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2. Meddelandet ska innehålla en bedömning av huruvida och på vilket sätt den nya 

informationen innebär att växtskyddsmedlet eller det verksamma ämnet, dess metaboliter, 

ett skyddsämne, en synergist eller att hjälpämnet inte längre uppfyller kraven i 

artiklarna 29 och 4 eller artikel 27.

3. Utan att det påverkar medlemsstaternas rätt att anta tillfälliga skyddsåtgärder ska den 

medlemsstat som först beviljar ett godkännande inom varje zon utvärdera den erhållna 

informationen och underrätta de övriga medlemsstaterna inom samma zon om den beslutar 

att återkalla eller ändra godkännandet i enlighet med artikel 44.

Den ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om den anser att 

villkoren för godkännande av det verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i 

växtskyddsmedlet inte längre är uppfyllda eller, om det gäller ett hjälpämne, det har ansetts 

oacceptabelt och föreslå att godkännandet upphävs eller att villkoren ändras.

4. Innehavaren av ett godkännande av ett växtskyddsmedel ska varje år till de behöriga 

myndigheterna i de medlemsstater som godkänt växtskyddsmedlet rapportera allt som rör 

utebliven förutsedd effekt, resistensutvecklingen och eventuella oväntade effekter på 

växter, växtprodukter eller miljön.
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Artikel 57

Informationsskyldighet

1. Medlemsstaterna ska på elektronisk väg informera allmänheten om de växtskyddsmedel 

som godkänts eller vilkas godkännande återkallats i enlighet med förordningen;

informationen ska åtminstone innehålla uppgift om

a) namn eller firma för innehavaren av godkännandet och godkännandenumret,

b) produktens handelsnamn,

c) typ av beredning,

d) namnet på och kvantitet av varje verksamt ämne, skyddsämne eller synergist som det 

innehåller,

e) klassificeringen, risk- och skyddsfraser i enlighet med direktiv 1999/45/EG och med 

den förordning som avses i artikel 65,

f) det eller de användningsområden som godkännandet omfattar,

g) skälen för upphävandet av ett godkännande, om dessa avser säkerhetsproblem.

2. Informationen enligt punkt 1 ska vara lätt att tillgå och ska uppdateras minst var 

tredje månad.

3. För att underlätta tillämpningen av punkterna 1 och 2 i denna artikel kan ett 

informationssystem för godkännanden införas i enlighet med det föreskrivande förfarande

som avses i artikel 79.3.
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KAPITEL IV

TILLSATSMEDEL

Artikel 58

Utsläppande på marknaden och användning av tillsatsmedel

1. Ett tillsatsmedel får inte släppas ut på marknaden eller användas om den inte har godkänts i 

den berörda medlemsstaten i enlighet med de villkor som fastställs i den förordning som 

avses i punkt 2.

2. Närmare föreskrifter för godkännandet av tillsatsmedel, bland annat uppgiftskrav, anmälan, 

utvärdering, bedömning och förfarande för beslutsfattande, ska fastställas i en förordning 

som ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.4.

3. Artikel 81.3 ska tillämpas.

KAPITEL V

UPPGIFTSSKYDD OCH UPPGIFTSDELNING

Artikel 59

Uppgiftsskydd

1. Test- och undersökningsrapporter ska omfattas av uppgiftsskydd enligt villkoren i denna 

artikel.
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Skyddet ska gälla de test- och undersökningsrapporter om det verksamma ämnet, 

skyddsämnet eller synergisten, tillsatsmedlen och växtskyddsmedlet som avses i artikel 8.2 

och som en sökande lämnar in till en medlemsstat för godkännande enligt denna 

förordning, nedan kallad "förste sökanden", förutsatt att dessa test- och 

undersökningsrapporter

a) var nödvändiga för godkännandet eller en ändring i ett godkännande för att det ska få 

användas på en annan gröda, och

b) har intygats vara i överensstämmelse med principerna för god laboratoriesed eller 

god försökssed.

Om en rapport är skyddad får den medlemsstat som mottog den inte använda den till 

förmån för andra sökande i samband med godkännande av växtskyddsmedel, skyddsämnen

eller synergister och tillsatsmedlet, med undantag för det som föreskrivs i punkt 2 i denna 

artikel, eller i artikel 62 eller 80.

