

en frist på to uger, som den giver ansøgeren til i henhold til artikel 63 at anmode om, at 

visse dele af udkastet til vurderingsrapport behandles fortroligt. 

Autoriteten giver i en periode på 60 dage mulighed for at fremsætte skriftlige bemærknin-

ger.

2. Autoriteten gennemfører, hvis det er hensigtsmæssigt, en høring af eksperter, herunder eks-

perter fra den rapporterende medlemsstat.

Autoriteten vedtager senest 120 dage efter udløbet af perioden for fremsættelse af skriftlige 

bemærkninger på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og med 

anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet, en konklusion 

om, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4, med-

deler denne til ansøgeren, medlemsstaterne og Kommissionen og offentliggør den. 

Autoritetens konklusion skal, hvis det er relevant, omfatte de risikobegrænsende foran-

staltninger, der er beskrevet i udkastet til vurderingsrapport.
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3. Hvis autoriteten har brug for supplerende oplysninger, fastsætter den en frist på højst 

90 dage for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse for medlemsstaterne, Kommissionen 

og autoriteten.

Den rapporterende medlemsstat vurderer de supplerende oplysninger og forelægger autori-

teten dem omgående og senest 60 dage efter modtagelsen. I dette tilfælde forlænges den i 

stk. 2 omhandlede periode på 120 dage med en frist, der afsluttes i det øjeblik, hvor autori-

teten modtager den supplerende vurdering.

Autoriteten kan anmode Kommissionen om at høre et EF-referencelaboratorium udpeget i 

henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 med henblik på at få efterprøvet, om den analy-

semetode, ansøgeren foreslår anvendt til bestemmelse af restkoncentrationerne, er tilfreds-

stillende og opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, litra f), i denne forordning. Ansøgeren 

fremlægger efter anmodning herom fra EF-referencelaboratoriet prøver og analysestandar-

der.

4. Autoritetens konklusion skal indeholde detaljerede oplysninger om evalueringsproceduren 

og det pågældende aktivstofs egenskaber. 

5. Autoriteten fastlægger formatet for sin konklusion, som skal indeholde detaljerede oplys-

ninger om evalueringsproceduren og det pågældende aktivstofs egenskaber.
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6. Tidsfristerne for myndighedens udtalelse om ansøgninger vedrørende maksimalgrænse-

værdier, jf. artikel 11, og for beslutninger om ansøgninger vedrørende maksimalgrænse-

værdier, jf. artikel 14 i forordning (EF) nr. 396/2005, tilsidesætter ikke tidsfristerne i denne 

forordning.

Artikel 13

Godkendelsesforordning

1. Senest seks måneder efter at have modtaget konklusionen fra autoriteten forelægger Kom-

missionen den i artikel 79, stk. 1, omhandlede komité en rapport (i det følgende benævnt

"den reviderede vurderingsrapport") og et udkast til forordning, der tager hensyn til den 

rapporterende medlemsstats udkast til vurderingsrapport og autoritetens konklusion. 

Ansøgeren skal have mulighed for at fremsætte bemærkninger til den reviderede vurde-

ringsrapport.

2. På grundlag af den reviderede vurderingsrapport og andre forhold af relevans for den på-

gældende sag samt, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 178/2002 er 

til stede, forsigtighedsprincippet vedtages der en forordning efter forskriftsproceduren i ar-

tikel 79, stk. 3, hvorved:

a) et aktivstof godkendes, eventuelt på visse betingelser og med visse begrænsninger, jf. 

artikel 6

b) et aktivstof ikke godkendes, eller

c) godkendelsesbetingelserne ændres.
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3. Hvis det i forbindelse med godkendelsen fastsættes, at der skal indsendes yderligere be-

kræftende data , jf. artikel 6, litra f), fastsætter forordningen tidsfristen for indsendelsen af 

oplysningerne til medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten.

Den rapporterende medlemsstat vurderer de supplerende oplysninger og sender sin vurde-

ring til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten omgående og senest 6 må-

neder efter modtagelsen af de supplerende oplysninger.

4. Godkendte aktivstoffer angives i den i artikel 78, stk. 3, omhandlede forordning, der inde-

holder listen over allerede godkendte aktivstoffer. Kommissionen opbevarer en liste over 

godkendte aktivstoffer, der er elektronisk tilgængelig for offentligheden.

UNDERAFDELING 3

FORNYELSE OG REVURDERING

Artikel 14 

Fornyelse af godkendelser

1. Godkendelsen af et aktivstof fornyes efter ansøgning herom, hvis det er godtgjort, at god-

kendelseskriterierne i artikel 4 er opfyldt. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 43
DG B 2 B DA

Artikel 4 anses for at være opfyldt, når det er fastslået, at en eller flere repræsentative an-

vendelser af mindst ét plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det pågældende aktivstof op-

fylder disse kriterier.

Fornyelsen af godkendelsen kan være omfattet af betingelser og begrænsninger, jf. arti-

kel 6.

2. Fornyelsen af godkendelsen gælder for en periode på højst femten år. Fornyelse af god-

kendelsen af aktivstoffer, der er omfattet af artikel 4, stk. 7, gælder for en periode på højst 

fem år.

Artikel 15 

Ansøgning om fornyelse

1. Den i artikel 14 nævnte ansøgning indgives af en producent af aktivstoffet til en medlems-

stat, med kopi til de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, senest tre år in-

den udløbet af førstegangsgodkendelsen.

2. Ansøgeren skal i sin ansøgning om fornyelse nævne alle nye data, han har til hensigt at 

fremlægge, og godtgøre, at disse er påkrævet på grund af datakrav eller kriterier, der ikke 

var gældende ved førstegangsgodkendelsen af aktivstoffet, eller fordi hans ansøgning ved-

rører en ændret godkendelse. Ansøgeren fremlægger samtidig en tidsplan for eventuelle 

nye og igangværende undersøgelser.
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Ansøgeren angiver, for hvilke dele af de fremlagte oplysninger han anmoder om fortrolig 

behandling i henhold til artikel 63, og begrunder hvorfor, og angiver samtidig eventuelle 

anmodninger om databeskyttelse i henhold til artikel 59.

Artikel 16 

Adgang til oplysninger om fornyelse

Autoriteten giver straks offentligheden adgang til de oplysninger, ansøgeren har fremlagt i henhold 

til artikel 15, dog med undtagelse af oplysninger, for hvilke der er anmodet om fortrolighed med 

begrundelse i henhold til artikel 63, medmindre væsentlige samfundsinteresser taler for at give ad-

gang til dem.

Artikel 17 

Forlængelse af godkendelsesperioden 

indtil procedurens afslutning

Såfremt det af årsager, som ansøgeren ikke har indflydelse på, må konstateres, at godkendelsen kan 

forventes at ville udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny den, vedtages der en afgørelse 

efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, hvorved udløbet af godkendelsesperioden for den på-

gældende ansøger udskydes længe nok til, at ansøgningen kan behandles. 
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Såfremt en ansøger ikke har kunnet overholde reglen om et varsel på tre år, jf. artikel 15, stk. 1, for-

di aktivstoffet var opført i bilag I til direktiv 91/414/EØF for en periode, der udløb før…* vedtages 

der en forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 5, der udskyder udløbet i 

et tidsrum, der er tilstrækkeligt til at behandle ansøgningen.

Længden af denne periode fastsættes på grundlag af følgende:

a) den tid, der er nødvendig for at fremskaffe de oplysninger, der anmodes om 

b) den tid, der er nødvendig for at afslutte proceduren

c) behovet for et sammenhængende arbejdsprogram som omhandlet i artikel 18, såfremt dette 

er relevant.

Artikel 18 

Arbejdsprogram

Kommissionen kan udarbejde et arbejdsprogram, hvori aktivstoffer, der ligner hinanden, samles i 

grupper, og som fastlægger prioriteter på grundlag af sikkerhedsrisici for menneskers og dyrs sund-

hed eller miljøet, og som så vidt muligt tager hensyn til behovet for en effektiv bekæmpelse og resi-

stensstyring af målskadegørere. Det kan i programmet indgå, at interesserede parter skal forelægge 

medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten alle nødvendige oplysninger inden for en i pro-

grammet fastsat frist. 

                                               

* EUT: 54 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Programmet skal omfatte følgende:

a) procedurerne for indgivelse og behandling af ansøgninger om fornyelse af godkendelser

b) angivelse af, hvilke oplysninger der skal fremlægges

c) tidsfristerne for fremlæggelse af disse oplysninger

d) regler for fremlæggelse af nye oplysninger

e) tidsfrist for vurdering og beslutningstagning.

f) uddelegering til medlemsstaterne af vurderingen af aktivstoffer af hensyn til en ligelig for-

deling af ansvaret og arbejdsopgaverne blandt de rapporterende medlemsstater. 

