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2. Indberetningen skal indeholde en vurdering af, hvorvidt og hvorfor de nye oplysninger be-

tyder, at plantebeskyttelsesmidlet eller aktivstoffet, dets metabolitter, safeneren, synergi-

sten eller hjælpestoffet ikke længere opfylder kravene i henholdsvis artikel 29 og artikel 4 

eller artikel 27.

3. Med forbehold af medlemsstaternes ret til at vedtage midlertidige beskyttelsesforanstalt-

ninger evaluerer den medlemsstat, der først har meddelt godkendelsen i den pågældende 

zone, de fremlagte oplysninger og meddeler de andre medlemsstater i samme zone, om den 

tilbagekalder eller ændrer godkendelsen, jf. artikel 44.

Den underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen, hvis den vurderer, at betingel-

serne for godkendelsen af aktivstoffet, safeneren eller synergisten i plantebeskyttelsesmid-

let ikke længere er opfyldt, eller, hvis det drejer sig om et hjælpestof, om dette skønnes at 

være uacceptabelt, og foreslår, at godkendelsen tilbagekaldes, eller at betingelserne ænd-

res.

4. Godkendelsesindehaveren af et plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert år til de kompe-

tente myndigheder i den medlemsstat, der godkendte midlet, hvis der foreligger oplysnin-

ger om udeblivelse af den forventede effekt, udvikling af resistens og uventede virkninger 

på planter, planteprodukter eller miljøet.
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Artikel 57

Pligt til opbevaring af oplysninger

1. Medlemsstaterne holder oplysninger om plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt eller 

tilbagekaldt i henhold til denne forordning, tilgængelige for offentligheden i elektronisk 

form, idet der som et minimum oplyses om:

a) navn eller firmanavn på godkendelsesindehaveren samt godkendelsens nummer

b) midlets handelsnavn

c) præparattype

d) navnet på og mængden af hvert aktivstof, hver safener og hver synergist i midlet

klassifikation, risiko- og sikkerhedssætninger i overensstemmelse med direktiv 

1999/45/EF og med den forordning, der er benævnt i artikel 65

f) den eller de anvendelser, det er godkendt til

g) årsagerne til tilbagekaldelse af en godkendelse, hvis de har tilknytning til sikkerheds-

forhold.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal være lettilgængelige og ajourføres mindst hver 

tredje måned.

3. Der kan efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, indføres et informationssystem om 

godkendelser med henblik på at lette anvendelsen af stk. 1 og 2.
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KAPITEL IV 

ADJUVANTER

Artikel 58

Omsætning og anvendelse af adjuvanter

1. Adjuvanter må ikke bringes i omsætning eller anvendes, medmindre de er godkendt i den 

pågældende medlemsstat i overensstemmelse med betingelserne i den forordning, der er 

omhandlet i stk. 2.

2. De detaljerede bestemmelser om godkendelse af adjuvanter, herunder datakrav, anmeldel-

se, evaluering, vurdering og beslutningsprocedure, vedtages i en forordning efter for-

skriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4. 

3. Artikel 81, stk. 3, finder anvendelse.

KAPITEL V 

DATABESKYTTELSE OG FÆLLES BRUG AF DATA

Artikel 59

Databeskyttelse

1. Forsøgs- og undersøgelsesrapporter er omfattet af databeskyttelse på de i denne artikel 

fastsatte betingelser.
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Beskyttelsen omfatter forsøgs- og undersøgelsesrapporter om aktivstoffet, safeneren eller 

synergisten, adjuvanterne og plantebeskyttelsesmidlet som anført i artikel 8, stk. 2, når de 

fremlægges for en medlemsstat af en ansøger om godkendelse i henhold til denne forord-

ning (i det følgende benævnt "den første ansøger"), forudsat at de pågældende rapporter 

var:

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne gives eller ændres med henblik på at tillade 

anvendelse på en anden afgrøde, og

b) i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis eller god forsøgs-

praksis, og dette er bekræftet.

En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges af den medlemsstat, der har modtaget den, til 

gavn for andre ansøgere om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, safenere eller syner-

gister og adjuvanter, jf. dog stk. 2, artikel 62 og artikel 80. 

Databeskyttelsesperioden er på ti år regnet fra datoen for førstegangsgodkendelsen i den 

pågældende medlemsstat, jf. dog stk. 2 eller artikel 62. Perioden udvides til 13 år for plan-

tebeskyttelsesmidler omfattet af artikel 47.
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De nævnte perioder forlænges med tre måneder for hver udvidelse af godkendelsen til at 

omfatte anvendelser af mindre betydning som defineret i artikel 51, stk. 1, undtagen når

forlængelsen af godkendelsen er baseret på ekstrapolation, hvis ansøgningerne om sådanne 

godkendelser indgives af godkendelsesindehaveren senest fem år efter datoen for den før-

ste godkendelse i den pågældende medlemsstat. Den samlede databeskyttelsesperiode kan 

under ingen omstændigheder overstige 13 år. For plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet 

af artikel 47, kan den samlede databeskyttelsesperiode under ingen omstændigheder over-

stige 15 år. 

De samme databeskyttelsesregler som i forbindelse med den første godkendelse finder og-

så anvendelse på forsøgs- og undersøgelsesrapporter, der forelægges af tredjemand med 

henblik på udvidelse af godkendelsen til at omfatte anvendelser af mindre betydning, jf. ar-

tikel 51, stk. 1.

En undersøgelse er også beskyttet, hvis den var nødvendig for at forny eller revurdere en 

godkendelse. Databeskyttelsesperioden er 30 måneder. Afsnit 1-4 finder anvendelse med 

de fornødne ændringer.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse:

a) på forsøgs- og undersøgelsesrapporter, for hvilke ansøgeren har indsendt en dataad-

gangstilladelse, eller

b) hvor en databeskyttelsesperiode for de pågældende forsøgs- og undersøgelsesrappor-

ter er udløbet for et andet plantebeskyttelsesmiddel. 
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3. Databeskyttelse i henhold til stk. 1 indrømmes kun, hvis den første ansøger har anmodet 

om databeskyttelse for forsøgs- og undersøgelsesrapporter om aktivstoffet, safeneren eller 

synergisten, adjuvanten og plantebeskyttelsesmidlet på tidspunktet for forelæggelse af dos-

sieret og for hver forsøgs- eller undersøgelsesrapport har forelagt den pågældende med-

lemsstat de i artikel 8, stk. 1, litra e), og artikel 33, stk. 3, litra d), omhandlede oplysninger 

samt oplysninger, der bekræfter, at der aldrig er indrømmet andre databeskyttelsesperioder 

for den pågældende forsøgs- eller undersøgelsesrapport, eller at en eventuel indrømmet pe-

riode ikke er udløbet.

Artikel 60

Liste over forsøgs- og undersøgelsesrapporter

1. Rapporterende medlemsstater udarbejder for hvert aktivstof, hver safener, hver synergist 

og hver adjuvant en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbe-

tingelser eller fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter og 

stiller den til rådighed for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. For hvert plantebeskyttelsesmiddel, de godkender, opbevarer medlemsstaterne følgende, 

som de efter anmodning stiller til rådighed for interesserede parter:

a) en liste over de for førstegangsgodkendelse, ændring af godkendelsesbetingelser eller 

fornyelse af godkendelser nødvendige forsøgs- og undersøgelsesrapporter om aktiv-

stoffet, safeneren eller synergisten, adjuvanten og plantebeskyttelsesmidlet, og

b) en liste over forsøgs- og undersøgelsesrapporter, som ansøgeren har anmodet om da-

tabeskyttelse for i henhold til artikel 59, samt eventuelle begrundelser fremlagt i 

overensstemmelse med samme artikel.
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3. De i stk. 1 og 2 omhandlede lister skal indeholde oplysninger om, hvorvidt det er blevet 

bekræftet, at de pågældende forsøgs- og undersøgelsesrapporter er i overensstemmelse 

med principperne for god laboratoriepraksis eller principperne for god forsøgspraksis.

Artikel 61

Almindelige bestemmelser om forebyggelse af gentagelser af forsøg

1. For at undgå gentagelser af forsøg skal personer, der påtænker at ansøge om godkendelse 

af et plantebeskyttelsesmiddel, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser, konsulte-

re de oplysninger, der er omhandlet i artikel 57, for at undersøge om der allerede er med-

delt godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det samme aktivstof, den 

samme safener eller den samme synergist, eller af en adjuvant. Den kompetente myndig-

hed forelægger efter anmodning fra ansøgeren denne listen over forsøgs- og undersøgelses-

rapporter om det pågældende middel i overensstemmelse med artikel 60.

Den kommende ansøger skal fremlægge alle oplysninger vedrørende identitet og urenheder 

for det aktivstof, han har til hensigt at anvende. Forespørgslen skal ledsages af dokumenta-

tion for, at den kommende ansøger reelt har til hensigt at ansøge om godkendelse. 

2. Den kompetente myndighed i medlemsstaten oplyser, hvis den finder det godtgjort, at den 

potentielle ansøger har til hensigt at ansøge om godkendelse, den pågældende om navn og 

adresse på indehaveren eller indehaverne af relevante tidligere godkendelser og meddeler 

samtidig ansøgerens navn og adresse til indehaveren eller indehaverne.



11119/8/08 REV 8 DS/bh 105
DG B 2 B DA

3. Den potentielle ansøger om godkendelse og indehaveren eller indehaverne af relevante 

godkendelser træffer alle rimelige foranstaltninger for at nå til enighed om fælles brug af 

forsøgs- og undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold til artikel 59, som ansøgeren om 

godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel har brug for.

Artikel 62

Fælles brug af forsøg og undersøgelser med hvirveldyr

1. Medlemsstaterne godkender ikke gentagelser af forsøg og undersøgelser eller allerede 

iværksatte forsøg og undersøgelser med hvirveldyr, hvis konventionelle metoder som dem, 

der er beskrevet i bilag II til direktiv 1999/45/EF, med rimelighed kunne have været an-

vendt til at begrunde ansøgninger om godkendelse. Personer, der har til hensigt at udføre 

forsøg og undersøgelser med hvirveldyr, træffer de nødvendige foranstaltninger for at ef-

terprøve, at de pågældende forsøg og undersøgelser ikke allerede er foretaget eller påbe-

gyndt.

2. Den potentielle ansøger og indehaveren eller indehaverne af relevante godkendelser gør 

deres yderste for at sikre, at de gør fælles brug af forsøg og undersøgelser, hvori hvirveldyr 

indgår. Udgifterne til deling af forsøgs- og undersøgelsesrapporter fastsættes på en retfær-

dig, gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Den potentielle ansøger har kun pligt til 

at deltage i udgifterne til de oplysninger, han skal fremlægge for at opfylde godkendelses-

betingelserne.
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3. Kan den potentielle ansøger og indehaveren eller indehaverne af de relevante godkendelser 

af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det samme aktivstof, den samme safener, den 

samme synergist eller samme adjuvant, ikke nå til enighed om at dele forsøgs- og undersø-

gelsesrapporter, hvori hvirveldyr indgår, underretter den potentielle ansøger medlemssta-

tens kompetente myndighed, der omhandlet i artikel 61, stk. 1, herom. 

Når parterne ikke til enighed i overensstemmelse med stk. 2, er dette ikke til hinder for, at 

den pågældende medlemsstats kompetente myndighed gør brug af rapporterne om forsøg 

og undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår, med henblik på ansøgningen fra den potentielle 

ansøger. 

4. Godkendelsesindehaveren eller -indehaverne kan kræve, at den potentielle ansøger betaler 

en ligelig andel af indehaverens eller indehavernes udgifter. Medlemsstatens kompetente 

myndighed kan opfordre de involverede parter til bilægge tvisten ved formel og bindende 

voldgift, som forvaltes efter national ret. Ellers kan parterne bilægge tvisten ved søgsmål 

ved medlemsstaternes domstole. Voldgiftskendelser eller retsafgørelser skal vedrøre de 

principper, der er fastsat i stk. 2, og kunne fuldbyrdes ved medlemsstaternes domstole.
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KAPITEL VI 

OFFENTLIG ADGANG TIL OPLYSNINGER

Artikel 63

Fortrolige oplysninger

1. En person, der anmoder om, at oplysninger fremlagt i overensstemmelse med denne for-

ordning behandles fortroligt, skal fremlægge dokumentation, hvis rigtighed skal kunne ef-

terprøves, for, at udbredelse af oplysningerne vil kunne skade vedkommendes forretnings-

mæssige interesser eller beskyttelsen af vedkommendes privatliv og integritet. 

2. Udbredelse af følgende oplysninger anses sædvanligvis for at være til skade for beskyttel-

sen af de pågældende personers forretningsmæssige interesser eller privatliv og integritet:

a) fremstillingsmetoden

b) specifikation af urenheder i aktivstoffet, bortset fra urenheder, der betragtes som væ-

rende toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømæssigt relevante 

c) resultaterne af aktivstoffets produktionsbatcher, inkl. urenheder

d) metoder til analyse af urenheder i aktivstoffet som teknisk vare, bortset fra metoder 

med henblik på urenheder, der betragtes som toksikologisk, økotoksikologisk eller 

miljømæssigt relevante
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e) forbindelser mellem en fabrikant eller importør og ansøgeren eller godkendelsesin-

dehaveren

f) oplysninger om et plantebeskyttelsesmiddels komplette sammensætning

g) navn og adresse på personer, der er involveret i forsøg med hvirveldyr.

3. Denne artikel berører ikke Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. janu-

ar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger1.

KAPITEL VII 

EMBALLERING OG MÆRKNING AF 

SAMT REKLAME FOR PLANTEBESKYTTELSESMIDLER 

OG ADJUVANTER

Artikel 64

Emballering og præsentation

1. Plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der kan forveksles med fødevarer, drikkevarer el-

ler foder, skal emballeres således, at sandsynligheden for forveksling mindskes mest mu-

ligt.

2. Plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, der er tilgængelige for offentligheden, og som kan 

forveksles med fødevarer, drikkevarer eller foder, skal indeholde bestanddele, der af-

skrækker fra eller forhindrer indtagelse.

3. Artikel 9 i direktiv 1999/45/EF finder tilsvarende anvendelse på plantebeskyttelsesmidler 

og adjuvanter, der ikke er omfattet af direktivet.