Uppgiftsskyddet sträcker sig över tio år från och med dagen för det första godkännandet i 

den medlemsstaten, med undantag av det som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel eller i 

artikel 62. Tiden utsträcks till 13 år för växtskyddsmedel som omfattas av artikel 47.
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Perioderna ska förlängas med tre månader för varje utsträckning av godkännande för 

begränsad användning enligt definitionen i artikel 51.1, utom i de fall då utsträckningen av 

godkännandet bygger på extrapolering, om innehavaren av godkännandet ansöker om ett 

sådant godkännande inom högst fem år efter det första godkännandet i medlemsstaten. Den 

sammanlagda uppgiftsskyddsperioden får under inga förhållanden överstiga 13 år. För 

växtskyddsmedel som omfattas av artikel 47 får den sammanlagda uppgiftsskyddsperioden

under inga förhållanden överstiga 15 år.

Samma bestämmelser om uppgiftsskydd som för det första godkännandet ska också 

tillämpas på undersöknings- och testrapporter som lagts fram av tredje parter för 

utsträckning av godkännande för begränsad användning enligt artikel 51.1.

En undersökning ska också omfattas av skydd om den behövdes för att förlänga eller 

ompröva ett godkännande. Uppgiftsskyddsperioden ska vara 30 månader. Första till och 

med fjärde styckena ska gälla med nödvändiga ändringar.

2. Punkt 1 ska inte tillämpas

a) på test- och undersökningsrapporter för vilka sökanden har lämnat en fullmakt för 

tillgång, eller

b) om tiden för eventuellt uppgiftsskydd som beviljats för de berörda test- och 

undersökningsrapporterna avseende ett annat växtskyddsmedel har löpt ut.



11119/8/08 REV 8 AGS/mr,mg,mn,cs 103
DG B 2B SV

3. Uppgiftsskydd enligt punkt 1 ska bara beviljas om den förste sökanden har begärt 

uppgiftsskydd för test- och undersökningsrapporter om det verksamma ämnet, 

skyddsämnet eller synergisten, tillsatsmedlet och växtskyddsmedlet då dokumentationen 

lämnades in och till medlemsstaten i fråga för varje test- eller undersökningsrapport har 

lämnat den information som avses i artiklarna 8.1 e och 33.3 d samt bekräftelse på att en 

period av uppgiftsskydd aldrig har beviljats för test- eller undersökningsrapporten eller att 

eventuella beviljade perioder inte har löpt ut.

Artikel 60

Förteckning över test- och undersökningsrapporter

1. För varje verksamt ämne, skyddsämne, synergist och tillsatsmedel ska den rapporterande 

medlemsstaten upprätta en förteckning över de test- och undersökningsrapporter som 

behövs för det första godkännandet, ändring av villkoren för godkännande eller 

förlängning av ett godkännande och göra den tillgänglig för medlemsstaterna och 

kommissionen.

2. För varje växtskyddsmedel som medlemsstaterna godkänner ska de föra följande 

förteckningar som på begäran ska göras tillgänglig för alla berörda parter:

a) En förteckning över de test- och undersökningsrapporter om det verksamma ämnet, 

skyddsämnet eller synergisten, tillsatsmedlet och växtskyddsmedlet som behövs för 

det första godkännandet, ändring av godkännandevillkoren eller förlängning av 

godkännandet.

b) En förteckning över test- och undersökningsrapporter för vilka sökanden begärt 

uppgiftsskydd enligt artikel 59 och eventuella skäl som lämnas i enlighet med den 

artikeln.
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3. Förteckningarna enligt punkterna 1 och 2 ska omfatta information om huruvida dessa 

test- och undersökningsrapporter intygats vara förenliga med principerna för god 

laboratoriesed och god försökssed.

Artikel 61

Allmänna regler för att undvika

att samma tester utförs mer än en gång

1. För att undvika att samma tester utförs mer än en gång ska den som avser att ansöka om 

godkännande av ett växtskyddsmedel, innan några tester eller undersökningar utförs, 

konsultera den information som avses i artikel 57 för att få veta om och till vem ett 

godkännande redan har beviljats för ett växtskyddsmedel som innehåller samma 

verksamma ämne, skyddsämne eller synergist eller för ett tillsatsmedel. Den behöriga 

myndigheten ska på begäran av sökanden förse denne med den förteckning över test- och 

undersökningsrapporter som upprättats i enlighet med artikel 60 för den produkten.