Artikel 19 

Gennemførelse

Der vedtages en forordning efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, med de fornødne bestem-

melser vedrørende gennemførelsen af proceduren for fornyelse, herunder gennemførelsen af et ar-

bejdsprogram som omhandlet i artikel 18, hvis det er relevant.
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Artikel 20 

Fornyelsesforordning

1. Der vedtages en forordning efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, hvorved:

a) godkendelsen af et aktivstof fornyes, eventuelt på visse betingelser og med visse be-

grænsninger, eller

b) godkendelsen af et aktivstof ikke fornyes.

2. Såfremt begrundelserne for ikke at forny en godkendelse tillader det, fastsættes der i den i 

stk. 1 omhandlede forordning en periode på højst et år for omsætningen af det pågældende 

plantebeskyttelsesmiddel og desuden en periode på højst et år, inden for hvilken bestående 

lagre af plantebeskyttelsesmidlet kan bortskaffes, oplagres og anvendes. 

Hvis en godkendelse tilbagekaldes eller ikke fornyes på grund af umiddelbar bekymring 

for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet, trækkes det pågældende plantebeskyttel-

sesmiddel omgående tilbage fra markedet. 

3. Artikel 13, stk. 4, finder anvendelse.
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Artikel 21 

Fornyet vurdering af godkendelser

1. Kommissionen kan til enhver tid tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering. 

Den kan tage hensyn til en anmodning fra en medlemsstat om at tage godkendelsen af et 

aktivstof op til fornyet vurdering.

Vurderer Kommissionen på grundlag af ny videnskabelig og teknisk viden, at visse forhold 

eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet ikke længere opfylder kriterierne i artikel 4, eller 

er supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke blevet frem-

lagt, underretter den medlemsstaterne, autoriteten og producenten af aktivstoffet herom og 

fastsætter en frist for, hvornår producenten skal fremsætte sine bemærkninger.

2. Kommissionen kan anmode medlemsstaterne og autoriteten om en udtalelse eller om vi-

denskabelig eller teknisk bistand. Medlemsstaterne kan fremsætte bemærkninger for 

Kommissionen senest tre måneder fra anmodningen. Autoriteten fremlægger sin udtalelse 

eller resultaterne af sit arbejde for Kommissionen senest tre måneder efter at have modta-

get anmodningen. 

3. Konkluderer Kommissionen, at godkendelseskriterierne i artikel 4 ikke længere er opfyldt, 

eller at supplerende oplysninger, der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra f), ikke er ble-

vet fremlagt, vedtages der en forordning om tilbagekaldelse eller ændring af godkendelsen 

efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3. 

Artikel 13, stk. 4, og artikel 20, stk. 2, finder anvendelse.
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UNDERAFDELING 4

UNDTAGELSESBESTEMMELSER

Artikel 22 

Lavrisikoaktivstoffer

1. Et aktivstof, som opfylder kriterierne i artikel 4, godkendes for en periode på højst 15 år 

uanset artikel 5, hvis det anses for at være et lavrisikoaktivstof, og hvis plantebeskyttel-

sesmidler, der indeholder det pågældende stof, kan forventes kun at ville udgøre en lav ri-

siko for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet, jf. artikel 47, stk. 1. 

2. Artikel 4 og artikel 6-21 samt bilag II, afsnit 5, finder anvendelse. Lavrisikostoffer angives 

separat i den i artikel 13, stk. 4, omhandlede forordning.

3. Kommissionen kan foretage en gennemgang af og om nødvendigt fastlægge nye kriterier 

for godkendelse af et aktivstof som et lavrisikoaktivstof, jf. artikel 78, stk. 1, litra a). 
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Artikel 23 

Kriterier for godkendelse af basisstoffer

1. Basisstoffer godkendes i overensstemmelse med stk. 2-6. Uanset artikel 5 gives godken-

delsen uden tidsbegrænsning. Ved anvendelsen af stk. 2-6 forstås ved et basisstof et aktiv-

stof, som

a) er et stof, der ikke giver anledning til bekymring, og

b) ikke primært anvendes til plantebeskyttelse, men alligevel er brugbart til plantebe-

skyttelse, enten direkte eller i et produkt bestående af stoffet og et usammensat op-

løsningsmiddel, og

c) ikke er bragt i omsætning som plantebeskyttelsesmiddel.

2. Uanset artikel 4 godkendes et basisstof, hvis en eller flere relevante vurderinger, der er fo-

retaget i henhold til andre fællesskabsforskrifter til regulering af andre anvendelser af det 

pågældende stof end som plantebeskyttelsesmiddel, viser, at stoffet hverken har umiddel-

bare eller forsinkede skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uac-

ceptabel indvirkning på miljøet.

3. Uanset artikel 7 indgives en ansøgning om godkendelse af et basisstof til Kommissionen af 

en medlemsstat eller af en interesseret part. 
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Ansøgningen skal vedlægges følgende oplysninger:

a) eventuelle vurderinger af dets mulige indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed 

eller miljøet, der er foretaget i henhold til andre fællesskabsforskrifter til regulering 

af anvendelsen af det pågældende stof, og

b) andre relevante oplysninger om dets eventuelle indvirkning på menneskers eller dyrs 

sundhed eller miljøet.

4. Kommissionen anmoder autoriteten om en udtalelse eller om videnskabelig eller teknisk 

bistand. Autoriteten fremlægger sin udtalelse eller resultaterne af sit arbejde for Kommis-

sionen senest tre måneder efter at have modtaget anmodningen.

5. Artikel 6 og 13 finder anvendelse. Basisstoffer angives separat i den i artikel 13, stk. 4, 

omhandlede forordning.

6. Kommissionen kan til enhver tid tage godkendelsen af et basisstof op til fornyet vurdering. 

Den kan tage hensyn til en anmodning fra en medlemsstat om at tage godkendelsen op til 

fornyet vurdering. 

Vurderer Kommissionen, at visse forhold eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet ikke 

længere opfylder kriterierne i stk. 1-3, underretter den medlemsstaterne, autoriteten og den 

interesserede part herom og fastsætter en frist for, hvornår de skal fremsætte deres be-

mærkninger.
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Kommissionen anmoder autoriteten om en udtalelse eller om videnskabelig eller teknisk 

bistand. Autoriteten fremlægger sin udtalelse eller resultaterne af sit arbejde for Kommis-

sionen senest tre måneder efter at have modtaget anmodningen.

Såfremt Kommissionen konkluderer, at kriterierne i stk. 1 ikke længere er opfyldt, vedta-

ges der en forordning om tilbagekaldelse eller ændring af godkendelsen efter forskriftspro-

ceduren i artikel 79, stk. 3. 

Artikel 24 

Stoffer, der er kandidater til substitution

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i artikel 4, godkendes som et stof, der er kandidat til 

substitution, hvis det opfylder et eller flere af de yderligere kriterier i stk. 4 i bilag II. Uan-

set artikel 14, stk. 2, kan godkendelsen fornyes en eller flere gange med en periode på højst 

ti år.

2. Med forbehold af stk. 1 finder artikel 4-21 anvendelse. Stoffer, der er kandidater til substi-

tution, angives separat i den i artikel 13, stk. 4, omhandlede forordning.
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AFDELING 2

SAFENERE OG SYNERGISTER

Artikel 25 

Godkendelse af safenere og synergister

1. En safener eller synergist godkendes, hvis den opfylder kriterierne i artikel 4. 

2. Artikel 5-21 finder anvendelse.

3. Der fastsættes datakrav, der svarer til kravene i artikel 8, stk. 4, for safenere og synergister 

efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Artikel 26 

Safenere og synergister, der allerede er bragt i omsætning

Senest …*, vedtages der en forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, om 

fastlæggelse af et arbejdsprogram for gradvis revurdering af de synergister og safenere, der er bragt 

i omsætning på tidspunktet for nævnte forordnings ikrafttræden. Forordningen skal indeholde be-

stemmelser om anmeldelse, evaluering, vurdering og beslutningsprocedurer. Den skal pålægge inte-

resserede parter at forelægge medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten og alle nødvendige 

oplysninger inden for en nærmere fastsat frist.

                                               

* EUT: 60 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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AFDELING 3

UACCEPTABLE HJÆLPESTOFFER

Artikel 27

Hjælpestoffer

1. Et hjælpestof må ikke bruges i et plantebeskyttelsesmiddel, hvis det er konstateret, at:

a) restkoncentrationerne af stoffet, har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs 

sundhed eller for grundvandet eller en uacceptabel indvirkning på miljøet, når plan-

tebeskyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsesprak-

sis, under realistiske anvendelsesbetingelser, eller

b) anvendelsen af stoffet har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed el-

ler en uacceptabel indvirkning på planter, planteprodukter eller miljøet når plantebe-

skyttelsesmidlet er anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis 

og under realistiske anvendelsesbetingelser.

2. Hjælpestoffer, der i henhold til stk. 1 ikke må bruges i et plantebeskyttelsesmiddel, opføres 

i bilag III efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

3. Kommissionen kan til enhver tid tage hjælpestoffer op til fornyet vurdering. Den kan tage 

hensyn til relevante oplysninger fra medlemsstaterne.
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4. Artikel 81, stk. 2, finder anvendelse.