                                               

1 EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
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Artikel 65

Mærkning

1. Mærkningen af plantebeskyttelsesmidler skal omfatte klassificerings-, mærknings- og em-

balleringskravene i direktiv 1999/45/EF og opfylde kravene i en forordning, der vedtages 

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

Nævnte forordning skal ligeledes indeholde standardsætninger for særlige risici og sikker-

hedsforholdsregler, der supplerer sætningerne i direktiv 1999/45/EF. Den skal omfatte tek-

sten i artikel 16 samt bilag IV og V til direktiv 91/414/EØF med de ændringer, der måtte 

være nødvendige. 

2. Medlemsstaterne kan anmode om at få udleveret prøver på eller modeller til emballagen 

samt udkast til etiketter og indlægssedler, inden der udstedes godkendelse.

3. Vurderer en medlemsstat, at supplerende sætninger er nødvendige for at beskytte menne-

skers eller dyrs sundhed eller miljøet, underretter den straks de øvrige medlemsstater og 

Kommissionen herom og videresender den eller de supplerende sætninger sammen med en 

begrundelse herfor.

Det skal overvejes at indarbejde sådanne sætninger i den i stk. 1 omhandlede forordning.

Medlemsstaten kan, indtil dette er sket, påbyde brug af den eller de supplerende sætninger.
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Artikel 66

Reklame

1. Der må ikke reklameres for plantebeskyttelsesmidler, som ikke er godkendt. Enhver re-

klame for et plantebeskyttelsesmiddel skal ledsages af sætningerne "Plantebeskyttelses-

midler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet

før anvendelse". Sætningerne skal være let læselige og stå klart adskilt fra den øvrige del af 

teksten. Ordet "plantebeskyttelsesmidler" kan erstattes af en mere nøjagtig beskrivelse af 

produkttypen, f.eks. fungicid, insecticid eller herbicid.

2. Reklamen må ikke indeholde tekstoplysninger eller grafiske oplysninger, der kan være 

vildledende med hensyn til potentielle risici for menneskers eller dyrs sundhed eller for 

miljøet, f.eks. angivelser som "lavrisikoprodukt", "ikke giftigt" eller "uskadeligt".

Kun i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler med lav risiko må ordene "godkendt som 

lavrisikoplantebeskyttelsesmiddel i overensstemmelse med forordning (EF) Nr. …/2008* " 

benyttes i reklamen . De må ikke benyttes som anprisning på plantebeskyttelsesmidlets eti-

ket.

3. Der skal være teknisk belæg for alle de oplysninger, der anvendes til reklameformål.

4. Reklamer må ikke indeholde visuelle fremstillinger af potentielt farlig praksis, såsom blan-

ding eller anvendelse uden tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning, anvendelse i nærheden af 

fødevarer eller anvendelse af eller i nærheden af børn.

                                               

* EUT: Indsæt nr. på denne forordning.
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5. Reklame- og pr-materiale skal gøre opmærksom på mærkningens relevante advarselssæt-

ninger og -symboler.

KAPITEL VIII

KONTROL

Artikel 67

Registrering

1. Producenter, leverandører, distributører, importører, eksportører og professionelle brugere 

af plantebeskyttelsesmidler fører registre over de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 

importerer, eksporterer, opbevarer, anvender eller bringer i omsætning, i mindst tre år.

De stiller efter anmodning herom de relevante oplysninger i disse registre til rådighed for 

den kompetente myndighed. Tredjeparter som f.eks. drikkevandsindustrien kan anmode 

om adgang til disse oplysninger ved henvendelse til den kompetente myndighed.

2. Godkendelsesindehavere fremlægger alle data vedrørende omsætningen af plantebeskyttel-

sesmidler for medlemsstaternes kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. .../2008 af ... om statistik over plantebeskyttel-

sesmidler1*.

                                               

1 EUT L
* EUT: Indsæt nr. dato og ref. på nævnte forordning. 
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3. Der kan vedtages gennemførelsesbestemmelser med henblik på at sikre en ensartet anven-

delse af stk. 1 og 2 efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

Artikel 68

Overvågning og kontrol

Medlemsstaterne foretager offentlig kontrol med henblik på håndhævelse af bestemmelserne i den-

ne forordning. De udarbejder en rapport om omfanget og resultaterne af denne kontrol, som de fore-

lægger for Kommissionen senest seks måneder efter udgangen af det år, rapporterne omhandler. 

Kommissionens eksperter foretager generelle og specifikke audits i medlemsstaterne med henblik 

på at efterprøve den offentlige kontrol, medlemsstaterne foretager. 

Der vedtages en forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 79, stk. 4, med bestem-

melser om kontrol, navnlig med fremstilling, emballering, mærkning, opbevaring, transport, om-

sætning, formulering og anvendelse af samt parallelhandel med plantebeskyttelsesmidler. Den skal 

ligeledes indeholde bestemmelser vedrørende indsamling af oplysninger og indberetning af tilfælde 

af mistanke om forgiftning.
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KAPITEL IX 

NØDSITUATIONER

Artikel 69

Nødforanstaltninger

Hvis der er åbenbar sandsynlighed for, at en/et godkendt stof, safener, synergist eller hjælpestof el-

ler et plantebeskyttelsesmiddel, som er godkendt i overensstemmelse med denne forordning, vil ud-

gøre en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at denne risiko ikke 

kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af foranstaltninger truffet af den eller de berørte med-

lemsstater, træffes der straks foranstaltninger til at begrænse eller forbyde anvendelsen og/eller sal-

get af det pågældende stof eller produkt efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, enten på 

Kommissionens eget initiativ eller efter anmodning fra en medlemsstat. Inden sådanne foranstalt-

ninger iværksættes, gennemgår Kommissionen den foreliggende dokumentation og anmoder even-

tuelt autoriteten om at afgive udtalelse. Kommissionen kan fastsætte en frist for afgivelse af en så-

dan udtalelse.

Artikel 70

Nødforanstaltninger i særligt hastende tilfælde

Uanset artikel 69 kan Kommissionen i særligt hastende tilfælde midlertidigt vedtage beredskabsfor-

anstaltninger efter høring af den eller de berørte medlemsstater og efter at have underrettet de øvri-

ge medlemsstater herom.
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Foranstaltningerne skal så hurtigt som muligt og senest efter ti arbejdsdage bekræftes, ændres, op-

hæves eller forlænges efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3.

Artikel 71

Andre nødforanstaltninger

1. Såfremt en medlemsstat officielt informerer Kommissionen om behovet for at iværksætte 

nødforanstaltninger, og der ikke er truffet foranstaltninger i overensstemmelse med arti-

kel 69 eller 70, kan medlemsstaten vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger. I så 

fald underretter den straks de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom.

2. Kommissionen forelægger senest 30 arbejdsdage herefter sagen for den i artikel 79, stk. 1, 

omhandlede komité efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3, med henblik på forlæn-

gelse, ændring eller ophævelse af de midlertidige nationale beskyttelsesforanstaltninger.

3. Medlemsstaten kan opretholde de midlertidige nationale beskyttelsesforanstaltninger, indtil 

der er vedtaget fællesskabsforanstaltninger.
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KAPITEL X 

ADMINISTRATIVE OG FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel72

Sanktioner

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og 

træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være 

effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsernes grovhed og have afskrækkende virkning.

Medlemsstaterne giver straks Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om eventuelle 

senere ændringer.

Artikel 73

Privatretligt og strafferetligt ansvar

Meddelelse af godkendelse og andre foranstaltninger i henhold til denne forordning medfører ikke 

indskrænkning af det civil- og strafferetlige ansvar i medlemsstaterne, som påhviler producenten og 

i givet fald den person, der er ansvarlig for at bringe plantebeskyttelsesmidlet i omsætning eller an-

vende det.
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Artikel 74

Gebyrer og afgifter

1. Medlemsstaterne kan opkræve gebyrer eller afgifter for at dække udgifterne i forbindelse 

med udførelsen af deres opgaver inden for rammerne af denne forordning.

2. Medlemsstaterne sørger for, at gebyrerne eller afgifterne i henhold til stk. 1:

a) fastlægges på en gennemsigtig måde og

b) svarer til de faktiske udgifter til de pågældende opgaver, medmindre det er i offent-

lighedens interesse at nedsætte gebyrerne eller afgifterne.

Der kan for gebyrerne eller afgifterne opstilles en skala over faste gebyrer baseret på de 

gennemsnitlige udgifter til de opgaver, der er nævnt i stk. 1.

Artikel 75

Kompetent myndighed

1. Hver medlemsstat udpeger en eller flere kompetente myndigheder, som skal opfylde med-

lemsstaternes forpligtelser som fastsat i denne forordning.

2. Hver medlemsstat udpeger en national koordinerende myndighed, som skal samordne og 

sørge for al den kontakt med ansøgere, andre medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, 

der er nødvendig.
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3. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder har et tilstrækkeligt antal medar-

bejdere med passende kvalifikationer og erfaring til effektivt at opfylde de forpligtelser, 

der er fastsat i denne forordning.

4. Hver medlemsstat giver Kommissionen, autoriteten og de øvrige medlemsstaters koordine-

rende myndigheder nærmere oplysninger om sin eller sine nationale kompetente myndig-

heder og om eventuelle ændringer.

5. Kommissionen offentliggør en liste over de i stk. 1 og 2 omhandlede myndigheder på sit 

websted og holder listen ajour.

Artikel 76

Kommissionens udgifter

1. Kommissionen kan pådrage sig udgifter i forbindelse med aktiviteter, der bidrager til at 

opfylde målene med denne forordning, herunder tilrettelæggelse af følgende:

a) udvikling af et harmoniseret system, herunder en passende database, til indsamling 

og lagring af alle oplysninger om aktivstoffer, safenere, synergister, hjælpestoffer, 

plantebeskyttelsesmidler og adjuvanter, som sikrer adgang til disse oplysninger for 

medlemsstaterne, producenter og andre interesserede parter 

b) gennemførelse af de undersøgelser, der er nødvendige for at udarbejde og videreud-

vikle ny lovgivning om omsætning og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og ad-

juvanter
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c) gennemførelse af de undersøgelser, der er nødvendige for at harmonisere procedurer, 

kriterier for beslutningstagning og datakrav 

d) koordinering, om nødvendigt elektronisk, af samarbejdet mellem medlemsstaterne, 

Kommissionen og autoriteten og foranstaltninger med henblik på at gøre det lettere 

at dele opgaverne

e) udvikling og vedligeholdelse af et system til koordineret elektronisk fremsendelse og 

evaluering, der kan fremme elektronisk dokumentudveksling og arbejdsdeling mel-

lem ansøgerne, medlemsstaterne, Kommissionen og autoriteten 

f) udvikling af retningslinjer, der kan lette den løbende gennemførelse af denne forord-

ning

g) rejse- og opholdsudgifter, der afholdes af eksperter fra medlemsstaterne, som Kom-

missionen udpeger til at bistå sine egne eksperter i forbindelse med de i artikel 68 

omhandlede kontrolaktiviteter

h) uddannelse af kontrolpersonale

i) finansiering af andre foranstaltninger, der er nødvendige for anvendelsen af denne 

forordning, og som vedtages i henhold til artikel 68.

2. De fornødne bevillinger som omhandlet i stk. 1 godkendes af budgetmyndigheden hvert 

regnskabsår.
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Artikel 77 

Vejledninger

Kommissionen kan efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, vedtage eller ændre tekniske og 

andre vejledninger vedrørende gennemførelse af denne forordning. Kommissionen kan anmode au-

toriteten om at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen af sådanne vejledninger.

Artikel 78

Ændringer og gennemførelsesbestemmelser

1. Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i den-

ne forordning, herunder. ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kon-

trol i artikel 79, stk. 4:

a) ændringer i bilagene, under hensyntagen til den foreliggende videnskabelige og tek-

niske viden

b) ændringer i forordningerne om datakrav vedrørende aktivstoffer og plantebeskyttel-

sesmidler, jf. artikel 8, stk. 1, litra b) og c), under hensyntagen til den foreliggende 

videnskabelige og tekniske viden

c) ændringer i forordningen om ensartede principper for vurdering og godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, stk. 6, under hensyntagen til den foreliggende 

videnskabelige og tekniske viden
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d) en forordning om udsættelse af udløbsdatoen for godkendelsesperioden, jf. artikel 17, 

andet afsnit

e) en forordning om datakrav vedrørende safenere og synergister, jf. artikel 25, stk. 3

f) en forordning om et arbejdsprogram for safenere og synergister, jf. artikel 26

g) medtagelse af hjælpestoffer i bilag III, jf. artikel 27, stk. 2

h) udsættelse af datoen for anvendelsen af denne forordning til midlertidige godkendel-

ser, jf. artikel 30, stk. 3

i) oplysningskrav ved parallelhandel, jf. artikel 52, stk. 4

j) detaljerede bestemmelser for adjuvanter, jf. artikel 58, stk. 2

k) en forordning, som indeholder kravene til mærkning af plantebeskyttelsesmidler, jf. 

artikel 65, stk. 1

l) en forordning om kontrol, jf. artikel 68, tredje afsnit

2. Eventuelle yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for gennemførelsen af denne 

forordning, kan vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 79, stk. 3. 



11119/8/08 REV 8 DS/bh 121
DG B 2 B DA

3. Efter rådgivningsproceduren i artikel 79, stk. 2, vedtages der en forordning, der indeholder 

listen over aktivstoffer i bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse stoffer betragtes som god-

kendt i henhold til nærværende forordning.

Artikel 79

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er 

nedsat ved artikel 58 i forordning (EF) nr. 178/2002 .

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Den frist, der er omhandlet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre må-

neder.

4. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 

1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

5. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og stk. 5, litra b), og arti-

kel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.
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Fristerne i artikel 5a, stk. 3, litra c), og stk. 4, litra b) og e), i afgørelse 1999/468/EF fast-

sættes til henholdsvis to måneder, en måned og to måneder.

KAPITEL XI 

OVERGANGSBESTEMMELSER OG 

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 80

Overgangsbestemmelser

1. Direktiv 91/414/EØF finder, for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, fort-

sat anvendelse på: 

a) aktivstoffer, for hvilke der er truffet beslutning i overensstemmelse med artikel 6, 

stk. 3, i direktiv 91/414/EF inden …*eller

b) aktivstoffer, der er anført i bilag I til forordning (EF) nr. 737/2007 1

c) aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige, jf. artikel 16 i forord-

ning (EF) nr. 33/2008 2

d) aktivstoffer, for hvilke det er fastslået, at de er fuldstændige, jf. artikel 6 i forordning 

(EF) nr. 33/2008 , inden …*.