Den presumtive sökanden ska redovisa alla uppgifter om identiteten på och föroreningar 

avseende det verksamma ämne som han tänker använda. Förfrågan ska åtföljas av 

dokumentation som visar att den presumtive sökanden avser att ansöka om godkännande.

2. Om den behöriga myndigheten i medlemsstaten finner att det framgår att presumtive 

sökanden avser att ansöka om godkännande, ska myndigheten lämna ut namn och adress 

för den eller de som tidigare fått godkännande och samtidigt underrätta dessa om 

sökandens namn och adress.
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3. Den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av relevanta godkännanden ska 

vidta alla rimliga åtgärder för att nå en uppgörelse om delad användning av eventuella 

test- och undersökningsrapporter som skyddas enligt artikel 59 och som sökanden av 

godkännande av ett växtskyddsmedel behöver.

Artikel 62

Utbyte av information om test

och undersökningar med ryggradsdjur

1. Medlemsstaterna ska inte, som stöd för ansökningar om godkännande, godta att tester och 

undersökningar där ryggradsdjur ingår utförs mer än en gång eller att sådana tester och 

undersökningar påbörjas när de konventionella metoder som beskrivs i bilaga II till 

direktiv 1999/45/EG rimligen kunde ha använts. Den som avser att utföra tester och 

undersökningar med ryggradsdjur ska vidta nödvändiga åtgärder för att kontrollera att 

dessa tester och undersökningar inte redan har utförts eller påbörjats.

2. Den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av de relevanta godkännandena 

ska på alla sätt säkerställa att de utbyter information om tester och undersökningar med

ryggradsdjur. Kostnaderna för detta utbyte ska bestämmas på ett rättvist, öppet och 

icke-diskriminerande sätt. Den presumtive sökanden är bara skyldig att stå för en del av 

kostnaderna för den information han är skyldig att lämna för att uppfylla 

godkännandekraven.
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3. Om den presumtive sökanden och innehavaren/innehavarna av relevanta godkännanden av 

växtskyddsmedel som innehåller samma verksamma ämne, skyddsämne eller synergist 

eller godkännanden av tillsatsmedel inte kan nå en uppgörelse om att utbyta rapporter om 

tester och undersökningar med ryggradsdjur, ska den presumtive sökanden underrätta den 

behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i artikel 61.1.

Om de inte når en uppgörelse enligt punkt 2 får detta inte hindra medlemsstatens behöriga 

myndighet från att använda rapporter om tester och undersökningar med ryggradsdjur i 

samband med den presumtive sökandens ansökan.

4. Innehavaren/innehavarna av det relevanta godkännandet har rätt att kräva av den 

presumtive sökanden att denne står för hälften av innehavarens/innehavarnas kostnader. 

Den behöriga myndigheten i medlemsstaten får hänvisa de berörda parterna till att lösa 

frågan genom ett formellt och bindande skiljeförfarande som genomförs enligt den 

nationella lagstiftningen. I annat fall kan parterna lösa frågan genom ett rättsligt förfarande 

inför medlemsstaternas domstolar. Avgöranden från skiljeförfaranden eller rättsliga 

förfaranden ska beakta principerna i punkt 2 och ska vara verkställbara i medlemsstaternas 

domstolar.
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KAPITEL VI

ALLMÄNHETENS TILLGÅNG TILL INFORMATION

Artikel 63

Sekretess

1. Den som kräver att den information som lämnas i enlighet med denna förordning ska 

omfattas av sekretess ska lämna dokumentation, vars riktighet kan kontrolleras, för att visa 

att om uppgifterna röjs kan det skada hans affärsintressen eller skyddet av den enskildes 

privatliv och integritet.

2. Röjande av följande information ska normalt anses skada skyddet för den berörda 

personens affärsintressen eller den enskildes privatliv och integritet:

a) Framställningsmetoden.

b) Specifikationen av det verksamma ämnets föroreningar, bortsett från föroreningar 

som anses vara toxikologiskt, ekotoxikologiskt eller miljömässigt relevanta.

c) Resultat av tillverkningssatser av det verksamma ämnet inklusive föroreningar.

d) Metoder för analys av föroreningar i det verksamma ämne som tillverkats bortsett 

från metoder för föroreningar som anses vara toxikologiskt, ekotoxikologiskt eller 

miljömässigt relevanta.
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e) Kopplingar mellan en tillverkare eller importör och den sökande eller den som 

innehar godkännandet.

f) Information om ett växtskyddsmedels samtliga beståndsdelar.

g) Namn och adress till personer som medverkar i försök på ryggradsdjur.