5. Der kan fastsættes detaljerede regler for gennemførelsen af denne artikel i overensstem-

melse med forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

KAPITEL III 

PLANTEBESKYTTELSESMIDLER

AFDELING 1

GODKENDELSE

UNDERAFDELING 1

KRAV OG INDHOLD

Artikel 28 

Godkendelse af omsætning og anvendelse

1. Et plantebeskyttelsesmiddel må ikke bringes i omsætning eller anvendes, medmindre det er 

godkendt i den pågældende medlemsstat i henhold til denne forordning.
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2. Uanset stk. 1 er godkendelse ikke påkrævet i følgende tilfælde:

a) anvendelse af midler, der udelukkende indeholder et eller flere basisstoffer

b) omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forsknings- eller udviklings-

øjemed, jf. artikel 54

c) fremstilling, opbevaring eller transport af et plantebeskyttelsesmiddel, der skal an-

vendes i en anden medlemsstat, forudsat at midlet er godkendt i denne medlemsstat, 

og at den medlemsstat, hvor midlet produceres, opbevares eller transporteres, har 

indført kontrolkrav for at sikre, at plantebeskyttelsesmidlet ikke anvendes på dens 

område

d) fremstilling, opbevaring eller flytning af et plantebeskyttelsesmiddel, der skal anven-

des i et tredjeland , forudsat at den medlemsstat, hvor midlet fremstilles, opbevares 

eller flyttes, har indført kontrolkrav for at sikre, at plantebeskyttelsesmidlet udføres 

fra dens område 

e) omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der er givet tilladel-

se til parallelhandel i henhold til artikel 52.
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Artikel 29 

Krav i forbindelse med godkendelse af omsætning

1. Med forbehold af artikel 50 kan et plantebeskyttelsesmiddel kun godkendes, hvis det i hen-

hold til de ensartede principper nævnt i stk. 6 opfylder følgende krav: 

a) dets aktivstoffer, safenere og synergister er godkendt

b) såfremt dets aktivstof, safener eller synergist produceres af en anden kilde eller af 

samme kilde med en ændring af fremstillingsprocessen og/eller -stedet:

i) må specifikationen, jf. artikel 38, ikke afvige væsentligt fra specifikationen i 

den forordning, hvorved stoffet, safeneren eller synergisten blev godkendt og

ii) må aktivstoffet, safeneren eller synergisten ikke have flere skadelige virknin-

ger, jf. artikel 4, stk. 2 og 3, på grund af dets urenheder, end hvis det var blevet 

produceret efter den fremstillingsproces, der er angivet i det dossier, der lå til 

grund for godkendelsen.

c) dets hjælpestoffer er ikke omfattet af bilag III 
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d) det opfylder på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden kra-

vene i artikel 4, stk. 3

e) arten og mængden af dets aktivstoffer, safenere og synergister samt eventuelle toksi-

kologisk, økotoksikologisk eller miljømæssigt relevante urenheder eller hjælpestoffer 

lader sig bestemme ved relevante metoder

f) dets restkoncentrationer, der hidrører fra godkendte anvendelser, og som er af toksi-

kologisk, økotoksikologisk eller miljømæssig relevans, lader sig bestemme ved rele-

vante, almindeligt anvendte metoder

g) dets fysisk-kemiske egenskaber er fastlagt og fundet acceptable med henblik på at 

sikre en hensigtsmæssig anvendelse og opbevaring af produktet

h) for planter eller planteprodukter, der skal anvendes til foder eller fødevarer, er mak-

simalgrænseværdierne for restkoncentrationer i eller på de landbrugsprodukter, der er 

omfattet af den godkendte anvendelse, fastsat eller ændret i overensstemmelse med 

forordning (EF) nr. 396/2005, hvor det er relevant.

2. Ansøgeren skal dokumentere, at kravene i stk. 1, litra a)-g), er opfyldt. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 59
DG B 2 B DA

3. Opfyldelsen af de i stk. 1, litra b) og litra d)-g), omhandlede krav fastslås ved officielle el-

ler officielt anerkendte prøver og analyser udført under landbrugsmæssige, plantesund-

hedsmæssige og miljømæssige forhold, der er relevante for anvendelsen af det pågældende 

plantebeskyttelsesmiddel, og som er repræsentative for de forhold, der hersker i den zone, 

hvor midlet påtænkes anvendt.

4. For så vidt angår stk. 1, litra e), kan der vedtages harmoniserede metoder efter for-

skriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

5. Artikel 81 finder anvendelse. 

6. Ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler skal inde-

holde de krav, der er fastsat i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, og fastlægges ved forord-

ninger, som vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, uden væsentlige æn-

dringer. Senere ændringer af disse forordninger vedtages i overensstemmelse med artikel 

78, stk. 1, litra c).
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Artikel 30

Midlertidige godkendelser

1. Uanset artikel 29, stk. 1, litra a), kan medlemsstaterne for en midlertidig periode på højst 

tre år godkende, at plantebeskyttelsesmidler indeholdende et aktivstof, der endnu ikke er 

godkendt, bringes i omsætning, forudsat at

a) beslutningen om godkendelse ikke kan færdigbehandles inden for en periode på to år 

og seks måneder fra datoen for ansøgningens antagelighed, forlænget med en even-

tuel yderligere periode fastsat i henhold til artikel 9, stk. 2, artikel 11, stk. 3, eller ar-

tikel 12, stk. 3 og

b) dossieret om aktivstoffet i henhold til artikel 9 skønnes at kunne accepteres til de fo-

reslåede anvendelser og

c) medlemsstaten konkluderer, at aktivstoffet kan opfylde kravene i artikel 4, stk. 2-3, 

og at plantebeskyttelsesmidlet kan forventes at opfylde kravene i artikel 29, stk. 1, 

litra b)-g), og

d) der er fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i overensstemmelse 

med forordning (EF) nr. 396/2005.

2. I sådanne tilfælde underretter medlemsstaten øjeblikkelig de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen om sin vurdering af dossieret og om betingelserne for godkendelsen, idet 

den mindst meddeler de i artikel 57, stk. 1, omhandlede oplysninger.
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3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder anvendelse indtil…* Om fornødent kan denne frist for-

længes efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4.

Artikel 31

Godkendelsernes indhold

1. Godkendelsen skal angive, på hvilke planter eller planteprodukter og ikke-

landbrugsmæssige områder (f.eks. jernbaner, offentlige områder, lagerlokaler) og til hvilke 

anvendelser plantebeskyttelsesmidlet må anvendes. 

2. I godkendelsen angives kravene vedrørende omsætning og anvendelse af plantebeskyttel-

sesmidlet. Disse krav skal mindst omfatte de anvendelsesbetingelser, der skal være over-

holdt for at opfylde betingelserne og kravene i den forordning, i henhold til hvilken aktiv-

stofferne, safenerne og synergisterne er godkendt. 

Plantebeskyttelsesmidlet skal i godkendelsen være klassificeret i overensstemmelse med 

direktiv 1999/45/EF. Medlemsstaterne kan bestemme, at godkendelsesindehaver skal klas-

sificere eller ajourføre etiketten uden unødig forsinkelse som følge af enhver ændring af 

klassificeringen og etiketteringen af plantebeskyttelsesmidlet i overensstemmelse med di-

rektiv 1999/45/EF. I sådanne tilfælde underretter de straks den kompetente myndighed 

herom.

                                               

* EUT: 78 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.
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3. De i stk. 2 nævnte krav kan blandt andet omfatte følgende:

a) begrænsninger i distributionen og anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet under 

hensyn til de krav, der er indeholdt i andre fællesskabsbestemmelser, med det formål 

at beskytte berørte forhandleres, brugeres, tilstedeværendes ("bystanders") og ar-

bejdstageres sundhed og miljøet; sådanne begrænsninger skal angives på etiketten

b) pligt til, inden produktet anvendes, at orientere alle naboer, der vil kunne blive udsat 

for afdrift, og som har anmodet om at blive orienteret

c) fastlæggelse af brugerkategorier, f.eks. professionelle og ikke-professionelle brugere

d) den godkendte etiket

e) maksimal dosis pr. ha pr. anvendelse

f) det maksimale antal anvendelser pr. år og interval mellem anvendelser

g) perioden mellem sidste anvendelse og indtagelse af planteproduktet, når det er rele-

vant

h) tidsinterval inden høst, når det er relevant

i) re-entry interval

j) emballagens størrelse og materiale.
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Artikel 32

Varighed

1. Gyldighedsperioden skal være fastsat i godkendelsen. 

Med forbehold af artikel 44 fastsættes varigheden af en godkendelse til en periode på højst 

et år fra datoen for udløbet af godkendelsen af aktivstoffer, safenere og synergister i plan-

tebeskyttelsesmidlet og derefter så længe aktivstofferne, safenerne og synergisterne i plan-

tebeskyttelsesmidlet er godkendt.