                                               

* EUT: 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
1 EUT L 169 af 29.6.2003, s. 10.
2 EUT L 15 af 18.1.2008, s. 5.
*
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På grundlag af den behandling, der gennemføres i henhold til direktiv 91/414/EØF, vedta-

ges der en forordning om godkendelse af et sådant stof i overensstemmelse med denne for-

ordnings artikel 13, stk. 2. For aktivstoffer, der er omhandlet i litra b), anses denne god-

kendelse ikke som en fornyelse af den godkendelsesperiode, der er omhandlet i artikel 14 i 

denne forordning. 

2. Artikel 13, stk. 1-4, og bilag II og III til direktiv 91/414/EØF finder fortsat anvendelse på 

aktivstoffer, der er opført i direktivets bilag I, og på aktivstoffer, der godkendes i henhold 

til stk. 1:

a) for en periode på fem år fra optagelses- eller godkendelsesdatoen for aktivstoffer, der 

er omfattet af artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF 

b) for en periode på ti år fra optagelses- eller godkendelsesdatoen for aktivstoffer, der 

ikke fandtes på markedet den 26. juli 1993

c) for en periode på fem år fra datoen for forlængelse af optagelsen eller fornyelse af 

godkendelsen for aktivstoffer, hvis optagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF udlø-

ber den…*. Denne bestemmelse finder kun anvendelse på data, der er nødvendige for 

fornyelse af godkendelsen, og for hvilke det senest denne dato er blevet bekræftet, at 

de er i overensstemmelse med principperne for god laboratoriepraksis .

                                               

* EUT: 24 måneder efter offentliggørelsen af denne forordning.
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3. Hvor artikel 13 i direktiv 91/414/EØF finder anvendelse i henhold til stk. 1 eller 2, sker 

dette i overensstemmelse med eventuelle særlige bestemmelser vedrørende direktiv

91/414/EØF, der måtte være fastsat i tiltrædelsesakten, vedrørende en medlemsstats tiltræ-

delse af Fællesskabet.

4. For aktivstoffer, for hvilke førstegangsgodkendelsen udløber senest …*, indgives den i ar-

tikel 14 nævnte ansøgning af en producent af aktivstoffet til en medlemsstat, med kopi til 

de øvrige medlemsstater, Kommissionen og autoriteten, senest to år inden udløbet af før-

stegangsgodkendelsen.

5. For så vidt angår ansøgninger om godkendelse af plantebeskyttelsesmidler,

a) i henhold til artikel 4 i direktiv 91/414/EØF, som på den dato, fra hvilken denne for-

ordning finder anvendelse, endnu ikke er færdigbehandlet i medlemsstaterne, eller

b) som skal ændres eller tilbagekaldes på den dato, fra hvilken denne forordning finder 

anvendelse, efter medtagelse i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller efter godkendelse 

i henhold til stk. 1

træffes der beslutning på grundlag af den den …** gældende nationale lovgivning. 

Når beslutningen er truffet, anvendes nærværende forordning.

6. Produkter mærket i overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 91/414/EØF kan fortsat 

bringes i omsætning indtil…*** i fire år fra den dato, fra hvilken denne forordning finder 

anvendelse.

                                               

* EUT: 36 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
** EUT: 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
*** EUT: 66 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.



11119/8/08 REV 8 DS/bh 125
DG B 2 B DA

7. Senest….* udarbejder Kommissionen en liste over stoffer, der er medtaget i bilag I til di-

rektiv 91/414/EØF, og som opfylder kriterierne i bilag II.4 til denne forordning, og som 

bestemmelserne i artikel 50 i denne forordning finder anvendelse på.

Artikel 81

Dispensation for safenere og synergister, hjælpestoffer og adjuvanter

1. Uanset artikel 28, stk. 1, kan en medlemsstat i en periode på fem år efter vedtagelsen af det 

program, der er omhandlet i artikel 26, tillade, at plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 

safenere og synergister, som ikke er godkendt, men indgår i programmet, bringes i omsæt-

ning på dens område.

2. Uanset artikel 27 og med forbehold af fællesskabslovgivningen kan medlemsstaterne an-

vende nationale bestemmelser vedrørende hjælpestoffer, der ikke er medtaget i bilag III, 

indtil…*.

Hvis en medlemsstat efter ….* har alvorlige grunde til at tro, at et hjælpestof, der ikke er 

medtaget i bilag III, efter al sandsynlighed vil udgøre en alvorlig risiko for menneskers el-

ler dyrs sundhed eller miljøet, kan den midlertidigt forbyde eller begrænse anvendelsen af 

et hjælpestof på sit område. Den underretter straks de øvrige medlemsstater og Kommissi-

onen herom og begrunder sin beslutning. Artikel 71 finder anvendelse.

                                               

* EUT: 78 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
.
.
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3. Uanset artikel 58, stk. 1, kan medlemsstaterne anvende nationale bestemmelser om god-

kendelse af adjuvanter, indtil der vedtages detaljerede bestemmelser, jf. artikel 58, stk. 2.

Artikel 82

Revisionsklausul

Kommissionen forelægger senest….* Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om, hvordan den 

gensidige anerkendelse af godkendelser fungerer, og navnlig om medlemsstaternes anvendelse af 

bestemmelserne i artikel 36, stk. 3, og artikel 50, stk. 2, , om opdelingen af Fællesskabet i tre zoner, 

om anvendelsen af de kriterier for godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, der er fastsat 

i bilag II, og om virkningerne heraf for landbrugets diversificering og konkurrenceevne samt for 

menneskers sundhed og miljøet. Rapporten kan om nødvendigt ledsages af passende lovgivnings-

forslag med henblik på ændring af disse bestemmelser. 

Artikel 83

Ophævelse

Med forbehold af artikel 80 ophæves direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, som ændret ved de i bi-

lag V anførte retsakter, med virkning fra …**, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser 

vedrørende overholdelse af fristerne for gennemførelse i national lovgivning og anvendelse af de i 

samme bilag angivne direktiver.

                                               

* EUT: 60 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
** EUT: 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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Henvisninger til de ophævede direktiver betragtes som henvisninger til nærværende forordning. 

Navnlig betragtes henvisninger i anden fællesskabslovgivning, som f.eks. forordning (EF) 

nr. 1782/2003 , til artikel 3 i direktiv 91/414/EØF som henvisninger til artikel 55 i nærværende for-

ordning.

Artikel 84 

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

Kommissionen vedtager senest …* følgende forordninger:

a) en forordning med en liste over de aktivstoffer, der allerede er godkendt på tidspunktet for 

vedtagelsen af samme forordning

b) en forordning om datakrav vedrørende aktivstoffer, jf. artikel 8, stk. 1, litra b)

c) en forordning om datakrav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 8, stk. 1, litra c)

d) en forordning om ensartede principper for risikovurdering af plantebeskyttelsesmidler, jf. 

artikel 36

                                               

* EUT: 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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e) en forordning, der indeholder kravene vedrørende mærkning af plantebeskyttelsesmidler, 

jf. artikel 65, stk. 1.

Denne forordning finder anvendelse fra …*

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i 

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

                                               

* 18 måneder efter denne forordnings ikrafttræden.
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BILAG I

Zoner for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 3, punkt 15

Zone A - Nord

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

Danmark, Estland, Letland, Litauen, Finland og Sverige

Zone B - Midt

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

Belgien, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Irland, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, 

Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige

Zone C - Syd

Følgende medlemsstater tilhører denne zone:

Bulgarien, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Malta og Portugal
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BILAG II

Procedure og kriterier for godkendelse af aktivstoffer, 

safenere og synergister i henhold til kapitel II

1. Evaluering

1.1. Under den i artikel 4-21 omhandlede vurderings- og beslutningsproces samarbejder

den rapporterende medlemsstat og autoriteten med ansøgerne for hurtigt at afklare 

eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende dossieret eller for tidligt i processen at fastslå, 

hvilke yderligere redegørelser eller undersøgelser der måtte være behov for til vurde-

ringen af dossieret, herunder oplysninger, der gør det overflødigt at fastsætte be-

grænsninger for godkendelsen, eller at ændre foreslåede betingelser for den påtænkte 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidlet eller modificere midlets art eller sammensæt-

ning, så der sikres fuldstændig overholdelse af kravene i denne forordning. 

1.2. Autoritetens og den rapporterende medlemsstats evaluering skal være baseret på vi-

denskabelige principper og understøttes af ekspertudtalelser.

1.3. Under den i artikel 4-21 omhandlede vurderings- og beslutningsproces tager med-

lemsstaterne og autoriteten hensyn til eventuelle yderligere retningslinjer udviklet i 

Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed med henblik på om nød-

vendigt at foretage mindre tilpasninger af risikovurderingerne.
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2. Overordnede kriterier for beslutningstagning

2.1. Betingelserne i artikel 4, betragtes kun som opfyldt, hvis det på grundlag af det fore-

lagte dossier forventes, at mindst ét plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det på-

gældende aktivstof vil kunne godkendes i mindst én medlemsstat til mindst én af de 

repræsentative anvendelser. 

2.2. Fremlæggelse af supplerende oplysninger

Principielt godkendes et aktivstof, en safener eller en synergist kun, hvis der fore-

lægges et fuldstændigt dossier. 

Undtagelsesvis kan et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes, inden alle 

oplysninger er fremlagt, såfremt:

a) datakravene er blevet ændret eller tilpasset, efter at dossieret er blevet forelagt, 

eller

b) oplysningerne anses for at være rent bekræftende og kun har til formål at un-

derbygge beslutningen.

2.3. Godkendelsesbegrænsninger

Godkendelsen kan om nødvendigt være omfattet af betingelser og begrænsninger, jf. 

artikel 6.
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Vurderer den rapporterende medlemsstat, at der mangler visse oplysninger i det fore-

lagte dossier, således at aktivstoffet kun vil kunne godkendes med begrænsninger, 

kontakter den ansøgeren i god tid og anmoder om at få udleveret supplerende oplys-

ninger, der måske vil kunne danne grundlag for at ophæve disse begrænsninger.

3. Kriterier for godkendelse af et aktivstof

3.1. Dossieret

Dossierer, der forelægges i henhold til artikel 7, stk. 1, skal indeholde de oplysnin-

ger, der er nødvendige for, hvor det er relevant, at fastlægge det acceptable daglige 

indtag (ADI), den acceptable eksponering af sprøjtepersonale (AOEL) og den akutte 

referencedosis (ARfD).

For aktivstoffer, safenere eller synergister, for hvilke en eller flere repræsentative an-

vendelser omfatter anvendelse på fødevare- eller foderafgrøder eller indirekte er år-

sag til restkoncentrationer i fødevarer eller foder, skal det i henhold til artikel 7, 

stk. 1, forelagte dossier indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at foretage 

risikovurdering og håndhævelse.

Dossieret skal især gøre det muligt at:

a) identificere eventuelle restkoncentrationer, der giver anledning til bekymring

b) foretage pålidelige skøn over, hvor store restkoncentrationerne vil være i føde-

varer og foder, herunder i efterfølgende afgrøder

c) foretage pålidelige skøn over de tilsvarende restkoncentrationer under hensyn 

til effekten af forarbejdning og/eller blanding, hvor det er relevant
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d) fastsætte en maksimalgrænseværdi for restkoncentrationer, som kan bestemmes 

ved hjælp af hensigtsmæssige, almindeligt anvendte metoder, for det pågæl-

dende planteprodukt og om nødvendigt for animalske produkter, hvis plante-

produktet eller dele heraf anvendes som foder 

e) fastlægge koncentrations- eller fortyndingsfaktorer på grundlag af forarbejd-

ning og/eller blanding, hvor det er relevant. 

Det i henhold til artikel 7, stk. 1, forelagte dossier skal indeholde tilstrækkelige op-

lysninger til, at der eventuelt kan foretages et skøn over aktivstoffets skæbne og ud-

bredelse i miljøet samt dets indvirkning på arter uden for målgruppen.

3.2. Effektivitet

Et aktivstof - i sig selv eller i tilknytning til en safener eller synergist - godkendes 

kun, hvis det for en eller flere repræsentative anvendelser er dokumenteret, at plante-

beskyttelsesmidlet, anvendt i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis 

og under realistiske anvendelsesbetingelser, er tilstrækkelig effektivt. Dette krav vur-

deres i overensstemmelse med de i artikel 29, stk. 6, nævnte ensartede principper for 

vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.
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3.3. Metabolitters relevans

Hvor det er relevant, skal der forelægges dokumentation, der gør det muligt at fast-

lægge metabolitters toksikologiske, økotoksikologiske eller miljømæssige relevans. 

3.4. Aktivstoffets, safenerens eller synergistens sammensætning

3.4.1.Specifikationen skal omfatte angivelse af minimumsrenhedsgrad, identiteten og 

maksimumsindholdet af urenheder og, hvor det er relevant, af isome-

rer/diastereomerer og tilsætningsstoffer samt indholdet af urenheder af toksiko-

logisk, økotoksikologisk eller miljømæssig betydning inden for acceptable 

værdier.

3.4.2.Specifikationen skal efter behov være i overensstemmelse med den relevante 

FAO-specifikation, hvis en sådan findes. Der kan dog vedtages mere restriktive 

specifikationer, hvor dette er nødvendigt af hensyn til menneskers eller dyrs 

sundhed eller miljøet. 

3.5. Analysemetoder

3.5.1.Metoderne til analyse af aktivstoffet, safeneren eller synergisten som teknisk 

vare og til bestemmelse af urenheder, der er af toksikologisk, økotoksikologisk 

eller miljømæssig betydning, eller som er til stede i mængder på over 1 g/kg i 

aktivstoffet, safeneren eller synergisten som teknisk vare, skal være validerede 

og bevisligt være tilstrækkeligt specifikke, korrekt kalibrerede, nøjagtige og 

præcise.
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3.5.2.Metoderne til analyse af rester af aktivstoffet og relevante metabolitter i plante-

, dyre- eller miljømatricer og drikkevand skal være valideret og bevisligt være 

tilstrækkelig følsomme i forhold til de mængder, der anses for problematiske. 

3.5.3.Vurderingen skal være foretaget i overensstemmelse med de ensartede princip-

per for vurdering og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 

stk. 6.

3.6. Virkninger for menneskers sundhed

3.6.1.Hvor det er relevant, fastlægges ADI, AOEL og ARfD. Disse værdier fastlæg-

ges med en passende sikkerhedsmargin på mindst 100 under hensyn til virk-

ningernes art og alvor samt sårbarheden hos bestemte befolkningsgrupper.