3. Denna artikel påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/4//EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till 

miljöinformation1.

KAPITEL VII

FÖRPACKNING, MÄRKNING OCH REKLAM FÖR 

VÄXTSKYDDSMEDEL OCH TILLSATSMEDEL

Artikel 64

Förpackning och presentation

1. Växtskyddsmedel och tillsatsmedel som kan misstas för mat, dryck eller foder ska 

förpackas på ett sådant sätt att sannolikheten för ett sådant misstag minimeras.

2. Växtskyddsmedel och tillsatsmedel som allmänheten har tillgång till och som kan misstas 

för mat, dryck eller foder ska innehålla sådana beståndsdelar att de avskräcker från eller 

förhindrar konsumtion.

3. Artikel 9 i direktiv 1999/45/EG ska också gälla växtskyddsmedel och tillsatsmedel som 

inte omfattas av det direktivet.

                                               

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

Märkning

1. Märkningen av växtskyddsmedel ska omfatta klassificerings-, märknings- och 

förpackningskraven i direktiv 1999/45/EG och uppfylla de krav som fastställs i en 

förordning som ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som 

avses i artikel 79.4.

Den förordningen ska också innehålla standardformuleringar för särskilda risker och 

säkerhetsföreskrifter som kompletterar formuleringarna enligt direktiv 1999/45/EG. Den 

ska också omfatta texten i artikel 16 och texten i bilagorna IV och V i direktiv 91/414/EEG 

tillsammans med eventuella nödvändiga ändringar.

2. Medlemsstaterna får begära att provexemplar eller förpackningsmodeller liksom förslag till 

märkning och broschyrer lämnas in innan godkännande beviljas.

3. Om en medlemsstat anser att det behövs ytterligare text för att skydda människors eller 

djurs hälsa eller miljön, ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om 

detta och lämna förslag på ytterligare formuleringar och redovisa skälen till dessa krav.

Det bör övervägas om sådana formuleringar ska införas i den förordning som avses i 

punkt 1.

I väntan på att dessa införs i den förordningen får medlemsstaten begära att det används 

tilläggsformuleringar.
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Artikel 66

Reklam

1. Det får inte göras reklam för växtskyddsmedel som inte är godkända. Varje reklamtext om 

ett växtskyddsmedel ska åtföljas av texten "Var försiktig med växtskyddsmedel. Läs alltid 

etiketten och produktinformationen före användning." Denna text ska vara lättläst och 

tydligt urskiljbar i annonstexten som helhet. "Växtskyddsmedel" kan bytas ut mot en 

exaktare beskrivning av produkttypen, t.ex. svampmedel, insektsmedel eller ogräsmedel.

2. Reklamen får i texten eller i grafisk form inte innehålla information som kan vara 

vilseledande vad gäller eventuella risker för människors eller djurs hälsa eller miljön, t.ex. 

"låg risk", "icke-toxisk" eller "ofarlig".

Texten "godkänd som växtskyddsmedel med låg risk i enlighet med förordning (EG) 

nr .../2008*" ska tillåtas i reklam endast för växtskyddsmedel med låg risk. Den får inte 

användas som ett påstående på etiketten för växtskyddsmedlet.

3. Alla uttalanden i marknadsföringssyften ska vara tekniskt underbyggda.

4. Reklamen får inte innehålla bilder som visar potentiellt farlig hantering, t.ex. att en person 

utan tillräcklig skyddsdräkt blandar eller applicerar medlet eller använder det nära 

livsmedel eller i närheten av barn, eller att medlet används av barn.

                                               

* EUT: Vänligen för in numret på denna förordning.
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5. Reklam eller marknadsföringsmaterial ska fästa uppmärksamheten på de tillämpliga

varningstexter och symboler som anges i märkningen.

KAPITEL VIII

KONTROLLER

Artikel 67

Registerhållning

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer, importörer, exportörer och yrkesmässiga användare 

av växtskyddsmedel ska under minst tre år föra register över de växtskyddsmedel som de 

tillverkar, importerar, exporterar, lagrar, använder eller släpper ut på marknaden.