Denne periode skal gøre det muligt at gennemføre den i artikel 43 omhandlede behandling.

2. Godkendelser kan gives for en kortere periode for tidsmæssigt at afstemme revurderingen 

af det pågældende produkt med revurderingen af tilsvarende produkter med henblik på en 

sammenlignende vurdering af produkter, der indeholder stoffer, der er kandidater til substi-

tution, jf. artikel 50.
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UNDERAFDELING 2

PROCEDURE

Artikel 33 

Ansøgning om godkendelse 

eller ændring af en godkendelse

1. En ansøger, der ønsker at bringe et plantebeskyttelsesmiddel i omsætning, skal - enten per-

sonligt eller repræsenteret af en anden - ansøge om godkendelse eller ændring af en god-

kendelse i hver af de medlemsstater, hvor det er hensigten at bringe plantebeskyttelsesmid-

let i omsætning. 

2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

a) en liste over de påtænkte anvendelser i hver zone som angivet i bilag I og de med-

lemsstater, hvor ansøgeren har indgivet eller påtænker at indgive en ansøgning 

b) forslag om, hvilken medlemsstat der efter ansøgerens vurdering bør behandle ansøg-

ningen i den pågældende zone. I tilfælde af en ansøgning om anvendelse i væksthuse, 

efter høst, i tomme lagerlokaler og til bejdsning af frø foreslås kun én medlemsstat, 

som vurderer ansøgningen i forhold til samtlige zoner. I så fald sender ansøgeren re-

suméet eller det fuldstændige dossier, jf. artikel 8, til andre medlemsstater, når de 

anmoder herom. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 65
DG B 2 B DA

c) hvor det er relevant, en kopi af eventuelle godkendelser, der allerede er givet for 

plantebeskyttelsesmidlet i en medlemsstat

d) hvor det er relevant, et eksemplar af den eventuelle konklusion fra den medlemsstat, 

der foretager ækvivalensvurderingen, jf. artikel 38, stk. 2.

3. Ansøgningen skal vedlægges følgende: 

a) et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for det pågældende plantebeskyttelsesmid-

del for hvert punkt i datakravene vedrørende plantebeskyttelsesmidlet

b) et fuldstændigt dossier og et resumé heraf for hvert aktivstof, hver safener og hver 

synergist i plantebeskyttelsesmidlet for hvert punkt i datakravene vedrørende aktiv-

stoffet, safeneren og synergisten

c) en begrundet beskrivelse af de forholdsregler, der er taget i forbindelse med hvert 

enkelt forsøg/hver enkel undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for at undgå unød-

vendige forsøg

d) en begrundelse for, at de fremlagte forsøgs- og undersøgelsesrapporter er nødvendige 

for en førstegangsgodkendelse eller for ændringer i godkendelsesbetingelserne

e) hvor det er relevant, en kopi af ansøgningen om en maksimalgrænseværdi som om-

handlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 396/2005 eller en begrundelse for ikke at 

fremlægge sådanne oplysninger
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f) hvor det er relevant for en ændring af en godkendelse, en vurdering af alle de oplys-

ninger, der fremlægges i henhold til artikel 8, stk. 1, litra g)

g) et udkast til etiket.

4. Ansøgeren kan ved indgivelsen af ansøgningen i medfør af artikel 63 anmode om, at visse 

oplysninger, herunder bestemte dele af dossieret, behandles fortroligt, og han eller hun 

holder disse oplysninger fysisk adskilt fra de øvrige oplysninger.

Ansøgeren indgiver samtidig en fuldstændig liste over de undersøgelser, der er fremlagt i 

henhold til artikel 8, stk. 2, og en liste over forsøgs- og undersøgelsesrapporter, for hvilke 

der ønskes databeskyttelse i henhold til artikel 59. 

Ved en anmodning om adgang til oplysninger beslutter den medlemsstat, der behandler an-

søgningen, hvilke oplysninger der skal behandles fortroligt.

5. Ansøgeren indgiver efter anmodning herom fra medlemsstaten ansøgningen på et af eller 

alle den pågældende medlemsstats officielle sprog.

6. Ansøgeren giver efter anmodning herom medlemsstaten prøver af plantebeskyttelsesmidlet 

og analysestandarder af dets bestanddele.
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Artikel 34

Fritagelse fra fremlæggelse af undersøgelser

1. Ansøgere fritages for at fremlægge de i artikel 33, stk. 3, nævnte forsøgs- og undersøgel-

sesrapporter, hvis den medlemsstat, hvortil ansøgningen er indgivet, er i besiddelse af for-

søgs- og undersøgelsesrapporterne, og ansøgerne dokumenterer, at de har fået adgang her-

til i overensstemmelse med artikel 59, 61 eller 62, eller at en databeskyttelsesperiode er ud-

løbet.

2. Ansøgere, der er omfattet af stk. 1, skal dog fremlægge følgende oplysninger:

a) alle de data, der er nødvendige for at identificere plantebeskyttelsesmidlet, herunder 

dets fuldstændige sammensætning, samt en erklæring om, at der ikke er anvendt uac-

ceptable hjælpestoffer

b) oplysninger, der gør det muligt at identificere aktivstoffet, safeneren eller synergi-

sten, hvis disse er godkendt, og i givet fald gør det muligt at afgøre, hvorvidt god-

kendelsesbetingelserne er opfyldt i overensstemmelse med artikel 29, stk. 1, litra b)

c) efter anmodning fra den berørte medlemsstat data, der gør det muligt at dokumente-

re, at plantebeskyttelsesmidlets virkning er sammenlignelig med virkningen af det 

plantebeskyttelsesmiddel, for hvilket de dokumenterer at have fået adgang til de be-

skyttede data.
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Artikel 35 

Medlemsstaten, der behandler ansøgningen

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren foreslåede medlemsstat, medmindre en anden med-

lemsstat i samme zone indvilliger i at behandle den. Den medlemsstat, der skal behandle ansøgnin-

gen, underretter ansøgeren herom. 

Efter anmodning fra den medlemsstat, der behandler ansøgningen, samarbejder de øvrige medlems-

stater i den zone, hvortil ansøgningen er indgivet, med førstnævnte medlemsstat for at sikre en ri-

melig fordeling af arbejdsbyrden.

De øvrige medlemsstater i den zone, hvortil ansøgningen er indgivet, afholder sig fra at arbejde vi-

dere med dossieret, indtil den medlemsstat, der behandler ansøgningen, har afsluttet sit arbejde.

Såfremt der er indgivet en ansøgning i mere end én zone, skal de medlemsstater, der vurderer an-

søgningen, nå til enighed om vurderingen af data, der ikke er knyttet til de miljømæssige og land-

brugsmæssige betingelser.

Artikel 36

Sagsbehandling med henblik på godkendelsen

1. Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, skal foretage en uafhængig, objektiv og gen-

nemsigtig vurdering på grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden og 

med anvendelse af de vejledninger, der er til rådighed på ansøgningstidspunktet. Den skal 

give alle medlemsstater i samme zone lejlighed til at fremsætte bemærkninger, der skal 

inddrages i vurderingen. 
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Den anvender de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelses-

midler, der er anført i artikel 29, stk. 6, for i videst muligt at fastslå, om plantebeskyttel-

sesmidlet opfylder kravene i artikel 29 i samme zone, når de anvendes i overensstemmelse 

med artikel 55 og under realistiske anvendelsesbetingelser.

Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, forelægger de øvrige medlemsstater i sam-

me zone sin vurdering. Det vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, hvil-

ket format vurderingsrapporten skal udarbejdes i.

2. De pågældende medlemsstater giver eller afviser at give godkendelse i overensstemmelse 

hermed på grundlag af konklusionerne fra den medlemsstat, der har behandlet ansøgnin-

gen, jf. artikel 31 og 32. 

3. Uanset stk. 2 og med forbehold af fællesskabslovgivningen i øvrigt kan der fastsættes pas-

sende betingelser, jf. de i artikel 31, stk. 3, litra a) og b) omhandlede krav samt andre risi-

kobegrænsende foranstaltninger som følge af særlige anvendelsesbetingelser.

Hvis en medlemsstats bekymring med hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller mil-

jøet ikke kan afhjælpes ved indførelse af de nationale risikobegrænsende foranstaltninger, 

der er omhandlet i stk. 1, kan en medlemsstat som sidste udvej afvise at godkende plante-

beskyttelsesmidlet på sit område, hvis det med henvisning til medlemsstatens helt specifik-

ke miljø- eller landbrugsmæssige forhold har behørige grunde til at skønne, at det pågæl-

dende middel udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet.
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Den underretter straks ansøgeren og Kommissionen om sin afgørelse og giver teknisk eller 

videnskabelig begrundelse derfor.

Medlemsstaten giver mulighed for at indgive klage over afgørelsen om afvisning af god-

kendelse af et sådant produkt ved nationale domstole eller andre klageinstanser.

Artikel 37

 Sagsbehandlingstid

1. Den medlemsstat, der behandler ansøgningen, afgør senest 12 måneder efter at have mod-

taget den, hvorvidt godkendelsesbetingelserne er opfyldt.