3.6.2.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grund-

lag af "higher tier"-studier af genotoksicitet udført i overensstemmelse med da-

takravene vedrørende de pågældende aktivstoffer, safenere eller synergister 

samt andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den 

videnskabelige litteratur foretaget af autoriteten, ikke er klassificeret eller ikke 

skal klassificeres som mutagent i kategori 1eller 2 i henhold til direk-

tiv 67/548/EØF.
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3.6.3.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grund-

lag af en carcinogenicitetstest udført i overensstemmelse med datakravene ved-

rørende de pågældende aktivstoffer, safenere eller synergister samt andre til-

gængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige 

litteratur foretaget af autoriteten, ikke er klassificeret eller ikke skal klassifice-

res som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 

67/548/EØF, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safene-

ren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realisti-

ske foreslåede anvendelsesforhold, dvs. at midlet anvendes i et lukket system 

eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor rest-

koncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og 

foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, 

stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.
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3.6.4.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grund-

lag af en reproduktionstoksicitetstest udført i overensstemmelse med datakra-

vene vedrørende de pågældende aktivstoffer, safenere eller synergister samt 

andre tilgængelige data og oplysninger, herunder en gennemgang af den viden-

skabelige litteratur foretaget af autoriteten, ikke er klassificeret eller ikke skal 

klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 i henhold til direktiv 

67/548/EØF, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safene-

ren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realisti-

ske foreslåede anvendelsesforhold, dvs. at midlet anvendes i et lukket system 

eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor rest-

koncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten på fødevarer og 

foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, 

stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

3.6.5.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grund-

lag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internatio-

nalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data og op-

lysninger, herunder en gennemgang af den videnskabelige litteratur foretaget af 

autoriteten, ikke anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan ha-

ve negative virkninger for mennesker, medmindre eksponeringen af mennesker 

for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel er 

ubetydelig under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser, dvs. at midlet 

anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt 

med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller 

synergisten på fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er 

fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.
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3.7. Skæbne og opførsel i miljøet

3.7.1.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet ikke an-

ses for at være en persistent organisk miljøgift (POP).

Et stof, der opfylder alle tre nedenstående kriterier, er en POP.

3.7.1.1. Persistens

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder kriteriet om persistens, når

der er dokumentation for, at den tid, det tager for en nedbrydning af 

50%( DT50) i vand, er på over to måneder, at dens DT50 i jord er på 

over seks måneder, eller at dens DT50 i sediment er på over seks måne-

der og

3.7.1.2. Bioakkumulering

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder kriteriet om bioakkumule-

ring når der er:

dokumentation for, at dens biokoncentrationsfaktor eller bioakku-

muleringsfaktor i akvatiske arter er større end 5 000 eller, i tilfælde 

af mangel på sådanne data, at fordelingskoefficienten n-

oktanol/vand ( log Ko/w) er større end 5, eller

dokumentation for, at aktivstoffet, safeneren eller synergisten giver 

anledning til bekymring af andre grunde, f.eks. pga. høj bioakku-

mulering i andre arter uden for målgruppen, høj toksicitet eller øko-

toksicitet, 
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3.7.1.3. Potentiale for transport i miljøet over store afstande:

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder potentialet for trans-

port i miljøet over store afstande når:

 målte koncentrationer af aktivstoffet, safeneren eller synergisten i 

områder langt fra udledningskilderne, der kan give anledning til 

bekymring 

 overvågningsdata, der viser, at aktivstoffet, safeneren eller synergi-

sten kan være blevet transporteret over store afstande i miljøet via 

luften, vand eller migrerende arter med mulighed for overførsel til 

et modtagermiljø, eller

 egenskaber med hensyn til skæbne i miljøet og/eller modelresulta-

ter, der viser, at aktivstoffet, safeneren eller synergisten potentielt 

kan transporteres over store afstande i miljøet via luften, vand eller 

migrerende arter med mulighed for overførsel til et modtagermiljø i 

områder langt fra udledningskilderne. For et aktivstof, en safener 

eller en synergist, der i betydeligt omfang bevæger sig gennem luf-

ten, skal dets DT50 i luften være på over to dage.

3.7.2.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet ikke an-

ses for at være persistent, bioakkumulerende og toksisk (PBT-stof).

Et stof, der opfylder alle tre kriterier nedenfor, er et PBT-stof.
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3.7.2.1. Persistens

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder persistenskriteriet, 

hvis:

– halveringstiden i havvand er på over 60 dage, eller

– halveringstiden i ferskvand eller vand i flodmundinger er på over 

40 dage, eller

– halveringstiden i havsediment er på over 180 dage, eller

– halveringstiden i sediment i ferskvand eller flodmundinger er på 

over 120 dage, eller

– halveringstiden i jord er på over 120 dage.

Vurderingen af persistensen i miljøet baseres på tilgængelige oplysninger 

om halveringstid indsamlet under relevante betingelser, som skal beskri-

ves af ansøgeren.

3.7.2.2. Bioakkumulering

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder bioakkumuleringskri-

teriet, hvis biokoncentrationsfaktoren er på over 2 000. 

Bioakkumuleringen vurderes på grundlag af målte data om biokoncentra-

tionen i akvatiske arter. Der kan anvendes data om både ferskvands- og 

saltvandsarter.
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3.7.2.3. Toksicitet

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder toksicitetskriteriet, 

hvis: 

– nuleffektkoncentrationen ("no-observed effect concentration") ved 

langtidseksponering for saltvands- eller ferskvandsorganismer er på 

under 0,01 mg/l, eller

– stoffet er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), 

mutagent (kategori 1 eller 2) eller reproduktionstoksisk (kategori 1, 

2 eller 3), eller

– der foreligger anden dokumentation for kronisk toksicitet, jf. klassi-

ficering T, R48 eller Xn, R48 i henhold til direktiv 67/548/EØF. 

3.7.3.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet ikke an-

ses for at være meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).

Et stof, der opfylder begge kriterier nedenfor, er et vPvB-stof.
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3.7.3.1. Persistens

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder "meget persistent"-

kriteriet, hvis:

– halveringstiden i havvand, ferskvand eller vand i flodmundinger er 

på over 60 dage, eller

– halveringstiden i sediment i havvand, ferskvand eller flodmundin-

ger er på over 180 dage, eller

– halveringstiden i jord er på over 180 dage.

3.7.3.2. Bioakkumulering

Et aktivstof, en safener eller en synergist opfylder "meget bioakkumule-

rende"-kriteriet, hvis biokoncentrationsfaktoren er på over 5 000.
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3.8. Økotoksikologi

3.8.1.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis risikovurderin-

gen viser, at risiciene er acceptable i henhold til kriterierne i de i artikel 29, 

stk. 6, nævnte ensartede principper for vurdering og godkendelse af plantebe-

skyttelsesmidler under realistiske foreslåede betingelser for anvendelse af et 

plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, safeneren eller synergi-

sten. Der skal i vurderingen tages hensyn til virkningernes alvor, datas usikker-

hed og antallet af grupper af organismer, som aktivstoffet, safeneren eller sy-

nergisten forventes at ville have skadelig indvirkning på med den påtænkte an-

vendelse.

3.8.2.Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis stoffet på grund-

lag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer eller internatio-

nalt anerkendte retningslinjer for testning ikke anses for at have hormonforstyr-

rende egenskaber, der kan have negative virkninger for organismer uden for 

målgruppen, medmindre eksponeringen af organismer uden for målgruppen for 

aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig under realistiske fore-

slåede anvendelsesbetingelser.

3.9. Restkoncentrationsdefinition

Et aktivstof, en safener eller en synergist godkendes kun, hvis det, hvor det er rele-

vant, er muligt at fastlægge en restkoncentrationsdefinition med henblik på risiko-

vurdering og håndhævelse. 
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3.10. Skæbne og opførsel vedrørende grundvand

Et aktivstof godkendes kun, hvis det er fastslået for en eller flere repræsentative an-

vendelser, at den forventede koncentration af aktivstoffet eller af metabolitter, ned-

brydnings- eller reaktionsprodukter i grundvandet efter anvendelse af plantebeskyt-

telsesmidlet i overensstemmelse med realistiske anvendelsesbetingelser opfylder de 

respektive kriterier i de ensartede principper for vurdering og godkendelse af plante-

beskyttelsesmidler, der er omhandlet i artikel 29, stk. 6.

4. Stoffer, der er kandidater til substitution

Et aktivstof godkendes som et stof, der er kandidat til substitution, i henhold til artikel 24, 

hvis blot en af følgende betingelser er opfyldt:

– dets ADI, ARfD eller AOEL er betydeligt lavere end de tilsvarende værdier for stør-

stedelen af de godkendte aktivstoffer inden for grupper af stof-

fer/anvendelseskategorier

– det opfylder to af kriterierne for at blive anset for at være et PBT-stof 

– der er faktorer vedrørende arten af de kritiske effekter (såsom "developmental neuro-

toxic" effekter eller immunotoksiske effekter), der giver anledning til bekymring, og 

som i kombination med de pågældende anvendelses-/eksponeringsmønstre skaber 

anvendelsessituationer, der selv med meget vidtgående risikohåndteringsforanstalt-

ninger (såsom særligt sikre personlige værnemidler eller meget store bufferzoner) 

stadig kan give anledning til bekymring, f.eks. en høj potentiel risiko for grundvandet
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– det indeholder en signifikant andel af ikke-aktive isomerer

– det er klassificeret eller skal klassificeres som kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 

i henhold til direktiv 67/548/EØF, medmindre stoffet er blevet udelukket efter krite-

rierne i punkt 3.6.3.

– det er klassificeret eller skal klassificeres som reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 

2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, medmindre stoffet er blevet udelukket efter kri-

terierne i punkt 3.6.4.

– det anses - på grundlag af en vurdering i overensstemmelse med EF-retningslinjer el-

ler internationalt anerkendte retningslinjer for testning eller andre tilgængelige data 

og oplysninger, som er gennemgået af autoriteten, - for at have hormonforstyrrende 

egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, medmindre stoffet er 

blevet udelukket efter kriterierne i punkt 3.6.5.

5. Lavrisikoaktivstoffer

Et aktivstof anses ikke for at være et lavrisikoaktivstof, hvis det i overensstemmelse med 

direktiv 67/548/EØF er klassificeret eller skal klassificeres som havende mindst en af føl-

gende egenskaber: 

– kræftfremkaldende

– mutagent

– reproduktionstoksisk
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– sensibiliserende

– meget toksisk eller toksisk

– eksplosivt

– ætsende.

Det anses heller ikke for at være et lavrisikoaktivstof, hvis:

– det er persistent (halveringstid i jord over 60 dage), eller

– biokoncentrationsfaktoren er på over 100, eller

– det anses for at være hormonforstyrrende.
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BILAG III

Liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 27
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BILAG IV

Sammenlignende vurdering, jf. artikel 50

1. Betingelser for sammenlignende vurdering

Når det overvejes at afvise eller tilbagekalde en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 

til fordel for et alternativt plantebeskyttelsesmiddel eller en metode til ikke-kemisk be-

kæmpelse eller forebyggelse (i det følgende benævnt "substitution"), skal det alternative 

stof udgøre en betydeligt lavere risiko for sundheden eller miljøet, jf. den foreliggende vi-

denskabelige og tekniske viden. Det alternative stof underkastes en vurdering for at fastslå, 

hvorvidt det kan anvendes på målorganismen med tilsvarende effekt og uden væsentlige 

økonomiske og praktiske ulemper for brugeren. 

Følgende betingelser skal desuden være opfyldt ved afvisning eller tilbagekaldelse af en 

godkendelse:

a) substitution foretages kun, hvis andre metoder eller aktivstoffernes kemiske diversi-

tet er tilstrækkelig til at reducere problemet med resistens hos målorganismen til et 

minimum, og

b) der foretages kun substitution af plantebeskyttelsesmidler, hvis anvendelsen heraf 

udgør en betydeligt højere risiko for menneskers sundhed eller for miljøet, og

c) substitution foretages kun, efter at der om nødvendigt er givet mulighed for at høste 

erfaringer med anvendelse i praksis, hvis sådanne erfaringer ikke allerede er gjort.
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2. Væsentlig risikoforskel

De kompetente myndigheder vurderer fra sag til sag, hvad der er en væsentlig risikofor-

skel. Der skal tages hensyn til aktivstoffets og plantebeskyttelsesmidlets egenskaber samt 

sandsynligheden for eksponering af forskellige befolkningsgrupper (professionelle/ikke-

professionelle brugere og andre tilstedeværende arbejdstagere, lokale beboere, særligt sår-

bare grupper eller forbrugere), direkte eller indirekte via fødevarer, foder, drikkevand eller 

miljøet. Også andre faktorer såsom strengheden af de fastsatte begrænsninger for anven-

delse og de foreskrevne personlige værnemidler skal indgå i vurderingen. 

Med hensyn til miljøet betragtes en faktor på 10 eller derover for forholdet mellem toksici-

tet og eksponering (TER) for forskellige plantebeskyttelsesmidler, hvis det er relevant, som 

en væsentlig risikoforskel.