De ska på begäran göra informationen i dessa register tillgänglig för den behöriga 

myndigheten. Tredje parter, t.ex. dricksvattensleverantörer, kan begära att få tillgång till 

denna information genom att rikta sig till den behöriga myndigheten.

2. Innehavare av godkännande ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr .../2008 av den ...1* om statistik om växtskyddsmedel tillhandahålla 

medlemsstaternas behöriga myndigheter alla uppgifter som avser växtskyddsmedels

försäljningsvolym..

                                               

1 EUT L ...
* EUT: Vänligen för in nummer, datum och EUT-hänvisning för förordningen.
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3. Genomförandeåtgärder för att garantera en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 kan 

antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.

Artikel 68

Övervakning och kontroller

Medlemsstaterna ska utföra kontroller för att se till att förordningen följs. De ska sammanställa en 

rapport om omfattningen och resultaten av dessa kontroller och lägga fram den för kommissionen 

inom sex månader efter utgången av det år som rapporten avser.

Kommissionens experter ska genomföra allmänna och särskilda revisioner i medlemsstaterna för att 

kontrollera efterlevnaden av de officiella kontroller som har utförts i medlemsstaterna.

En förordning som antagits i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i 

artikel 79.4 ska innehålla bestämmelser om kontrollerna, särskilt av tillverkning, förpackning, 

märkning, lagring, transport, reklam, formulering, parallellhandel och användning av 

växtskyddsmedel. Den ska också innehålla bestämmelser om insamling av information och 

rapportering om misstänkta förgiftningsfall.
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KAPITEL IX

NÖDSITUATIONER

Artikel 69

Nödfallsåtgärder

Om det är uppenbart att ett godkänt ämne, ett skyddsämne, en synergist, ett hjälpämne eller ett 

växtskyddsmedel som har godkänts i enlighet med denna förordning sannolikt utgör en allvarlig 

risk för människors eller djurs hälsa eller för miljön och att en sådan risk inte kan avvärjas på ett 

betryggande sätt av berörda medlemsstater, ska åtgärder för att begränsa eller förbjuda användning 

eller försäljning av det ämnet eller den produkten omedelbart vidtas i enlighet med det 

föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3, antingen på kommissionens eget initiativ eller på 

begäran av en medlemsstat. Innan kommissionen vidtar sådana åtgärder ska den pröva den 

föreliggande dokumentationen och eventuellt begära en yttrande från myndigheten. Kommissionen 

får fastställa en sista dag då yttrandet ska lämnas.

Artikel 70

Nödfallsåtgärde

 i extrema nödsituationer

Genom undantag från artikel 69 får kommissionen i extrema nödsituationer tillfälligt anta 

nödåtgärder efter samråd med den eller de berörda medlemsstaterna och efter att ha informerat de 

övriga medlemsstaterna.
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De åtgärder som har vidtagits ska så snart som möjligt och senast inom tio arbetsdagar bekräftas, 

ändras, återkallas eller utökas i enlighet med förfarandet i artikel 79.3.

Artikel 71

Andra nödfallsåtgärder

1. Om en medlemsstat officiellt informerar kommissionen om att man är tvungen att vidta 

nödfallsåtgärder och inga åtgärder har vidtagits enligt artiklarna 69 och 70, får 

medlemsstaten anta tillfälliga skyddsåtgärder. I detta fall ska medlemsstaten genast 

underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

2. Inom 30 arbetsdagar ska kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som 

avses i artikel 79.3 ta upp ärendet till behandling i den kommitté som avses i artikel 79.1, 

i syfte att förlänga, ändra eller upphäva den nationella tillfälliga skyddsåtgärden.

3. Medlemsstaten får låta den nationella tillfälliga skyddsåtgärden gälla till dess att 

kommissionens åtgärder har antagits.
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KAPITEL X

ADMINISTRATIVA OCH EKONOMISKA BESTÄMMELSER

Artikel 72

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa bestämmelser om sanktioner som ska gälla vid överträdelse av denna 

förordning och ska vidta alla de åtgärder som behövs för att se till att dessa bestämmelser tillämpas. 

Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål anmäla dessa regler och eventuella påföljande ändringar till 
kommissionen.