Hvis den pågældende medlemsstat har brug for supplerende oplysninger, fastsætter den en 

frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 

12 måneder med den yderligere frist, medlemsstaten har indrømmet. Den yderligere frist 

må højst være på seks måneder og afsluttes, når medlemsstaten modtager de supplerende 

oplysninger. Har ansøgeren ved udløbet af denne frist ikke fremlagt de manglende elemen-

ter, meddeler medlemsstaten ansøgeren, at ansøgningen ikke kan antages.

2. Tidsfristerne i stk. 1 suspenderes under den i artikel 38 omhandlede procedure.
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3. Hvis der er tale om en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der inde-

holder et endnu ikke godkendt aktivstof, påbegynder den medlemsstat, der behandler an-

søgningen, evalueringsarbejdet, så snart den har modtaget det i artikel 12, stk. 1, nævnte 

udkast til vurderingsrapport. Såfremt ansøgningen omhandler det samme plantebeskyttel-

sesmiddel og de samme anvendelser som dossieret i artikel 8, træffer medlemsstaten be-

slutning om ansøgningen, senest seks måneder efter at aktivstoffet er blevet godkendt.

4. De øvrige berørte medlemsstater træffer senest 90 dage efter modtagelsen af vurderings-

rapporten og et eksemplar af godkendelsen fra den medlemsstat, der behandler ansøgnin-

gen, beslutning om ansøgningen, jf. artikel 36, stk. 2 og 3.

Artikel 38

Ækvivalensvurdering i henhold til artikel 29, stk. 1, litra b)

1. Hvis det for et aktivstof, en safener eller en synergist er nødvendigt at fastslå, om en anden 

kilde eller for samme kilde en ændring af fremstillingsprocessen og/eller fremstillingsste-

det opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, litra b), foretager den medlemsstat, der har funge-

ret som rapporterende medlemsstat for aktivstoffet, safeneren eller synergisten, jf. artikel 7, 

stk. 1, denne vurdering, medmindre den medlemsstat, der behandler ansøgningen, jf. arti-

kel 35, indvilliger i at foretage ækvivalensvurderingen. Ansøgeren fremlægger alle nød-

vendige data for den medlemsstat, der foretager ækvivalensvurderingen.
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2. Efter at have givet ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger, som ansøgeren og-

så skal sende til den rapporterende medlemsstat, eller eventuelt til den medlemsstat, der 

behandler ansøgningen, udarbejder den medlemsstat, der foretager ækvivalensvurderingen, 

inden 60 dage efter modtagelse af ansøgningen en ækvivalensrapport og sender den til 

Kommissionen, de øvrige medlemsstater og ansøgeren. 

3. Er der er tale om en positiv konklusion på ækvivalensvurderingen, og er der ikke gjort ind-

vendinger mod konklusionen, anses artikel 29, stk. 1, litra b), for at være overholdt. Når en 

medlemsstat, der behandler ansøgningen, imidlertid ikke er enig i den rapporterende med-

lemsstats konklusion eller omvendt, underretter den ansøgeren, de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen og giver en begrundelse.

De pågældende medlemsstater forsøger at nå til enighed om, hvorvidt artikel 29, stk. 1, 

litra b), er overholdt. De giver ansøgeren mulighed for at fremsætte bemærkninger. 

4. Hvis de pågældende medlemsstater ikke når til enighed inden 45 dage, forelægger den 

medlemsstat, der foretager ækvivalensvurderingen, sagen for Kommissionen. En beslut-

ning om, hvorvidt betingelserne i artikel 29, stk. 1, litra b), er opfyldt, skal træffes efter 

forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3. Fristen på 45 dage løber fra den dato, på hvilken 

den medlemsstat, der behandler ansøgningen om godkendelse, har underrettet den rappor-

terende medlemsstat eller omvendt om, at den ikke er enig i dennes konklusion, jf. stk. 3.
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Inden en sådan beslutning træffes, kan Kommissionen anmode myndigheden om en udta-

lelse eller om videnskabelig eller teknisk bistand, der skal gives inden tre måneder efter 

anmodningen.

5. Der kan fastsættes detaljerede gennemførelsesbestemmelser og -procedurer til stk. 1-4 efter 

forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, efter at autoriteten er blevet hørt.

Artikel 39

Rapportering og udveksling af oplysninger 

vedrørende ansøgninger om godkendelse

1. Medlemsstaterne opretter et dossier for hver ansøgning. Dossieret skal indeholde:

a) en genpart af ansøgningen 

b) en rapport med oplysninger om vurderingen af og beslutningen vedrørende plantebe-

skyttelsesmidlet; der træffes afgørelse om rapportens format efter rådgivningsproce-

duren i artikel 79, stk. 2 

c) en liste over de administrative beslutninger, medlemsstaten har truffet vedrørende 

ansøgningen, og over den i henhold til artikel 33, stk. 3, og artikel 34 fremlagte do-

kumentation samt et resumé af sidstnævnte 

d) den godkendte etiket, hvor det er relevant.
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2. Medlemsstaterne stiller efter anmodning herom straks et dossier til rådighed for de øvrige 

medlemsstater, Kommissionen og autoriteten med den i stk. 1, litra a)-d), omhandlede do-

kumentation.

3. Ansøgere fremlægger efter anmodning herom en kopi af den dokumentation, der skal 

fremsendes sammen med en ansøgning, jf. artikel 33, stk. 3, og artikel 34, for medlemssta-

terne, Kommissionen og autoriteten.

4. Der kan fastsættes detaljerede gennemførelsesbestemmelser til stk. 2 og 3 efter for-

skriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

UNDERAFDELING 3

GENSIDIG ANERKENDELSE AF GODKENDELSER

Artikel 40

Gensidig anerkendelse

1. Indehaveren af en godkendelse, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 29, kan ef-

ter proceduren for gensidig anerkendelse i denne underafdeling ansøge om godkendelse af 

det samme plantebeskyttelsesmiddel, den samme anvendelse og efter den samme sammen-

lignelige landbrugspraksis i en anden medlemsstat i følgende tilfælde: 

a) godkendelsen er meddelt af en medlemsstat (referencemedlemsstaten), der tilhører 

samme zone
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b) godkendelsen er meddelt af en medlemsstat (referencemedlemsstaten), der tilhører en 

anden zone, forudsat at den godkendelse, for hvilken ansøgningen blev indgivet, ikke 

anvendes med henblik på gensidig anerkendelse i en anden medlemsstat i samme zo-

ne

c) produktet er godkendt af en medlemsstat til anvendelse i væksthuse, efter høst, i

tomme lagerlokaler eller beholdere til opbevaring af planter eller planteprodukter el-

ler til bejdsning af frø, uanset hvilken zone referencemedlemsstaten tilhører.

2. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel ikke er godkendt i en medlemsstat, fordi der ikke er ind-

givet ansøgning herom i medlemsstaten, kan officielle eller videnskabelige institutter, der 

har med landbrug at gøre, eller faglige landbrugsorganisationer med godkendelsesindeha-

vers samtykke søge den pågældende medlemsstat om godkendelse af det samme plantebe-

skyttelsesmiddel, den samme anvendelse og efter den samme landbrugspraksis efter proce-

duren for gensidig anerkendelse i stk. 1. Ansøgeren skal i så fald dokumentere, at anven-

delsen af et sådant plantebeskyttelsesmiddel sker i indførelsesmedlemsstatens interesse.

Hvis godkendelsesindehaveren nægter at give sit samtykke, kan den kompetente myndig-

hed i den relevante medlemsstat acceptere ansøgningen i offentlighedens interesse.
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Artikel 41

Godkendelse

1. Den medlemsstat, som en ansøgning indgives til i henhold til artikel 40, godkender det på-

gældende plantebeskyttelsesmiddel på de samme betingelser, som den medlemsstat, der 

behandler ansøgningen, undtagen i tilfælde, hvor artikel 36, stk. 3, finder anvendelse.

2. Uanset stk. 1 kan medlemsstaten godkende plantebeskyttelsesmidlet, hvis

a) der er ansøgt om godkendelse i henhold til artikel 40, stk. 1, litra b)

b) det indeholder et stof, der er kandidat til substitution

c) artikel 30 har fundet anvendelse, og

d) det indeholder et stof, der er godkendt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 7.

Artikel 42

Procedure

1. Ansøgningen skal vedlægges følgende:

a) en kopi af den af referencemedlemsstaten meddelte godkendelse; desuden en over-

sættelse af godkendelsen til et officielt sprog i den medlemsstat, der modtager ansøg-

ningen
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b) en formel erklæring om, at plantebeskyttelsesmidlet er identisk med det, reference-

medlemsstaten har godkendt

c) et fuldstændigt dossier eller et resumé heraf, jf. artikel 33, stk. 3, når medlemsstaten 

anmoder herom

d) en vurderingsrapport fra referencemedlemsstaten med oplysninger om vurderingen af 

og beslutningen vedrørende plantebeskyttelsesmidlet.