3. Væsentlige praktiske eller økonomiske ulemper

Ved en væsentlig praktisk eller økonomisk ulempe for brugeren forstås en alvorlig, kvanti-

ficerbar forringelse af arbejdsgange eller erhvervsaktiviteter, der resulterer i manglende 

evne til at opretholde en tilstrækkelig kontrol med målorganismen. En sådan alvorlig for-

ringelse kan for eksempel bestå i, at de nødvendige tekniske faciliteter til anvendelse af det 

alternative stof ikke er til stede eller ikke er økonomisk overkommelige

Viser en sammenlignende vurdering, at begrænsninger for og /eller forbud mod anvendelse 

af et plantebeskyttelsesmiddel kunne skabe en sådan ulempe, tages der hensyn til dette for-

hold i beslutningsprocessen. En sådan situation skal dokumenteres.
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BILAG V

Ophævede direktiver med successive ændringer, jf. artikel 83

A. Direktiv 91/414/EØF

Retsakter om ændring af direktiv 91/414/EØF Frist for gennemførelse

Direktiv 93/71/EØF 3. august 1994

Direktiv 94/37/EF 31. juli 1995

Direktiv 94/79/EF 31. januar 1996

Direktiv 95/35/EF 30. juni 1996

Direktiv 95/36/EF 30. april 1996

Direktiv 96/12/EF 31. marts 1997

Direktiv 96/46/EF 30. april 1997

Direktiv 96/68/EF 30. november 1997

Direktiv 97/57/EF 1. oktober 1997

Direktiv 2000/80/EF 1. juli 2002

Direktiv 2001/21/EF 1. juli 2002
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Direktiv 2001/28/EF 1. august 2001

Direktiv 2001/36/EF 1. maj 2002

Direktiv 2001/47/EF 31. december 2001

Direktiv 2001/49/EF 31. december 2001

Direktiv 2001/87/EF 31. marts 2002

Direktiv 2001/99/EF 1. januar 2003

Direktiv 2001/103/EF 1. april 2003

Direktiv 2002/18/EF 30. juni 2003

Direktiv 2002/37/EF 31. august 2003

Direktiv 2002/48/EF 31. december 2002

Direktiv 2002/64/EF 31. marts 2003

Direktiv 2002/81/EF 30. juni 2003

Direktiv 2003/5/EF 30. april 2004

Direktiv 2003/23/EF 31. december 2003

Direktiv 2003/31/EF 30. juni 2004

Direktiv 2003/39/EF 30. september 2004

Direktiv 2003/68/EF 31. marts 2004
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Direktiv 2003/70/EF 30. november 2004

Direktiv 2003/79/EF 30. juni 2004

Direktiv 2003/81/EF 31. januar 2005

Direktiv 2003/82/EF 30. juli 2004

Direktiv 2003/84/EF 30. juni 2004

Direktiv 2003/112/EF 30. april 2005

Direktiv 2003/119/EF 30. september 2004

Forordning (EF) nr. 806/2003 -

Direktiv 2004/20/EF 31. juli 2005

Direktiv 2004/30/EF 30. november 2004

Direktiv 2004/58/EF 31. august 2005

Direktiv 2004/60/EF 28. februar 2005

Direktiv 2004/62/EF 31. marts 2005

Direktiv 2004/66/EF 1. maj 2004

Direktiv 2004/71/EF 31. marts 2005

Direktiv 2004/99/EF 30. juni 2005

Direktiv 2005/2/EF 30. september 2005
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Direktiv 2005/3/EF 30. september 2005

Direktiv 2005/25/EF 28. maj 2006

Direktiv 2005/34/EF 30. november 2005

Direktiv 2005/53/EF 31. august 2006

Direktiv 2005/54/EF 31. august 2006

Direktiv 2005/57/EF 31. oktober 2006

Direktiv 2005/58/EF 31. maj 2006

Direktiv 2005/72/EF 31. december 2006

Direktiv 2006/5/EF 31. marts 2007

Direktiv 2006/6/EF 31. marts 2007

Direktiv 2006/10/EF 30. september 2006

Direktiv 2006/16/EF 31. januar 2007

Direktiv 2006/19/EF 30. september 2006

Direktiv 2006/39/EF 31. juli 2007

Direktiv 2006/41/EF 31. januar 2007

Direktiv 2006/45/EF 18. september 2006

Direktiv 2006/64/EF 31. oktober 2007

Direktiv 2006/74/EF 30. november 2007

Direktiv 2006/75/EF 31. marts 2007

Direktiv 2006/85/EF 31. januar 2008
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Direktiv 2006/104/EF 1. januar 2007

Direktiv 2006/131/EF 30. juni 2007

Direktiv 2006/132/EF 30. juni 2007

Direktiv 2006/133/EF 30. juni 2007

Direktiv 2006/134/EF 30. juni 2007

Direktiv 2006/135/EF 30. juni 2007

Direktiv 2006/136/EF 30. juni 2007

Direktiv 2007/5/EF 31. juni 2008

Direktiv 2007/6/EF 31. juli 2007

Direktiv 2007/21/EF 12. december 2007

Direktiv 2007/25/EF 31. marts 2008

Direktiv 2007/31/EF 1. september 2007

Direktiv 2007/50/EF 31. maj 2008

Direktiv 2007/52/EF 31. marts 2008

Direktiv 2007/76/EF 30. april 2009

Direktiv 2008/40/EF 30. april 2009

Direktiv 2008/41/EF 30. juni 2009

Direktiv 2008/45/EF 8. august 2008

Direktiv 2008/66/EF 30. juni 2009
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B. Direktiv 79/117/EØF

Retsakter om ændring af direktiv 79/117/EØF Frist for gennemførelse

Direktiv 83/131/EØF 1. oktober 1984

Direktiv 85/298/EØF 1. januar 1986

Direktiv 86/214/EØF -

Direktiv 86/355/EØF 1. juli 1987

Direktiv 87/181/EØF 1. januar 1988 og 1. januar 1989

Direktiv 87/477/EØF 1. januar 1988

Direktiv 89/365/EØF 31. december 1989

Direktiv 90/335/EØF 1. januar 1991

Direktiv 90/533/EØF 31. december 1990 og 30. september 1990

Direktiv 91/118/EØF 31. marts 1992

Forordning (EF) nr. 807/2003 -

Forordning (EF) nr. 850/2004 -
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 19. juli 2006 Rådet et forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttelsesmidler1. Forslaget er baseret på 

artikel 37, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra b), i traktaten.

2. Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 23. oktober 20072. Det 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgav udtalelse henholdsvis den 

14. marts og den 1. februar 2007.

3. Den [...] vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens arti-

kel 251.

II. MÅL

Forslaget træder i stedet for direktiv 91/414/EØF og tager sigte på:
- bedre beskyttelse af mennesker, dyr og miljøet i forbindelse med godkendelse og om-

sætning af plantebeskyttelsesmidler
- større harmonisering og tilgængelighed for plantebeskyttelsesmidler og
- ajourføring og forenkling af procedurerne for godkendelse af aktivstoffer og godkendel-

se af plantebeskyttelsesmidler.

De vigtigste dele vedrører især:
- godkendelse af aktivstoffer på EU-plan efter en liste med klarere og strengere kriterier, 

som skal holde stoffer med meget farlige egenskaber ude fra markedet

- en ordning med gensidig anerkendelse af godkendelser mellem medlemsstater i den 
samme zone, idet EU's område inddeles i tre zoner med sammenlignelige landbrugs-
mæssige, klimatiske og miljømæssige forhold

- en procedure for stoffer og plantebeskyttelsesmidler med lav risiko

- fastlæggelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets rolle og

- bestemmelser med henblik på at undgå unødvendige dyreforsøg.

Rådet har indsat nye bestemmelser om parallelhandel, bejdsning af frø og indførelse af natio-
nale midlertidige godkendelser.

                                               
1 Der blev den 11. marts 2008 forelagt et ændret forslag.
2 14184/07.
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. GENERELLE BEMÆRKNINGER

Rådet har indarbejdet følgende ændringer i deres helhed: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 

153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 og 301.

Det har også delvis eller i princippet medtaget ændring 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 

32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 

122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 

188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 og 305.

Ændring 1, 2, 3, 8, 15-17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47-48, 52, 55, 58, 68-69, 

70-71, 73-74, 83, 85-86, 88, 91, 101, 103-106, 110-111, 113, 117-118, 120, 127-129, 

132, 135, 137-139, 142, 144, 146-148, 150, 152, 154, 158, 161-162, 164-166, 168, 171, 

173, 179, 191-192, 194, 198, 202, 204-205, 207-208, 211, 214, 216, 219, 221-222, 226, 

228-230, 232, 235-242, 245-246, 249-250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 303 

og 304 er ikke blevet indarbejdet i den fælles holdning, da Rådet deler Kommissionens 

holdning.
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Ændring 7, 9, 11, 20-21, 24-26, 36, 49-51, 53, 56, 57, 75-76, 92-94, 98-100, 107-108, 

114-116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 217, 218, 

220, 224-225, 244, 252, 274 og 297, som Kommissionen har accepteret helt eller delvis, 

er ikke blevet medtaget i den fælles holdning, da Rådet ikke deler Kommissionens 

synspunkter.

Nogle ændringer, herunder 281 (midlertidige godkendelser), 90 (forlængelsesperiode 

for godkendelse af aktivstoffer), 198 (databeskyttelse i forbindelse med undersøgelser, 

der er nødvendige med henblik på forlængelse eller revurdering af godkendelser), 210 

(fortrolig behandling af navn og adresse på personer, der deltager i forsøg med hvirvel-

dyr) og 223 (dækning af medlemsstaternes udgifter), er blevet helt eller delvis indarbej-

det i den fælles holdning, selv om Kommissionen oprindelig ikke kunne acceptere dem.

Den fælles holdning indeholder også andre ændringer end dem, Europa-Parlamentet har 

foreslået; de imødekommer nogle af de betænkeligheder, som medlemsstaterne har gi-

vet udtryk for under forhandlingerne.  Der er også foretaget en række tekniske og redak-

tionelle ændringer for at definere anvendelsesområdet for nogle af bestemmelserne, gø-

re forordningens affattelse tydeligere og også garantere retssikkerheden eller gøre affat-

telsen mere konsekvent i forhold til andre fællesskabsinstrumenter.

Kommissionen har accepteret den fælles holdning, som Rådet er blevet enigt om.
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2. SÆRLIGE BEMÆRKNINGER

a) Bestemmelser, der var med i det oprindelige forslag

 Retsgrundlag

Rådet mente, at artikel 95 var det rette retsgrundlag, eftersom hovedsigtet med forord-

ningen er at sikre et velfungerende indre marked for plantebeskyttelsesmidler. Dog be-

sluttede Rådet som en gestus over for Kommissionen at vedtage et dobbelt retsgrundlag 

og medtage artikel 37, stk. 2.

 Definitioner

Rådet har accepteret de ændringer, som indeholder relevante præciseringer af definitio-

nerne, eller som er væsentlige, fordi der er indsat nye bestemmelser i teksten (f.eks. æn-

dring 41, 45 og 46). Dog har Rådet i nogle tilfælde foretrukket at placere de nye defini-

tioner i artiklerne med bestemmelserne på de pågældende områder (f.eks. definitionerne 

af parallelhandel, identisk, rapporterende medlemsstat eller lav risiko). Rådet har ladet 

definitionen af integreret bekæmpelse af skadegørere i Kommissionens forslag udgå og 

har i stedet etableret en sammenkædning med direktivet om bæredygtig anvendelse af 

pesticider i artikel 52. Rådet kunne ikke indarbejde ændring 53, da det ikke fandt, at det 

er et væsentligt led i god plantebeskyttelsespraksis, at der gives prioritet til ikke-

kemiske metoder.

Rådet har ligeledes indsat en række supplerende definitioner, såsom "godkendelsesin-

dehaver", "professionel bruger", "anvendelse af mindre betydning", "væksthus", "be-

handling efter høst", "biodiversitet", "kompetent myndighed", "reklame", "relevant me-

tabolit" og "urenhed". Det har ladet definitionen af "dyr" og "integreret bekæmpelse af 

skadegørere" udgå.
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 Godkendelse af aktivstoffer

Rådet har i artikel 4 indsat en etapevis metode til vurdering af kriterierne i bilag II, så 

bilagets punkt 3.6.2-3.6.4 og punkt 3.7 skal kontrolleres inden gennemgangen af de øv-

rige kriterier.

Rådet er ligesom Parlamentet stærkt overbevist om, at det er nødvendigt at angive 

strenge kriterier for godkendelse af aktivstoffer for at beskytte menneskers sundhed og 

miljøet.

Rådet har i bilag II, punkt. 3.6, indsat en klar definition af ubetydelig eksponering for 

kræftfremkaldende, hormonforstyrrende eller reproduktionstoksiske stoffer og fastslået, 

at mutagene stoffer i kategori 1 eller 2 bør forbydes, også hvis menneskers kontakt med 

sådanne stoffer er ubetydelig. Dog har det fundet det nødvendigt, at der i med henblik 

på særlige tilfælde indføres en tidsbegrænset undtagelsesbestemmelse for de stoffer, 

som er nødvendige for at beskytte en afgrøde, selv om de ikke opfylder kriterierne.

Rådet kunne ikke tilslutte sig Europa-Parlamentets synspunkt om, at aktivstoffer med 

neurotoksiske eller immunotoksiske egenskaber bør udelukkes, men gik med til at over-

veje dem som kandidater til substitution.

Rådet har ligesom Parlamentet været imod ubegrænset forlængelse af aktivstoffers god-

kendelse som foreslået af Kommissionen, men har fastsat en periode på højst femten år i 

stedet for ti, som Parlamentet havde ønsket i ændring 90.

 Procedurer

Rådet har bestræbt sig på yderligere at strømline procedurerne for godkendelse af aktiv-

stoffer og godkendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det har især lagt vægt på at stram-

me fristerne op og præcisere de forskellige aktørers (medlemsstaternes, Kommissionens 

og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets) rolle nærmere. Rådet har således helt 

eller delvist accepteret en række af Europa-Parlamentets ændringer, som tjener dette 

formål, og har forkastet andre ændringer, som enten ville kunne medføre unødige for-

sinkelser, f.eks. en del af ændring 141, eller ikke ville give tilstrækkelig tid til korrekt 

gennemførelse af nogle etaper af procedurerne (f.eks. ændring 86).



11119/8/08 REV 8 ADD 1 bh/PP/jbs 7
DG B II DA

 Lavrisikoaktivstoffer

Rådet har ligesom Parlamentet fundet det nyttigt at forklare begrebet "lav risiko" nær-

mere, men i stedet for at tilføje en definition i artikel 3 eller yderligere præciseringer i 

artikel 22 som foreslået af Europa-Parlamentet (ændring 43 og 301) har det indsat mere 

detaljerede kriterier i bilag II.

Med hensyn til databeskyttelse i forbindelse med lavrisikoplantebeskyttelsesmidler har 

Rådet udvidet beskyttelsesperioden til højst 13 år i stedet for 15 som foreslået af Euro-

pa-Parlamentet (ændring 287).  Hvis godkendelsen af et lavrisikoplantebeskyttel-

sesmiddel udvides til også at omfatte anvendelser af mindre betydning, vil databeskyt-

telsesperioden kunne udvides til højst 15 år.

 Stoffer, der er kandidater til substitution

Rådet har også præciseret kriterierne for at identificere aktivstoffer som stoffer, der er 

kandidater til substitution. Rådet fandt det nødvendigt af udvide godkendelsesperioden 

fra syv til ti år, og det har derfor ikke accepteret ændring 106.