Artikel 73
Civilrättsligt och straffrättsligt ansvar

Beviljande av godkännande samt andra åtgärder i enlighet med denna förordning får inte påverka 
det allmänna civilrättsliga och straffrättsliga ansvar i medlemsstaterna som åligger tillverkaren och, 
i tillämpliga fall, den person som ansvarar för att släppa ut ett växtskyddsmedel på marknaden eller 
för att använda det.
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Artikel 74
Avgifter

1. Medlemsstaterna får kräva ersättning för kostnaderna i samband med arbete som de utför 
inom denna förordnings tillämpningsområde, genom olika former av avgifter.

2. Medlemsstaterna ska se till att de avgifter som avses i punkt 1

a) fastställs på ett sätt som medger insyn, och

b) motsvarar den faktiska kostnaden för arbetet, utom om det är av allmänt intresse att 
minska avgifterna.

Avgifterna kan följa en skala med fasta avgifter som baseras på de genomsnittliga 
kostnaderna för det arbete som avses i punkt 1.

Artikel 75
Behörig myndighet

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska fullgöra 
medlemsstaternas skyldigheter enligt denna förordning.

2. Varje medlemsstat ska utse en samordnande nationell myndighet som ska samordna och 
garantera alla nödvändiga kontakter med sökande, övriga medlemsstater, kommissionen 
och myndigheten.
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3. Medlemsstaterna ska se till att de behöriga myndigheterna förfogar över tillräckligt många 

medarbetare, erfarna och med lämpliga kvalifikationer för att på ett ändamålsenligt och 

effektivt sätt kunna sköta sina åligganden enligt denna förordning.

4. Varje medlemsstat ska lämna uppgifter om den behöriga nationella myndigheten eller 

myndigheterna till kommissionen, myndigheten och de samordnande nationella 

myndigheterna i övriga medlemsstater samt meddela eventuella ändringar av dessa 

uppgifter.

5. Kommissionen ska på sin webbplats publicera en förteckning över de myndigheter som 

avses i punkterna 1 och 2 och hålla denna uppdaterad.

Artikel 76
Kommissionens utgifter

1. Kommissionen kan ådra sig utgifter för verksamhet som bidrar till syftena i denna 

förordning, bl.a. för följande:

a) Utveckling av ett harmoniserat system, däribland en lämplig databas, för insamling 

och lagring av all den information som berör verksamma ämnen, skyddsämnen, 

synergister, hjälpämnen, växtskyddsmedel och tillsatsmedel och göra sådana 

uppgifter tillgängliga för medlemsstaterna, tillverkare och andra berörda parter.

b) Genomförande av de undersökningar som behövs för att förbereda och utarbeta 

ytterligare lagstiftning om utsläppande på marknaden och användning av 

växtskyddsmedel och tillsatsmedel.



11119/8/08 REV 8 AGS/mr,mg,mn,cs 118
DG B 2B SV

c) Genomförande av sådana undersökningar som behövs för att harmonisera 

förfaranden, beslutskriterier och uppgiftskrav.

d) Samordning, om nödvändigt på elektronisk väg, av samarbetet mellan 

medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten samt åtgärder för att underlätta 

arbetsfördelningen.

e) Utveckling och underhållande av ett system för samordnad inlämning i elektronisk 

form och bedömning i syfte att främja elektronisk överföring av dokument och 

arbetsdelning mellan sökandena, medlemsstaterna, kommissionen och myndigheten.

f) Utarbetande av riktlinjer för att underlätta det löpande genomförandet av denna 

förordning.

g) Kostnader för resor och uppehälle för medlemsstaternas experter när kommissionen 

gett dessa i uppdrag att bistå kommissionens egna experter i arbetet med de 

kontroller som avses i artikel 68.

h) Utbildning av kontrollpersonal.

i) Finansiering av andra åtgärder som behövs för att säkerställa tillämpningen av den 

förordning som antagits enligt artikel 68.

2. De anslag som behövs enligt punkt 1 ska varje räkenskapsår beviljas av 

budgetmyndigheten.
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Artikel 77

Vägledande dokument

I enlighet med förfarandet i artikel 79.2 kan kommissionen anta eller ändra tekniska dokument och 

andra vägledande dokument för genomförandet av denna förordning. Kommissionen kan anmoda 

myndigheten att förbereda eller bidra till sådana vägledande dokument.