2. Den medlemsstat, som en ansøgning i henhold til artikel 40 indgives til, træffer beslutning 

om ansøgningen inden for 90 dage.

3. Ansøgeren indgiver efter anmodning herom fra medlemsstaten ansøgningen på et af eller 

alle den pågældende medlemsstats officielle sprog.

UNDERAFDELING 4

FORNYELSE, TILBAGEKALDELSE OG ÆNDRING

Artikel 43

Fornyelse af godkendelser

1. En godkendelse fornyes efter ansøgning herom fra godkendelsesindehaveren, forudsat at 

kravene i artikel 29 fortsat er opfyldt.
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2. Senest tre måneder efter fornyelsen af godkendelsen af et aktivstof, en safener eller en sy-

nergist i et plantebeskyttelsesmiddel fremlægger ansøgeren følgende oplysninger: 

a) en genpart af godkendelsen af plantebeskyttelsesmidlet

b) eventuelle nye oplysninger, der måtte være påkrævet som følge af ændringer i data-

krav eller kriterier

c) dokumentation for, at de nye data, der er fremlagt, er resultatet af datakrav eller krite-

rier, der ikke fandt anvendelse på tidspunktet for godkendelsen af plantebeskyttel-

sesmidlet eller var nødvendige for at ændre betingelserne for godkendelse 

d) alle oplysninger, der er nødvendige for at godtgøre, at plantebeskyttelsesmidlet op-

fylder kravene i forordningen om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet, safeneren 

eller synergisten i midlet

e) en rapport om overvågningsoplysninger, hvis godkendelsen har været betinget af 

overvågning.

3. Medlemsstaterne kontrollerer, at alle plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det pågæl-

dende aktivstof eller den pågældende safener eller synergist, opfylder alle betingelser og 

begrænsninger i forordningen om fornyelse af godkendelsen i henhold til artikel 20.
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Den i artikel 35 nævnte medlemsstat i hver zone koordinerer kontrollen af, at kravene er 

opfyldt, og vurderingen af de fremlagte oplysninger for alle medlemsstater i denne zone.

4. Der kan fastsættes retningslinjer for tilrettelæggelse af kontrollen af, at kravene er opfyldt,

efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2.

5. Medlemsstaterne beslutter, om en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel skal fornyes, 

senest 12 måneder efter at aktivstoffet, safeneren eller synergisten i produktet er blevet 

godkendt.

6. Såfremt der ikke inden godkendelsens udløb er truffet nogen beslutning om at forny god-

kendelsen, og dette skyldes forhold, der ikke kan tilskrives godkendelsesindehaveren, for-

længer den pågældende medlemsstat godkendelsen med et tidsrum, der er tilstrækkeligt til, 

at behandlingen kan afsluttes, og vedtager en beslutning om forlængelsen.

Artikel 44

Tilbagekaldelse eller ændring af godkendelser

1. Medlemsstaterne kan til enhver tid tage en godkendelse op til fornyet vurdering, hvis op-

lysninger tyder på, at et af kravene i artikel 29 ikke længere er opfyldt.
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En medlemsstat tager en godkendelse op til fornyet vurdering, hvis den konkluderer, at der 

er fare for, at målene i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), og litra b), nr. i), og arti-

kel 7, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 

2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1 ikke 

vil blive opfyldt. 

2. Har en medlemsstat til hensigt at tilbagekalde eller ændre en godkendelse, underretter den 

godkendelsesindehaveren herom og giver denne mulighed for at fremsætte bemærkninger 

eller supplerende oplysninger.

3. Medlemsstaten tilbagekalder eller ændrer godkendelsen, hvis:

a) kravene i artikel 29 ikke eller ikke længere er opfyldt 

b) der er givet fejlagtige eller vildledende oplysninger om de forhold, der ligger til 

grund for godkendelsen

c) en til godkendelsen knyttet betingelse ikke er blevet opfyldt, eller

d) godkendelsesindehaveren ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forord-

ning. 

                                               

1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 81
DG B 2 B DA

4. Tilbagekalder eller ændrer en medlemsstat en godkendelse i overensstemmelse med stk. 3, 

underretter den straks godkendelsesindehaveren, de øvrige medlemsstater, Kommissionen 

og autoriteten herom. De andre medlemsstater i samme zone tilbagekalder eller ændrer 

godkendelsen i overensstemmelse hermed under hensyn til de nationale betingelser og for-

anstaltninger til risikobegrænsning, bortset fra de tilfælde, hvor artikel 36, stk. 3, andet, 

tredje og fjerde afsnit, har fundet anvendelse. Artikel 46 finder anvendelse, hvor det er re-

levant.

Artikel 45

Tilbagekaldelse eller ændring af en godkendelse efter anmodning fra godkendelsesindehaveren

1. En godkendelse kan tilbagekaldes eller ændres efter anmodning fra godkendelsesindehave-

ren, som skal begrunde anmodningen.

2. En godkendelse kan kun ændres, hvis det godtgøres, at kravene i artikel 29 fortsat er op-

fyldt.

3. Artikel 46 finder anvendelse, hvor det er relevant.

Artikel 46

Afviklingsperiode

En medlemsstat, der tilbagekalder eller ændrer en godkendelse, eller som undlader at forny den, kan 

bevilge en frist - eller afviklingsperiode - til at bortskaffe, oplagre, omsætte og anvende eksisterende 

lagre.
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Såfremt grundene til beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke forny godkendelsen, tillader 

det, skal afviklingsperioden være begrænset og må ikke overstige seks måneder for så vidt angår 

omsætning og yderligere ét år for så vidt angår bortskaffelse, oplagring og anvendelse af eksiste-

rende lagre af de pågældende plantebeskyttelsesmidler.

UNDERAFDELING 5

SÆRLIGE TILFÆLDE

Artikel 47

Omsætning af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko

1. Såfremt alle aktivstoffer i et plantebeskyttelsesmiddel er lavrisikoaktivstoffer som om-

handlet i artikel 22 ", godkendes midlet som et lavrisikoplantebeskyttelsesmiddel, forudsat 

at der efter en risikovurdering ikke er behov for specifikke risikobegrænsende foranstalt-

ninger. Det pågældende plantebeskyttelsesmiddel skal også opfylde følgende krav:

a) alle lavrisikoaktivstoffer, -safenere og -synergister i produktet er godkendt i henhold 

til kapitel II

b) det indeholder ikke et stof, der giver anledning til bekymring

c) det er tilstrækkelig effektivt
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d) det forårsager ikke unødvendig lidelse og smerte hos de hvirveldyr, der skal bekæm-

pes

e) det opfylder kravene i artikel 29, stk. 1, litra b), c) og e)-h).

Disse produkter er i det følgende benævnt "plantebeskyttelsesmidler med lav risiko".

2. Ansøgeren om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel med lav risiko skal dokumenter-

e, at kravene i stk. 1 er opfyldt, og ansøgningen skal vedlægges et fuldstændigt dossier og 

et resumé heraf for hvert punkt i datakravene vedrørende aktivstoffet og plantebeskyttel-

sesmidlet.

3. Medlemsstaten afgør senest 120 dage efter at have modtaget en ansøgning om godkendelse 

af et plantebeskyttelsesmiddel med lav risiko, om midlet skal godkendes. 

Hvis den pågældende medlemsstat har brug for supplerende oplysninger, fastsætter den en 

frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges den angivne 

periode med den yderligere frist, medlemsstaten har indrømmet.

Den yderligere frist må højst være på seks måneder, og den udløber i det øjeblik, hvor de 

supplerende oplysninger modtages af medlemsstaten. Har ansøgeren ved udløbet af denne 

frist ikke fremlagt de manglende elementer, meddeler medlemsstaten ansøgeren, at ansøg-

ningen ikke kan antages.

4. Medmindre andet er fastsat, gælder alle denne forordnings bestemmelser vedrørende god-

kendelser.
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Artikel 48

Omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 

genetisk modificerede organismer

1. Et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende en organisme, der er omfattet af direktiv

2001/18/EF, underkastes, ud over den i dette kapitel omhandlede vurdering, en undersøgel-

se for genetisk modifikation i overensstemmelse med samme direktiv.

Plantebeskyttelsesmidlet kan ikke godkendes i henhold til denne forordning, medmindre 

der er givet skriftligt samtykke som omhandlet i artikel 19 i direktiv 2001/18/EF. 

2. Medmindre andet er fastsat, gælder alle denne forordnings bestemmelser vedrørende god-

kendelser.