Rådet kunne ikke gå med til ændring 170, 171, 173, hele 251 og 253, så især den sam-

menlignende vurdering ville blive udvidet til at omfatte alle plantebeskyttelsesmidler. 

Dog er affattelsen af artikel 48 blevet ændret, så at medlemsstaterne i undtagelsestilfæl-

de får mulighed for at undlade at godkende eller begrænse anvendelsen af et plantebe-

skyttelsesmiddel, som ikke indeholder et stof, der er kandidat til substitution, eller et 

lavrisikostof, hvis der findes en ikke-kemisk metode.
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 Gensidig anerkendelse af godkendelser

Rådet kunne ikke acceptere ændringerne vedrørende zonebaserede godkendelser og 

gensidig anerkendelse (særlig ændring 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 og 

230). Derimod har Rådet bekræftet inddelingen i godkendelseszoner som foreslået af 

Kommissionen og ordningen med obligatorisk gensidig anerkendelse af godkendelser, 

fordi det finder, at det er en god måde til at begrænse den administrative byrde og sikre, 

at de europæiske landbrugere hurtigt og i større omfang får adgang til plantebeskyttel-

sesmidler. Rådet har udvidet ordningen til også at omfatte plantebeskyttelsesmidler til 

anvendelser af mindre betydning og har skabt yderligere fleksibilitet (f.eks. anerkendel-

se af godkendelser mellem medlemsstater i forskellige zoner eller mulighed for, at en 

faglig organisation kan ansøge om godkendelse).

Rådet har indsat bestemmelser om, at medlemsstaterne iværksætter supplerende risiko-

begrænsende foranstaltninger, som er relevante for deres områder, og i undtagelsestil-

fælde kan afvise godkendelser, der er givet i en anden medlemsstat, for at beskytte 

menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet. Rådet har også indsat en revisionsklausul, 

som betyder, at Kommissionen udarbejder en rapport senest fem år efter forordningens 

ikrafttræden.

 Midlertidige nationale godkendelser (artikel 29a)

Medlemsstaterne besluttede at genindføre de midlertidige godkendelser som en over-

gangsforanstaltning, fordi de var bange for, at godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler

skulle blive forsinket. De mente, at det er nødvendigt først at afprøve den nye ordning 

for at kontrollere, om fristerne kan overholdes. Der vil kun blive meddelt nationale mid-

lertidige godkendelser for et begrænset tidsrum (tre år) og på bestemte vilkår. Rådets og 

Parlamentets synspunkter med hensyn til dette spørgsmål (ændring 281) er i det store og 

hele sammenfaldende.
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 Dyreforsøg

Rådet har noteret sig, at Europa-Parlamentet er særlig interesseret i at undgå eller be-

grænse dyreforsøg (ændring 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 208 og 225), og har, 

hvor det var muligt, indarbejdet dem i den fælles holdning.

 Komitologi

Rådet har ændret Kommissionens forslag for at bringe det i overensstemmelse med den 

nye komitologiafgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF og indfø-

relse af den nye forskriftsprocedure med kontrol. Rådet kunne acceptere ændring 109 og 

en del af ændring 141, men ændring 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 

226 og 227 blev ikke godkendt. Rådet kunne i nogle tilfælde ikke gå med til for-

skriftsproceduren med kontrol, hvis de foranstaltninger, der skulle træffes, var af rent 

gennemførelsesmæssig karakter. I de tilfælde, hvor der blot var tale om at overføre de 

krav, der allerede findes i bilagene til direktiv 91/414/EF, til den nye forordning eller 

om at vedtage ikke-bindende retningslinjer, fandt Rådet det mere relevant at anvende 

proceduren med rådgivende udvalg.

Med hensyn til ændring 108, 221 og 225 kunne Rådet ikke tilslutte sig den foreslåede 

fremgangsmåde (traktatens artikel 251). Det mente derimod, at den mest hensigtsmæs-

sige udvalgsprocedure ville være "forskriftsproceduren med kontrol", da de forordnin-

ger, der skal vedtages efter bestemmelserne i disse artikler, skal supplere grundretsakten 

med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

b) Nye bestemmelser i den fælles holdning

Der er efter drøftelserne i Rådet blevet indsat bestemmelser på følgende områder i den 

fælles holdning:
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 Behandlede frø (artikel 47a)

Delegationerne fandt det nødvendigt at indsætte bestemmelser på dette område for at 

beskytte den frie bevægelighed for frø, der er behandlet med plantebeskyttelsesmidler, i 

EU, medmindre de vil kunne udgøre en alvorlig trussel mod menneskers eller dyrs 

sundhed eller mod miljøet.

 Parallelhandel

Rådet har tilføjet bestemmelserne om parallelhandel efter næsten enstemmig anmodning 

fra medlemsstaterne. Rådet har således indarbejdet ændring 286 og har tilpasset be-

stemmelserne om parallelhandel efter den seneste retspraksis.  Det har også indført et 

krav om offentlig kontrol på dette område.

 Adjuvanter

Rådet har indsat bestemmelser om, at de detaljerede bestemmelser om godkendelse af 

adjuvanter bør fastsættes ved udvalgsprocedure.

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at den fælles holdning udgør en afbalanceret og realistisk løsning på en række 

betænkeligheder, som er kommet til udtryk med hensyn til Kommissionens forslag, og ser 

frem til en konstruktiv debat med Europa-Parlamentet med henblik på nå frem til en brugbar 

aftale om forordningen.

____________________



12553/08 ADD 1 bh/PP/av 1
JUR DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 3. september 2008 (08.09)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2006/0136 (COD)

12553/08
ADD 1

CODEC 1040
AGRILEG 143
ENV 507

ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omsætning af plantebeskyttel-

sesmidler (førstebehandling)
– Vedtagelse (FH + E)
a) af den fælles holdning
b) af Rådets begrundelse
– Erklæringer

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

"Kommissionen erkender, at den procedure, der giver mulighed for godkendelse af et aktiv-

stof for en periode på højst fem år, selv om det ikke opfylder de angivne kriterier, er en und-

tagelse fra standardproceduren for godkendelse af aktivstoffer. Kommissionen understreger, 

at undtagelsen kun vil blive anvendt i tilfælde, hvor der fremlægges dokumentation for, at der 

ikke er andre disponible midler til at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden. God-

kendelse vil blive besluttet ved udvalgsprocedure, hvorved alle medlemsstater inddrages i 

evalueringen ikke blot af dossieret om aktivstoffet, men også af dokumentationen for, at der 

ikke findes nogen alternativer. En eventuel foreslået godkendelse vil være underlagt strenge 

betingelser, herunder risikobegrænsende foranstaltninger, der vil indgå i beslutningen om 

godkendelse og tage sigte på at eksponere mennesker og miljø mindst muligt."
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ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

"Kommissionen beklager, at traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), er udgået som retsgrundlag 

for forslaget. Et af hovedsigterne med forslaget er at opnå et højt niveau for beskyttelse af 

menneskers og dyrs sundhed og af miljøet.

For at lovgivningsprocessen kan komme videre med henblik på rettidig vedtagelse af den fo-

reslåede forordning, accepterer Kommissionen Rådets fælles holdning, da substansen i det 

opnåede kompromis som helhed opfylder forslagets målsætning.

Hvis Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen genindsætter artikel 152 som en del af rets-

grundlaget for forslaget, forbeholder Kommissionen sig ret til at acceptere den relevante æn-

dring."

ERKLÆRING FRA UNGARN

"Zoneordningen og gensidig anerkendelse

Fremgangsmåden for godkendelse af midler og den gensidige anerkendelse i kombination med den 

foreslåede inddeling i tre zoner er uhensigtsmæssige. I modstrid med subsidiaritetsprincippet giver 

den foreliggende tekst ikke nødvendig og tilstrækkelig retlig sikkerhed for, at der under proceduren 

tages hensyn til lokale forhold. Dette strider mod forslagets artikel 4, stk. 3, litra a) og c). Vejrfor-

hold, sorter, typer af skadegørere og sygdomme, landbrugspraksis og pesticiddoser er så forskellige, 

særlig i zone B (midt), at denne ordning ikke fører til udvikling af sikre og effektive forvaltnings-

programmer, der anvender de mindste nødvendige mængder af agrokemiske produkter. 

Kriterier for godkendelse af aktivstoffer

Med hensyn til kriterierne for godkendelse af aktivstoffer er det nødvendigt med yderligere evalue-

ringer, eftersom de foreliggende konsekvensanalyser udviser store forskelle og indeholder kontro-

versielle konklusioner. 

Ungarn mener, at det, hvis de foreslåede nye kriterier anvendes, vil begrænse antallet af plantebe-

skyttelsesmidler, der er tilgængelige på markedet, og således øge risikoen for skadegørere og resi-

stens, væsentlige tab af udbytte og stigende produktionsomkostninger. EU ville derfor se sig nødsa-

get til at øge importen fra tredjelande, hvor der ikke er sikkerhed for EU-standarderne.
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For at begrænse mulige negative virkninger for afgrødeproduktionen og samtidig sikre et højt ni-

veau for beskyttelse af menneskers sundhed vil det være mere hensigtsmæssigt at anvende en risi-

kobaseret tilgang, når der opstilles kriterier for godkendelse af aktivstoffer.

I forbindelse med klimaændringerne og frihandelen er forekomsten og indslæbningen af skadegøre-

re, som volder skade af økonomisk betydning, taget til. Det er derfor i høj grad på sin plads at op-

retholde en tilstrækkelig plantebeskyttelse.

Ungarn anerkender betydningen af en harmoniseret og afbalanceret ordning for godkendelse og om-

sætning af plantebeskyttelsesmidler og erkender, at der løbende er behov for at højne de standarder, 

der vedrører forbrugernes sundhed. Ungarn påskønner i høj grad den indsats, som det slovenske 

formandskab har gjort for at opnå politisk enighed om dette forslag og således nå frem til Rådets 

fælles holdning. Ungarn tilslutter sig forslagets generelle målsætning, men der er visse af de midler, 

der foreslås for at nå målene, som det ikke kan støtte, og det undlader derfor at stemme."

ERKLÆRING FRA IRLAND

"Irland finder generelt, at forordningen er progressiv, afbalanceret og velstruktureret, og støtter de 

fleste af dens bestemmelser.  Det bemærkes imidlertid, at nogle vigtige spørgsmål giver anledning 

til betænkeligheder.

1. Irland er navnlig betænkelig ved, at der ved anvendelsen af farebaserede udelukkelseskriterier 

som grundlag for at træffe afgørelse om godkendelse ses bort fra det videnskabelige princip 

om risikovurdering, og mener, at lejligheden til at knæsætte princippet om risikovurdering i 

denne forordning er blevet forpasset.  

2. Irland er enigt i, at brugen af stoffer i plantebeskyttelsesmidler, der er omfattet af godkendel-

seskriterierne i bilag II, punkt 3.6, bør være underlagt passende kontrol.  Det bemærkes, at 

nogle stoffer, som muligvis ikke opfylder de godkendelseskriterier, der foreslås i forordnin-

gens bilag II, punkt 3.6, er afgørende for beskyttelsen af afgrøder i Irland, og at det i tilfælde 

af tilbagekaldelse vil kunne skade landbruget og økonomien alvorligt, uden at der sikres no-

gen væsentlig nedsættelse af operatørers, andre tilstedeværendes, forbrugeres eller miljøets 

eksponering for disse typer stoffer.  
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3. Irland frygter, at tilbagekaldelsen af stoffer, der ikke opfylder godkendelseskriterierne, vil be-
grænse udbuddet af kemiske midler til at undgå resistens og således få store negative virknin-
ger for beskyttelsen af afgrøder, og at det vil kunne øge menneskers og dyrs eksponering for 
mykotoksiner.  Irland noterer sig desuden, at Kommissionens erklæring om artikel 4, stk. 7, i 
dok. 10835/1/08 understreger, at undtagelsen kun vil blive anvendt for at kontrollere "en al-
vorlig fare for plantesundheden", og at der ikke er tale om at kontrollere en alvorlig fare for 
folkesundheden, f.eks. i forbindelse med eksponering for mykotoksiner.

4. Irland er betænkelig ved, at der ikke foreligger nogen detaljeret, ajourført konsekvensanalyse 
af den foreliggende teksts virkninger for så vidt angår det europæiske landbrugs konkurrence-
evne og bæredygtighed. 

Selv om Irland går ind for de fleste af bestemmelserne i udkastet til forordning og tager i betragt-
ning, at ovennævnte betænkeligheder eventuelt tages op i forbindelse med Parlamentets andenbe-
handling, kan det ikke støtte forslaget."

ERKLÆRING FRA DET FORENEDE KONGERIGE

"Det Forenede Kongerige støtter en videnskabeligt baseret ramme, der nedbringer risikoen for men-
neskers sundhed og miljøet yderligere, men går samtidig ind for økonomisk afgrødeproduktion og 
bekæmpelse af skadegørere, ukrudt og sygdomme. Det Forenede Kongerige ser med tilfredshed på 
det slovenske formandskabs ihærdige indsats, som i de fleste henseender har ført til en rimelig ba-
lance mellem disse prioriteter på grundlag af de foregående formandskabers arbejde. Det Forenede 
Kongerige hilser det især velkommen, at der er gjort fremskridt med zoneopdelte godkendelser, 
som efter vor opfattelse vil gøre målet om større harmonisering muligt at nå i praksis.

Det Forenede Kongerige er enigt i, at brugen i plantebeskyttelsesmidler af stoffer med hormonfor-
styrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, bør være underlagt passende 
kontrol.  Det Forenede Kongerige skal dog bemærke, at forbrugerne eksponeres for hormonforstyr-
rende stoffer fra en række kilder, herunder lægemidler og fødevarer som kød og bælgfrugter.

Nogle stoffer, som eventuelt ikke opfylder de godkendelseskriterier, der foreslås i bilag II til for-
ordningen, er afgørende for afgrødeproduktionen i Det Forenede Kongerige og efter vor opfattelse 
også andre steder i Den Europæiske Union. Det Forenede Kongerige påskønner den indsats, som 
det slovenske formandskab har gjort for at afspejle disse betænkeligheder i kompromisteksten. 
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Det Forenede Kongerige nærer dog fortsat betænkeligheder ved, at der ikke er forelagt nogen egent-

lig vurdering af disse forslags mulige indvirkning på landbruget i EU eller af deres fordele for for-

brugerne. Det Forenede Kongerige har hele tiden understreget, at det er vigtigt at forstå virkninger-

ne af disse foranstaltninger, før det kan binde sig til en sådan forordning, og har foretaget en vurde-

ring for Det Forenede Kongeriges vedkommende. Uden en sådan vurdering for EU som helhed er 

der fare for, at EU træffer foranstaltninger, som får store negative virkninger for beskyttelsen af af-

grøder uden at sikre væsentlige sundhedsmæssige fordele for forbrugerne. Det Forenede Kongerige 

beklager derfor, at det på dette stadium ikke kan støtte forslaget."