Artikel 49

Omsætning af behandlede frø

1. Medlemsstaterne må ikke forbyde omsætning og brug af frø behandlet med plantebeskyt-

telsesmidler, der er godkendt til dette formål i mindst en medlemsstat.
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2. Hvis der er betydelig bekymring for, at behandlede frø som omhandlet i stk. 1 vil kunne 

udgøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og en sådan 

risiko ikke i tilfredsstillende omfang kan bekæmpes ved hjælp af foranstaltninger truffet af 

den eller de berørte medlemsstater, gennemføres der omgående foranstaltninger med hen-

blik på begrænsninger for eller forbud mod brug og/eller salg af sådanne behandlede frø i 

overensstemmelse med forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3. Inden sådanne foranstalt-

ninger iværksættes, gennemgår Kommissionen den foreliggende dokumentation og anmo-

der eventuelt autoriteten om at afgive udtalelse. Kommissionen kan fastsætte en frist for 

afgivelse af en sådan udtalelse.

3. Artikel 70 og 71 finder anvendelse. 

4. Med forbehold af anden fællesskabslovgivning om mærkning af frø skal den mærkning og 

de dokumenter, der ledsager de behandlede frø, omfatte navnet på det plantebeskyttelses-

middel, frøene er blevet behandlet med, navnet eller navnene på midlets aktivstof eller ak-

tivstoffer, de standardsætninger om sikkerhedsforholdsregler, der er omhandlet i direktiv 

1999/45/EF, og de risikobegrænsende foranstaltninger, der er anført i godkendelsen af 

midlet, hvor dette er relevant.
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Artikel 50

Sammenlignende vurdering af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder stoffer, der er 

kandidater til substitution

1. Medlemsstaterne foretager en sammenlignende vurdering i forbindelse med behandlingen 

af en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel indeholdende et aktivstof, 

der er godkendt som stof, der er kandidat til substitution. Medlemsstaterne godkender ikke 

eller begrænser anvendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et stof, der er 

kandidat til substitution, hvis den sammenlignende vurdering med afvejning af risici og 

fordele, jf. bilag IV, viser følgende:

a) For så vidt angår de i ansøgningen angivne anvendelser eksisterer der allerede et 

godkendt plantebeskyttelsesmiddel eller en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller 

forebyggelse, der er betydeligt sikrere for menneskers eller dyrs sundhed eller for 

miljøet. og

b) Plantebeskyttelsesmidlet eller metoden til ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggel-

se i litra a) er ikke forbundet med væsentlige økonomiske eller praktiske ulemper og

c) aktivstoffernes kemiske diversitet er tilstrækkelig til at mindske problemet med resi-

stens hos målorganismen mest muligt og

d) der tages hensyn til følgerne af godkendelser til anvendelser af mindre betydning. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 87
DG B 2 B DA

2. Uanset artikel 36, stk. 2, kan medlemsstaterne i undtagelsestilfælde også anvende bestem-

melserne i stk. 1 ved vurderingen af en ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttel-

sesmiddel, der ikke indeholder et stof, der er kandidat til substitution, eller et lavrisikoak-

tivstof, hvis der til samme anvendelse findes en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller 

forebyggelse, som er almindeligt anvendt i medlemsstaten.

3. Uanset stk. 1 godkendes et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et stof, der er kandidat 

til substitution, uden en forudgående sammenlignende vurdering, hvis det er nødvendigt 

først at høste erfaringer med anvendelsen af midlet i praksis.

Sådanne godkendelser gives for en periode på højst fem år.

4. For plantebeskyttelsesmidler, der indeholder et stof, der er kandidat til substitution, foreta-

ger medlemsstaterne regelmæssigt og senest ved fornyelsen eller ændringen af godkendel-

sen en sammenlignende vurdering som omhandlet i stk. 1.

På grundlag af denne sammenlignende vurdering opretholder, tilbagekalder eller ændrer 

medlemsstaterne godkendelsen.

5. Beslutter en medlemsstat at tilbagekalde eller ændre en godkendelse i henhold til stk. 4, 

træder tilbagekaldelsen eller ændringen i kraft fem år efter at medlemsstaten har truffet be-

slutningen, eller ved udløbet af godkendelsesperioden for det substitutionsrelevante stof, 

hvis datoen herfor falder tidligere.

6. Medmindre andet er fastsat, gælder alle denne forordnings bestemmelser vedrørende god-

kendelser.
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Artikel 51

Udvidelse af godkendelser til anvendelser af mindre betydning

1. Godkendelsesindehaveren, offentlige eller videnskabelige organer, der har med landbrug at 

gøre, faglige landbrugsorganisationer eller professionelle brugere kan anmode om, at god-

kendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel, der allerede er godkendt i den pågældende med-

lemsstat, udvides til også at omfatte anvendelser af mindre betydning, som ikke hidtil har 

været omfattet af godkendelsen.

2. Medlemsstaterne udvider godkendelsen, hvis:

a) den påtænkte anvendelse er af mindre betydning

b) betingelserne i artikel 4, stk. 3, litra b), d) og e), og artikel 29, stk. 1, litra h), er op-

fyldt

c) udvidelsen er i offentlighedens interesse, og

d) de i stk. 1 nævnte personer eller organer har fremlagt den nødvendige dokumentation 

og de nødvendige oplysninger til støtte for udvidelsen af godkendelsen, navnlig data 

om omfanget af restkoncentrationer og om nødvendigt om vurdering af risikoen for 

sprøjteføreren, arbejderne og andre tilstedeværende.

3. Udvidelsen af godkendelsen kan i overensstemmelse med de administrative procedurer i 

den pågældende medlemsstat ske ved en ændring af den eksisterende godkendelse eller i 

form af en særskilt godkendelse.
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4. Når en medlemsstat udvider en godkendelse til at omfatte en anvendelse af mindre betyd-

ning, underretter den om nødvendigt godkendelsesindehaveren herom og anmoder denne 

om at ændre etiketten tilsvarende.

Efterkommer godkendelsesindehaveren ikke anmodningen, sikrer medlemsstaten, at bru-

gerne modtager udtømmende og detaljerede oplysninger om, hvordan midlet skal anven-

des, via en officiel bekendtgørelse eller et officielt websted.

Den officielle bekendtgørelse eller, når det er relevant, mærkningen skal indeholde en om-

tale af det ansvar, som den person, der anvender plantebeskyttelsesmidlet, har for mang-

lende effektivitet eller for fytotoksicitet af det middel, for hvilket anvendelsen af mindre 

betydning er blevet godkendt. Udvidelsen til anvendelse af mindre betydning angives sær-

skilt på etiketten.

5. De i stk. 1 omhandlede ansøgere kan også søge om godkendelse af et plantebeskyttelses-

middel til anvendelser af mindre betydning i henhold til artikel 40, stk. 1, såfremt det på-

gældende plantebeskyttelsesmiddel er godkendt i denne medlemsstat. Medlemsstaterne 

godkender sådanne anvendelser efter bestemmelserne i artikel 41, forudsat at anvendelser-

ne også anses for at være af mindre betydning i ansøgermedlemsstaten.

6. Medlemsstaterne opstiller og ajourfører regelmæssigt en liste over anvendelser af mindre 

betydning.

7. Medmindre andet er fastsat, gælder alle denne forordnings bestemmelser vedrørende god-

kendelser.
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Artikel 52

Parallelhandel

1. Et plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt i én medlemsstat (oprindelsesmedlemsstaten),

kan, såfremt der gives tilladelse til parallelhandel, indføres, bringes i omsætning og anven-

des i en anden medlemsstat (indførselsmedlemsstaten), hvis denne medlemsstat fastslår, at 

plantebeskyttelsesmidlets sammensætning er identisk med sammensætningen af et plante-

beskyttelsesmiddel, som allerede er godkendt på dens område (referencemiddel). Ansøg-

ningen indgives til den kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten .

2. En tilladelse til parallelhandel udstedes efter en forenklet procedure inden for en frist på 45 

arbejdsdage, hvis det plantebeskyttelsesmiddel, der ønskes indført, er identisk efter stk. 3. 

Medlemsstaterne meddeler efter anmodning hinanden de oplysninger, der er nødvendige 

for at fastslå, om produkterne er identiske, inden ti dage efter modtagelsen af anmodnin-

gen. Proceduren for udstedelse af en tilladelse til parallelhandel afbrydes fra den dag, hvor 

anmodningen er sendt til oprindelsesmedlemsstatens kompetente myndighed, indtil den 

kompetente myndighed i indførselsmedlemsstaten har modtaget de fuldstændige oplysnin-

ger.

3. Plantebeskyttelsesmidler anses for identiske med referencemidlerne, hvis:

a) de er fremstillet af samme virksomhed eller en dertil knyttet virksomhed eller på li-

cens i overensstemmelse med samme fremstillingsproces 
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b) de er identiske med hensyn til specifikation og indhold af aktivstoffer, safenere og 

synergister samt med hensyn til formuleringstype og

c) de enten er de samme eller tilsvarende med hensyn til de tilstedeværende hjælpestof-

fer og emballagens størrelse, materiale eller form for så vidt angår de potentielle ne-

gative virkninger på midlets sikkerhed i henseende til menneskers eller dyrs sundhed 

eller miljøet.