________________________
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5. På 2881. samling den 23. juni 2008 nåede Rådet (landbrug og fiskeri) til politisk enighed om 
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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 22.9.2008 
KOM(2008) 578 endelig 

 2006/0136 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende 
 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

 

(forelagt af Kommissionen) 
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, 
 

vedrørende 
 

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

1. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2006) 388 endelig - 2006/0136 (COD)): 

19. juli 2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

31. maj 2007 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget 13. februar 2007 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 23. oktober 2007 

Ændret forslag fremsendt: 

Politisk enighed i Rådet: 

11. marts 2008 

23. juni 2008 

Fælles holdning vedtaget: 15. september 2008 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Den foreslåede forordning har til formål at afløse den eksisterende lovgivning om 
omsætning af plantebeskyttelsesmidler (Rådets direktiv 91/414/EØF) og indebærer en 
gennemgribende ændring af procedurerne for sikkerhedsevaluering af aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler. Totrinsproceduren i direktivet bibeholdes dog:  

– Godkendelse af aktivstoffer på EU-plan 

– Godkendelse i medlemsstaterne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de 
godkendte stoffer. 

Af forenklingshensyn er det også meningen, at Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud 
mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse 
virksomme stoffer skal ophæves. Hovedformålet med forslaget er at opretholde et højt 
niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet, at reducere den 
administrative byrde, der er forbundet med de nuværende godkendelsesprocedurer, og at 
opnå en højere grad af harmonisering. 
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Dette forslag skal ses som del af en pakke sammen med temastrategien for bæredygtig 
anvendelse af pesticider og forslaget til et rammedirektiv, der udfylder et hul i 
lovgivningen med hensyn til pesticiders brugsfase, og et forslag til forordning om 
indsamling af statistiske oplysninger vedrørende omsætning og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.  

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1. Generel bemærkning 

Kommissionen kan tilslutte sig den fælles holdning, Rådet vedtog den 15. september 
2008. Den er i overensstemmelse med målene og tilgangen i Kommissionens oprindelige 
forslag og tager hensyn til principperne i en lang række ændringsforslag fra Europa-
Parlamentet.  

3.2. Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen  

Ændringsforslag, som Kommissionen har accepteret, og som ligger på linje med den 
fælles holdning:  

Europa-Parlamentets ændringsforslag 5, 14 og 18 styrker erklæringerne i betragtning 8, 
17 og 21 og er blevet delvis indarbejdet. I betragtning 8 indføjes en passus om at sikre 
det europæiske landbrugs konkurrenceevne. I betragtning 17 er der indføjet en 
henvisning til substitutionsrelevante stoffer. Betragtning 21 inkluderer nu en henvisning 
til sårbare grupper i forbindelse med vurderingen af eventuelle sundhedsskadelige 
virkninger for mennesker og dyr.  

Ændringsforslag 96 om artikel 20 vedrørende øjeblikkelig bortskaffelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel i tilfælde af umiddelbar bekymring er indarbejdet i sin helhed.  

Ændringsforslag 159 er indarbejdet som sådan i den fælles holdning og i 
Kommissionens ændrede forslag. Med forslaget åbnes der i artikel 43 om tilbagekaldelse 
eller ændring af en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel mulighed for, at en 
medlemsstat tager en godkendelse op til fornyet vurdering, hvis den vurderer, at 
opfyldelsen af målsætningerne i henhold til direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) 
ikke er sikret.  

De fleste elementer i ændringsforslag 175-180 og 196 vedrørende anvendelser af mindre 
betydning, som har til formål at lette godkendelsesproceduren for anvendelser af mindre 
betydning, er blevet accepteret af Kommissionen. I den fælles holdning er 
ændringsforslagene vedrørende ansvar og forlængelse af databeskyttelsesperioden for 
anvendelser af mindre betydning indarbejdet. Man har i den fælles holdning desuden 
indarbejdet en definition af anvendelser af mindre betydning som foreslået med 
ændringsforslag 59, mens denne i Kommissionens ændrede forslag er medtaget i artikel 
49 om anvendelser af mindre betydning.  

Rådet og Kommissionen har accepteret at indføje en ny artikel 49a om parallelhandel i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag 45 og 286. Ordlyden i den 
fælles holdning afspejler dog EF-Domstolens afgørelser i sager af nyere dato. 
Nødvendigheden af kontrol med parallelhandel er desuden tilføjet i artikel 65.  
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Ændringsforslag 189 er ligeledes indarbejdet som sådan i den fælles holdning og i 
Kommissionens ændrede forslag. Med forslaget får medlemsstaterne i henhold til artikel 
53 mulighed for at vedtage midlertidige beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med 
fremlæggelse af nye oplysninger om potentielle skadelige virkninger.  

Kommissionen har accepteret at indarbejde en definition af "reklame" i artikel 63. Denne 
findes i artikel 3 i den fælles holdning.  

I overensstemmelse med Kommissionens ændrede forslag indeholder den fælles 
holdning i bilag II, punkt 3.6.3-3.6.5 en detaljeret definition af "ubetydelig eksponering". 
Dette er i tråd med ændringsforslag 300. Den fælles holdning indeholder til gengæld 
intet om mutagene stoffer - uanset eksponeringen. 

Dertil kommer, at udviklingsmæssige neurotoksiske og immunotoksiske virkninger, der 
af Europa-Parlamentet er foreslået som udelukkelseskriterier, i den fælles holdning er 
medtaget under kriterierne for, hvornår stoffer defineres som substitutionsrelevante, 
ligesom i Kommissionens ændrede forslag. Præciseringen i ændringsforslag 248 af, at et 
stof er substitutionsrelevant, hvis et af de relevante kriterier er opfyldt, er også taget med.  

For så vidt angår lavrisikostoffer er kriterierne for udelukkelse af stoffer fra definitionen 
af "lav risiko/lavrisiko" indarbejdet i den fælles holdning i tråd med ændringsforslag 
301. En sådan bestemmelse er tilføjet i del 5 i bilag II. En væsentlig forskel vedrører 
"sensibiliserende" stoffer, idet der i Europa-Parlamentets ændringsforslag kun henvises 
til "sensibiliserende kemikalier", mens begrebet sensibiliserende i Kommissionens 
ændrede forslag og den fælles holdning anvendes generelt, således at også 
mikroorganismer er omfattet. Reglen om, at Kommissionen foretager en gennemgang af 
og om nødvendigt fastlægger kriterierne for godkendelse af et aktivstof som et 
lavrisikostof, er indarbejdet i artikel 22, dog uden den frist på et år, som Europa-
Parlamentet har foreslået. 

Der er indarbejdet en række andre ændringer, som gør teksten klarere eller giver en 
klarere beskrivelse af procedurerne. De er indeholdt i artikel 11 om udarbejdelse af et 
udkast til vurderingsrapport med fastsættelse af en frist på seks måneder for 
fremlæggelse af supplerende oplysninger, artikel 12 om adgang for offentligheden til 
autoritetens konklusioner, artikel 13 om offentliggørelse af en liste over godkendte 
stoffer, som skal være tilgængelig i elektronisk form, artikel 27 med indføjelse af en 
henvisning til realistiske anvendelsesbetingelser for hjælpestoffer, artikel 30 om 
tilføjelse af visse specifikke elementer i godkendelser vedrørende ansøgningsdata samt 
artikel 36 om proceduren for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler med fastsættelse 
af en frist på seks måneder for fremlæggelse af supplerende oplysninger. Bestemmelsen 
om, at medlemsstaterne efter anmodning skal have tilsendt et fuldstændigt dossier, er 
indarbejdet i artikel 41. I artikel 62 er nødvendigheden af at indarbejde de eksisterende 
mærkningskrav i henhold til direktiv 91/414/EØF i Kommissionens 
gennemførelsesforordning indføjet.  
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Ændringsforslag, der ikke blev indarbejdet i den fælles holdning, men som 
Kommissionen alligevel fandt acceptable i det ændrede forslag med eller uden ændret 
ordlyd:  

Parlamentet foreslog med flere af sine ændringsforslag at indføje en henvisning til 
overholdelse af direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet). Kommissionen tilsluttede 
sig disse i betragtning 14, artikel 21 (revurdering af godkendelser) og artikel 43 
(tilbagekaldelse eller ændring af godkendelser) i det ændrede forslag. Kun sidstnævnte 
ændring er også taget med i den fælles holdning.  

Ændringsforslagene vedrørende betragtning 34 og 35 er helt eller delvis indarbejdet i det 
ændrede forslag. De vedrører beskyttelse af beboere og andre tilstedeværende samt 
behovet for at sikre, at reklamer ikke vildleder offentligheden.  

Flere af ændringsforslagene indebærer en styrkelse af målsætningen om i videst mulig 
udstrækning at begrænse dyreforsøg. Kommissionen har indarbejdet de fleste af disse 
ændringsforslag (24, 75, 92, 108 og 225) i betragtning 32 og i artikel 8, 18, 26, 59 og 75. 

Ændringsforslag 34 har til formål at præcisere formålet med forordningen i artikel 1. 
Kommissionen har accepteret at indføje en henvisning til det høje beskyttelsesniveau, 
forsigtighedsprincippet og tilvejebringelse af et ensartet udbud af 
plantebeskyttelsesmidler for de europæiske landbrugere.  

Flere af de nye definitioner, Europa-Parlamentet har foreslået, er indarbejdet i artikel 3, 
herunder parallelhandel, lav risiko/lavrisiko, rapporterende medlemsstat, forsøg og 
undersøgelser og ikke-kemiske plantebeskyttelsesmetoder. Sidstnævnte koncept er 
ligeledes indarbejdet i definitionen af god plantebeskyttelsespraksis.  

Europa-Parlamentet har i flere af retsaktens passager fremhævet henvisningen til sårbare 
grupper, og i henhold til ændringsforslag 49 fastlægges en definition af sådanne grupper. 
Kommissionen har indarbejdet størsteparten af disse forslag samt - i artikel 3 - 
definitionen af sårbare grupper.  

I definitionen af integreret bekæmpelse af skadegørere er der indføjet en henvisning til 
fremme af naturlige mekanismer til bekæmpelse af skadegørere.  

Desuden har Kommissionen i definitionen af stoffer, der giver anledning til bekymring, 
medtaget hormonforstyrrende, neurotoksiske og immunotoksiske virkninger i tråd med 
Europa-Parlamentets ændringsforslag 39.  

Som foreslået af Europa-Parlamentet er der i godkendelseskriterierne i artikel 4 
indarbejdet en reference til sårbare grupper, steder langt fra det sted, hvor stoffet 
anvendes, som følge af transport i miljøet over store afstande, stoffets indvirkning på 
arter uden for målgruppen samt dets indvirkning på økosystemet. Det er desuden blevet 
præciseret, at der skal anvendes tilstrækkeligt følsomme standardanalysemetoder; dette 
er til dels overtaget i den fælles holdning.  
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Kommissionen har accepteret at indarbejde ændringsforslag 95 i artikel 20 for så vidt 
angår den overgangsperiode på højst et år, inden for hvilken bestående lagre af ikke-
godkendte plantebeskyttelsesmidler kan anvendes. 

Med ændringsforslag 274 fastsættes det, at fødevarer som defineret i forordning (EF) nr. 
178/2002 skal betragtes som basisstoffer, og denne ændring er indføjet direkte i artikel 
23 i Kommissionens ændrede forslag.  

Europa-Parlamentet indføjede i artikel 64 (ændringsforslag 217) en forpligtelse for 
producenterne til at føre kontrol efter registrering, og Kommissionen har fuldt og helt 
indarbejdet denne bestemmelse.  

Parlamentet foreslog desuden med ændringsforslag 220 at medtage en henvisning i 
artikel 65 til nødvendigheden af overvågning og kontrol på bedrifterne for at efterprøve, 
at restriktionerne vedrørende brug overholdes. Denne præcisering er indføjet direkte i 
Kommissionens ændrede forslag. 

Kommissionen har delvis indarbejdet ændringsforslag 248 vedrørende kriterierne for 
godkendelse som substitutionsrelevant stof (bilag II, punkt 4). Der er indføjet en 
henvisning til en høj potentiel risiko for grundvandet samt til neurotoksiske eller 
immunotoksiske virkninger. 

Derudover er ændringsforslag 252 delvis blevet indarbejdet i bilag IV, punkt 2, 
vedrørende sammenlignende vurdering for så vidt angår hensyntagen til kumulative og 
synergistiske virkninger i forbindelse med vurdering af sundhedsrisikoen.  

En række andre ændringsforslag, som Kommissionen har indarbejdet i sit ændrede 
forslag, vedrører kravet i artikel 29 om, at et plantebeskyttelsesmiddels formulering skal 
være af en sådan art, at brugereksponering og andre risici begrænses, uden at det berører 
produktets effektivitet, samt medlemsstaternes pligt i henhold til artikel 49 til at holde en 
liste over anvendelser af mindre betydning tilgængelig på deres officielle websteder. 
Kommissionen foreslog i artikel 9, stk. 2, en frist på seks måneder til at fuldstændiggøre 
dossieret, hvor det konstateres, at der mangler elementer heri, mens denne frist i den 
fælles holdning fastsættes til tre måneder.  

Komitologi 

Kommissionen har i sit ændrede forslag i det store og hele accepteret de af Europa-
Parlamentets ændringsforslag, der sigter på at skabe overensstemmelse med afgørelse 
2006/512/EF (om komitologi).  