4. Ansøgningen om tilladelse til parallelhandel skal indeholde følgende oplysninger:

a) plantebeskyttelsesmidlets navn og registreringsnummer i oprindelsesmedlemsstaten

b) oprindelsesmedlemsstaten

c) navn og adresse på godkendelsesindehaveren i oprindelsesmedlemsstaten

d) den oprindelige etiket og brugsanvisning, der ledsager det plantebeskyttelsesmiddel, 

der ønskes indført, ved distribution i oprindelsesmedlemsstaten, hvis den kompetente 

myndighed i indførselsmedlemsstaten skønner, det er nødvendigt for undersøgelsen. 

Denne kompetente myndighed kan kræve de relevante dele af den oprindelige brugs-

anvisning oversat 

e) navn og adresse på ansøgeren

f) det navn, der skal anvendes for det plantebeskyttelsesmiddel, der skal distribueres i 

indførselsmedlemsstaten
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g) et udkast til etiket på det middel, der skal bringes i omsætning

h) en prøve af det middel, der ønskes indført, hvis den kompetente myndighed i indfør-

selsmedlemsstaten skønner, det er nødvendigt

i) navn og registreringsnummer på referencemidlet.

Informationskravene kan ændres eller suppleres, og der skal udarbejdes yderligere detaljer 

og specifikke krav, hvis ansøgningen vedrører et plantebeskyttelsesmiddel, som allerede er 

omfattet af en tilladelse til parallelhandel, og hvis ansøgningen vedrører et plantebeskyttel-

sesmiddel til personlig brug i overensstemmelse med forskriftsproceduren med kontrol i 

artikel 79, stk. 4. 

5. Et plantebeskyttelsesmiddel, for hvilket der er udstedt en tilladelse til parallelhandel, kan

udelukkende bringes i omsætning og anvendes i overensstemmelse med godkendelsen af 

referencemidlet. Kommissionen fastsætter specifikke krav til kontrollen med det middel, 

der ønskes indført, for at lette overvågningen og kontrollen, jf. artikel 68.

6. Tilladelsen til parallelhandel er gyldig, så længe referencemidlets godkendelse er gyldig. 

Hvis godkendelsesindehaveren af referencemidlet ansøger om tilbagekaldelse af godken-

delsen i overensstemmelse med artikel 45, stk. 1, og kravene i artikel 29 stadig er opfyldt, 

udløber tilladelsen til parallelhandel på den dato, hvor godkendelsen af referencemidlet 

normalt ville være udløbet.
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7. Med forbehold af specifikke bestemmelser i denne artikel finder artikel 44, 45, 46, og 55 

og artikel 56, stk. 4, og kapitel VI-X tilsvarende anvendelse på plantebeskyttelsesmidler, 

der forhandles parallelt.

8. Med forbehold af artikel 44 kan en tilladelse til parallelhandel tilbagekaldes, hvis godken-

delsen af det indførte plantebeskyttelsesmiddel tilbagekaldes i oprindelsesmedlemsstaten af 

sikkerheds- eller effektivitetshensyn.

9. Hvis midlet ikke er identisk med referencemidlet efter stk. 3, kan indførselsmedlemsstaten 

kun udstede den nødvendige godkendelse af omsætning og anvendelse i overensstemmelse 

med artikel 29.

10. Denne artikels bestemmelser finder ikke anvendelse på plantebeskyttelsesmidler, der er

godkendt i oprindelsesmedlemsstaten i henhold til artikel 53 eller 54.

UNDERAFDELING 6

UNDTAGELSESBESTEMMELSER

Artikel 53

Nødsituationer i forbindelse med plantebeskyttelse

1. Uanset artikel 28 kan en medlemsstat for en periode på indtil 120 dage under særlige om-

stændigheder tillade, at plantebeskyttelsesmidler bringes i omsætning med henblik på en 

begrænset, kontrolleret anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt på grund af en fare, som 

ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde.
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Den pågældende medlemsstat underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissio-

nen om de foranstaltninger, der er gennemført, med en detaljeret beskrivelse af situationen 

og af alle forholdsregler, der er truffet for at beskytte forbrugernes sikkerhed.

2. Kommissionen kan anmode autoriteten om en udtalelse eller om videnskabelig eller tek-

nisk bistand.

Autoriteten fremlægger sin udtalelse eller resultaterne af sit arbejde for Kommissionen se-

nest en måned efter at have modtaget anmodningen.

3. Om nødvendigt træffes der efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, afgørelse om, 

hvornår og på hvilke betingelser medlemsstaten

a) må eller ikke må forlænge varigheden af foranstaltningerne eller gentage dem, eller

b) skal ophæve eller ændre foranstaltningerne.

4. Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på plantebeskyttelsesmidler, der indeholder eller består af 

genetisk modificerede organismer, medmindre en sådan udsætning er godkendt i henhold 

til direktiv 2001/18/EF.
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Artikel 54

Forskning og udvikling

1. Uanset artikel 28 kan der gennemføres forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller udvik-

lingsøjemed, der indebærer, at der udledes et ikke-godkendt plantebeskyttelsesmiddel i 

miljøet, eller at et plantebeskyttelsesmiddel anvendes på en ikke-godkendt måde, såfremt 

den medlemsstat, på hvis område forsøget eller undersøgelsen skal gennemføres, har vur-

deret de foreliggende data og udstedt tilladelse til forsøgsformål. Tilladelsen kan gøres be-

tinget af, at de anvendte mængder og de behandlede områder begrænses, og af andre for-

holdsregler til forebyggelse af skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller 

en uacceptabel skadelig indvirkning på miljøet, såsom foranstaltninger, der skal hindre, at 

foder og fødevarer indeholdende restkoncentrationer kommer ind i fødevarekæden, med-

mindre relevante bestemmelser i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 

anvendelse.

Medlemsstaten kan forhåndsgodkende et forsøgs- eller undersøgelsesprogram eller kræve, 

at der udstedes tilladelse til hvert enkelt forsøg og hver enkelt undersøgelse.

2. Ansøgninger indgives til den medlemsstat, på hvis område forsøget eller undersøgelsen 

skal gennemføres, sammen med materiale indeholdende alle tilgængelige data, på grundlag 

af hvilke de potentielle konsekvenser for menneskers eller dyrs sundhed eller de potentielle 

konsekvenser for miljøet kan vurderes.

3. Der udstedes ikke tilladelse til forsøgsformål for forsøg eller undersøgelser, der omfatter 

udsætning i miljøet af en genetisk modificeret organisme, medmindre en sådan udsætning 

er godkendt i overensstemmelse med direktiv 2001/18/EF. 
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4. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis medlemsstaten har givet den pågældende ret til at fore-

tage visse forsøg og undersøgelser og har fastsat betingelserne for at foretage disse forsøg 

og undersøgelser.

5. Nærmere regler for anvendelsen af denne artikel, herunder især de maksimumsmængder af 

plantebeskyttelsesmidler, der må udledes ved forsøg eller undersøgelser, og minimumskrav 

til de data, der skal fremlægges i henhold til stk. 2, kan vedtages efter forskriftsproceduren 

i artikel 79, stk. 3.

AFDELING 2

ANVENDELSE OG OPLYSNINGER

Artikel 55

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes korrekt.

Korrekt anvendelse indebærer, at principperne for god plantebeskyttelsespraksis efterleves, og at de 

i overensstemmelse med artikel 31 fastsatte og på etiketten angivne betingelser opfyldes. Det skal 

også være i overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 2008/…/EF *, navnlig de generelle 

principper om integreret bekæmpelse af skadegørere som omhandlet i nævnte direktivs artikel 13 og 

bilag III, der skal finde anvendelse senest den 1. januar 2014. 

                                               

* EUT: Indsæt nr. på direktivet nævnt i betragtning 34.
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Artikel 56 

Oplysninger om potentielt skadelige eller uacceptable virkninger

1. Godkendelsesindehaveren af et plantebeskyttelsesmiddel skal øjeblikkeligt meddele de 

medlemsstater, der har givet en tilladelse, alle nye oplysninger vedrørende det pågældende 

plantebeskyttelsesmiddel eller aktivstoffet, dets metabolitter, en safener, en synergist eller 

et hjælpestof i plantebeskyttelsesmidlet , der tyder på, at plantebeskyttelsesmidlet ikke 

længere opfylder kriterierne i henholdsvis artikel 29 og artikel 4. 

Især skal potentielt skadelige virkninger af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel eller 

af restkoncentrationer af et aktivstof, dets metabolitter, en safener, en synergist eller et 

hjælpestof heri for menneskers eller dyrs sundhed eller for grundvandet eller deres potenti-

elt uacceptable indvirkning på planter eller planteprodukter eller miljøet indberettes. 

Godkendelsesindehaveren skal i dette øjemed registrere og indberette enhver mistanke om 

negative virkninger hos mennesker i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmid-

let.

Indberetningspligten omfatter pligt til at fremlægge relevante oplysninger om beslutninger 

eller vurderinger fra internationale organisationer eller offentlige organer, der godkender 

plantebeskyttelsesmidler eller aktivstoffer, i tredjelande. 