Med ændringsforslag 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 og 227 indføres 
forskriftsproceduren med kontrol i tilfælde, hvor Kommissionen finder det nødvendigt at 
anvende kortere tidsfrister (f.eks. af effektivitetshensyn for at overholde frister for 
forlængelse af godkendelser eller med henblik på hastebehandling i tilfælde af trusler 
mod menneskers eller dyrs sundhed). Godkendelsen af et aktivstof betragtes desuden 
både i den fælles holdning og i det ændrede forslag som en 
gennemførelsesforanstaltning, der skal vedtages efter den almindelige 
forskriftsprocedure. 
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Parlamentet har foreslået, at den fælles beslutningsprocedure anvendes i visse tilfælde; 
Kommissionen og Rådet er imidlertid af den opfattelse, at de relevante foranstaltninger 
(datakrav til safenere og synergister, forordning om udarbejdelse af et arbejdsprogram, 
kontrolforordning) er af generel art og har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i forordningen. Det er tillige Kommissionens vurdering, at den fælles 
beslutningsprocedure ikke ville være et egnet redskab til tekniske bestemmelser, der skal 
opdateres løbende. De bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol.  

I henhold til ændringsforslag 120 skulle den fælles beslutningsprocedure anvendes til 
vedtagelse af en forordning om ensartede principper, som omfatter kravene i bilag VI til 
direktiv 91/414/EØF. Kommissionen og Rådet betragter dette som en teknisk tilføjelse 
(en simpel overførsel af allerede gældende krav) til grundteksten i form af tilføjelse af 
ikke-væsentlige bestemmelser og foreslår derfor det rådgivende udvalg. 

Kommissionen har i enkelte tilfælde indarbejdet behovet for hastebehandling og 
effektivitet. Disse få tilfælde vedrører effektivitet med henblik på overholdelse af 
tidsfrister for forlængelse af godkendelser og hastebehandling i tilfælde af trusler mod 
menneskers eller dyrs sundhed.  

3.3. Nye bestemmelser, som Rådet har indført 

Rådet har tilføjet visse tekniske definitioner i artikel 3, såsom erhvervsmæssig bruger, 
relevant metabolit, urenhed osv. 

Visse supplerende krav til anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, især vedrørende 
drikkevand, er tilføjet i artikel 4; disse er i tråd med nogle af de ændringer, Europa-
Parlamentet har foreslået med ændringsforslag 255. 

Rådet har i artikel 4, stk. 7, indføjet en undtagelse fra godkendelseskriterierne i bilag II. 
Der åbnes med denne tilføjelse mulighed for at godkende stoffer, der ikke opfylder 
bestemte godkendelseskriterier (stoffer, der ikke er kræftfremkaldende, 
reproduktionstoksiske i kategori 2 eller hormonforstyrrende, jf. punkt 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 
og 3.8.2 i bilag II). 

I artikel 14 indføres der en tidsfrist for forlængelse af godkendelser af aktivstoffer (højst 
15 år eller i ganske særlige tilfælde, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 4, 
stk. 7, højst 5 år). 

Rådet har for safenere og synergister indført en forpligtelse for Kommissionen til at 
fastsætte specifikke datakrav (artikel 25). Rådet har ydermere indføjet en bestemmelse 
om, at ækvivalensvurderingen (artikel 37) og godkendelseskriterierne (bilag II, punkt 
3.6–3.9) finder anvendelse på ikke blot aktivstoffer, men også safenere og synergister. 

Den nye artikel 29a giver medlemsstaterne ret til at give midlertidige godkendelser under 
visse omstændigheder (fuldstændigt dossier, forsinket vurderingsprocedure, 
maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer fastlagt). Denne bestemmelse er i det 
store og hele i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændringsforslag 281. 
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I artikel 35 præciseres det, at der ved vurderingen af dossierer på grundlag af den 
foreliggende videnskabelige og tekniske viden gøres brug af de vejledninger, der er til 
rådighed på ansøgningstidspunktet. Dette er i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets ændringsforslag 136.  

Reglerne om gensidig anerkendelse og systemet for godkendelse inden for zoner 
(betragtning 24, artikel 35, 39 og 78a og bilag I) er blevet samlet og delvis ændret. Som 
noget ekstra i forhold til Kommissionens forslag vil frivillig gensidig anerkendelse være 
tilladt for af plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt i en anden zone, for 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende substitutionsrelevante stoffer (artikel 39), for 
midlertidige godkendelser og for plantebeskyttelsesmidler indeholdende et aktivstof, der 
er godkendt i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 4, stk. 7. For så vidt angår 
anvendelse til frøbehandling eller i tomme lokaler/containere er obligatorisk gensidig 
anerkendelse obligatorisk på EU-plan. Der er tilføjet bestemmelser om omsætning af 
behandlede frø i en særskilt artikel. 

Rådet har ligeledes tilføjet en procedure, der gør det muligt for offentlige eller 
videnskabelige organer, der har med landbrug at gøre, faglige landbrugsorganisationer 
eller erhvervsmæssige brugere at anmode om gensidig anerkendelse i en medlemsstat, 
selv hvis en sådan ansøgning ikke er indgivet eller støttes af godkendelsens indehaver. 

Den obligatoriske gensidige anerkendelse opretholdes i den fælles holdning, men med en 
undtagelsesbestemmelse (artikel 35, stk. 3) åbnes der mulighed for tilpasninger i 
overensstemmelse med de lokale forhold samt, i ganske særlige tilfælde, for 
medlemsstaterne til at afvise at give godkendelse på grund af særlige, reelle risici for 
sundheden eller miljøet, der ikke ville kunne håndteres på anden vis. 

Rådet har tilføjet en bestemmelse om behandling af frø (ny betragtning 26a og artikel 
47a), hvorved der fastsættes supplerende mærkningskrav til behandlede frø, og som 
indebærer, at medlemsstaterne bemyndiges til at begrænse anvendelsen af behandlede 
frø, hvis de udgør en alvorlig fare i kraft af de plantebeskyttelsesmidler, der er anvendt 
til behandlingen af frøene.  

Der fastsættes en supplerende databeskyttelsesperiode på to år og seks måneder for 
undersøgelser, der er nødvendige for at forlænge eller revurdere en godkendelse (artikel 
56). 

Der er foretaget visse ændringer i artikel 60, som indeholder reglerne om fortrolig 
behandling. Disse ændringer er fortrinsvis tekniske og præciserer forskellen mellem 
beskyttelse af virksomhedernes kommercielle rettigheder og beskyttelse af 
enkeltpersoners privatliv og integritet. 

Rådet har ladet alle eksplicitte henvisninger i artikel 65 i Kommissionens oprindelige 
forslag til forordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende overvågning og kontrol af fødevarer 
og foder, som kontrollen skulle svare til, udgå, men har beholdt henvisningen til nævnte 
forordning i betragtning 38. 

I artikel 78 har Rådet tilføjet undtagelsesbestemmelser for anvendelse af hjælpestoffer i 
plantebeskyttelsesmidler samt bestemmelser om et arbejdsprogram for adjuvanser. 
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Artikel 78a indeholder en revurderingsbestemmelse vedrørende ordningen med gensidig 
anerkendelse af godkendelser, systemet for godkendelse inden for zoner og 
godkendelseskriterierne, som indebærer fremlæggelse af en rapport fra Kommissionen 
inden for fem år. 

Rådet har ændret teksten i punkt 3.6.2-3.6.5 og 3.8 i bilag II vedrørende 
godkendelseskriterier. Mutagene stoffer i kategori 1 eller 2 kan ikke godkendes til 
anvendelse i plantebeskyttelsesmidler. Kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske 
samt hormonforstyrrende stoffer kan kun godkendes, hvis brugen af dem kun medfører 
ubetydelig eksponering af mennesker eller miljøet (sidstnævnte: kun hormonforstyrrende 
stoffer). Begrebet ubetydelig eksponering af forbrugerne er defineret nærmere med en 
henvisning til forordning (EF) nr. 396/2005 vedrørende fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester. 

3.4. Centrale problemer i forbindelse med vedtagelsen af den fælles holdning 

Retsgrundlag  

Kommissionens forslag er baseret på artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b), som begge 
hjemler tiltag på landbrugsområdet. Kommissionen betragter forslaget som et initiativ på 
landbrugsområdet, fordi det ville påvirke landbrugsudbyttet, hvis der ikke blev brugt 
plantebeskyttelsesmidler (betragtning 6). Artikel 37 er det rette grundlag for alle regler 
om produktion og markedsføring af landbrugsprodukter, der er med til at sikre 
opfyldelsen af en eller flere af målsætningerne med den fælles landbrugspolitik. Det 
defineres i forslaget, hvilke produkter der kan anvendes i marken, og forslaget er dermed 
helt klart knyttet til landbrugsproduktion. Fremme af mere miljøvenlige 
produktionsformer i landbruget er også et mål for den fælles landbrugspolitik. 

Artikel 152, stk. 4, litra b), hjemler foranstaltninger på plantesundhedsområdet, der 
direkte har til formål at beskytte folkesundheden.  

I den fælles holdning tilføjes artikel 95 (fællesmarkedet), men henvisningen til artikel 
152, stk. 4, litra b), udgår. Kommissionen har accepteret dette kompromis, men har 
afgivet en skriftlig erklæring. 

Databeskyttelse (artikel 56) 

Ved Kommissionens forslag sikres databeskyttelse i 10 år. I henhold til den fælles 
holdning kan beskyttelsesperioden i særlige tilfælde forlænges til 13 år (f.eks. for 
afgrøder af mindre betydning). Der hjemles desuden 2½ års databeskyttelse efter hver 
forlængelse af godkendelsen af et aktivstof. 

Den supplerende databeskyttelse for udvidelser af godkendelser for mindre afgrøder, 
som også Europa-Parlamentet foreslog (ændringsforslag 196), er ikke kontroversiel. 
Supplerende databeskyttelse ved forlængelse af godkendelser kan imidlertid hindre 
adgangen til markedet for generiske producenter. Kommissionen har ikke kunnet tilslutte 
sig formandskabets forslag om at give 5 års databeskyttelse ved forlængelse af 
godkendelser, men den har accepteret kompromiset på 2½ år. Europa-Parlamentet 
henviser i sit ændringsforslag 194 til beskyttelse af supplerende data, som måtte være 
nødvendige for at ændre lovgivningen. 
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Overvågning og kontrol (artikel 65) 

Kommissionen har accepteret at lade de detaljerede henvisninger i artikel 65 til 
forordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende overvågning og kontrol af fødevarer og foder 
udgå. Dette vil gøre det sværere at fastlægge anvendelsesområdet for 
gennemførelsesbestemmelserne vedrørende kontrol og overvågning. Der henvises dog 
stadig til forordning (EF) nr. 882/2004 i betragtning 38 i den fælles holdning. De samme 
mål for gennemførelsesforanstaltningen fastholdes således. 

Godkendelseskriterier  

Kommissionens forslag indeholder kriterier for godkendelse af aktivstoffer. 
Kommissionen foreslog, at stoffer, der er kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 (er klassificeret eller skal klassificeres) (kategori 
1: tilstrækkelig dokumentation for, at stoffet giver anledning til bekymring for 
mennesker; kategori 2: stærk formodning om betydning for mennesker) eller 
hormonforstyrrende, ikke skal kunne godkendes, medmindre eksponeringen er 
ubetydelig. 

Kommissionens standpunkt fastholdes i den fælles holdning, ligesom kriterierne 
strammes for mutagene stoffer, der helt er udelukket. Desuden gøres kræftfremkaldende, 
reproduktionstoksiske og hormonforstyrrende stoffer, som ville kunne godkendes på 
grund af en ubetydelig eksponering, substitutionsrelevante i forbindelse med 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i medlemsstaterne (bilag II, punkt 4, femte og 
sjette led). 

En undtagelsesbestemmelse (artikel 4, stk. 7) giver mulighed for, hvis der ikke er andre 
disponible midler til at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden, at godkende et 
aktivstof for en begrænset periode på højst fem år, selv om det ikke opfylder de angivne 
kriterier. Anvendelsen af stoffet skal dog være underlagt risikobegrænsende 
foranstaltninger for at sikre, at mennesker eksponeres mindst muligt, ligesom der skal 
fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder efter de 
almindelige procedurer. De pågældende stoffer ville også være udelukket fra obligatorisk 
gensidig anerkendelse (artikel 40, stk. 2, litra d)). Stoffer, der er kræftfremkaldende eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1, er ikke omfattet af dispensationsmuligheden.  

I artikel 14 (forlængelse af godkendelser af stoffer) præciseres det tillige, at 
godkendelsen af sådanne stoffer ikke forlænges med 15 år (som det er tilfældet for andre 
stoffer), men derimod højst fem år. 

Kommissionen har afgivet en skriftlig erklæring, hvori den beskriver, hvordan 
undtagelsesbestemmelsen efter dens opfattelse skal anvendes. 

4. KONKLUSION 

Kommissionen er af den opfattelse, at den fælles holdning fuldt ud afspejler de centrale 
elementer i dens oprindelige forslag og ånden i mange af de ændringsforslag, som 
Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen. 

Kommissionen kan derfor tilslutte sig den fælles holdning, som Rådet vedtog med 
kvalificeret flertal. 
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5. ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN 

Kommissionen har afgivet to skriftlige erklæringer (vedlagt som bilag). 
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BILAG 

ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN 

1) "Kommissionen erkender, at den procedure, der giver mulighed for godkendelse af et 
aktivstof for en periode på højst fem år, selv om det ikke opfylder de angivne kriterier, er 
en undtagelse fra standardproceduren for godkendelse af aktivstoffer. Kommissionen 
understreger, at undtagelsen kun skal anvendes i tilfælde, hvor der fremlægges 
dokumentation for, at der ikke er andre disponible midler til at kontrollere en alvorlig 
fare for plantesundheden. Godkendelse vil blive besluttet ved udvalgsprocedure, hvorved 
alle medlemsstater inddrages i evalueringen ikke blot af dossieret om aktivstoffet, men 
også af dokumentationen for, at der ikke findes nogen alternativer. En eventuel foreslået 
godkendelse vil være underlagt strenge betingelser, herunder risikobegrænsende 
foranstaltninger, der vil indgå i beslutningen om godkendelse og tage sigte på at 
eksponere mennesker og miljø mindst muligt." 

2) "Kommissionen beklager, at traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), er udgået som 
retsgrundlag for forslaget. Et af hovedsigterne med forslaget er at opnå et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og af miljøet. 

For at lovgivningsprocessen kan komme videre med henblik på rettidig vedtagelse af den 
foreslåede forordning, accepterer Kommissionen Rådets fælles holdning, da substansen i 
det opnåede kompromis som helhed opfylder forslagets målsætning. 

Hvis Europa-Parlamentet ved andenbehandlingen genindsætter artikel 152 som en del af 
retsgrundlaget for forslaget, forbeholder Kommissionen sig ret til at acceptere den 
relevante ændring." 
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