Artikel 78

Ändrings- och genomförandebestämmelser

1. Följande åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i denna förordning, bland annat 

genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med 

kontroll som avses i artikel 79.4:

a) Ändringar av bilagorna med beaktande av aktuella vetenskapliga och tekniska rön.

b) Ändringar av förordningarna om uppgiftskraven för verksamma ämnen och för 

växtskyddsmedel enligt artikel 8.1 b och c med beaktande av aktuella vetenskapliga 

och tekniska rön.

c) Ändringar av förordningen om enhetliga principer för bedömning av och 

godkännande av växtskyddsmedel enligt artikel 29.6 med beaktande av aktuella 

vetenskapliga och tekniska rön.
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d) En förordning om förlängning av godkännandeperioden som avses i artikel 17 

andra stycket.

e) En förordning om uppgiftskrav för skyddsämnen och synergister som avses i 

artikel 25.3.

f) En förordning om upprättande av ett arbetsprogram för skyddsämnen och synergister 

som avses i artikel 26.

g) Det införande av hjälpämnen i bilaga III som avses i artikel 27.2.

h) Förlängning av tillämpningsperioden av denna förordning för provisoriskt 

godkännande i enlighet med artikel 30.3.

i) Informationskrav för parallellhandel, i enlighet med artikel 52.4.

j) Närmare föreskrifter för tillsatsmedel, i enlighet med artikel 58.2.

k) En förordning som innehåller krav på märkning av växtskyddsmedel, i enlighet med 

artikel 65.1.

l) En förordning om kontroller, i enlighet med artikel 58 tredje stycket.

2. Eventuella ytterligare åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning 

får antas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 79.3.
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3. I enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 79.2 ska det antas en 

förordning där det ingår en förteckning över de verksamma ämnen som finns upptagna i 

bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa ämnen ska anses ha blivit godkända enligt den här 

förordningen.

Artikel 79

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, 

inrättad genom artikel 58 i förordning (EG) nr 178/2002.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 3 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, 

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

4. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.15a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

5. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1−5a.4 och 5.5 b samt artikel 7 

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.
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De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara 

två månader, en månad respektive två månader.

KAPITEL XI
ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 80
Övergångsbestämmelser

1. När det gäller förfarandet och villkoren för godkännande ska direktiv 91/414/EEG fortsätta 

att tillämpas på

a) verksamma ämnen för vilka ett beslut har antagits i enlighet med artikel 6.3 

i direktiv 91/414/EG före den …*, eller

b) verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till förordning (EG) nr 737/20071, eller

c) verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga 

i enlighet med artikel 16 i förordning (EG) nr 33/20082, eller

d) verksamma ämnen för vilka det har fastslagits att ansökningarna är fullständiga 

i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 33/2008 före den …*.

                                               

* EUT: Vänligen för in datumet 18 månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.
1 EUT L 169, 29.6.2003, s. 10.
2 EUT L 15, 18.1.2008, s. 5.
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På grundval av den prövning som gjorts enligt direktiv 91/414/EG ska en förordning om 

godkännande av ett sådant ämne antas i enlighet med artikel 13.2 i den här förordningen. 

För verksamma ämnen som avses i led b i denna punkt ska det godkännandet inte anses 

som den förlängning av godkännande som avses i artikel 14 i den här förordningen.

2. Artikel 13.1–13.4 och bilagorna II och III till direktiv 91/414/EG ska fortsätta att gälla med 

avseende på de verksamma ämnen som förtecknas i bilaga I till det direktivet och till de 

verksamma ämnen som godkänns i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.

a) för en period på fem år från och med den dag då de införs i förteckningen eller 

godkänns då det gäller verksamma ämnen som omfattas av artikel 8.2 i 

direktiv 91/414/EEG,

b) för en period på tio år från och med den dag då de införs i förteckningen eller 

godkänns då det gäller verksamma ämnen som inte salufördes den 26 juli 1993,

c) för en period på fem år från och med den dag då de införs i förteckningen eller 

godkänns då det gäller verksamma ämnen vars införande i bilaga I till 

direktiv 91/414/EEG löper ut senast den …*. Denna bestämmelse ska bara gälla 

uppgifter som behövs för ett förlängt godkännande och som certifierats som 

överensstämmande med principerna för god laboratoriesed senast den dagen.

                                               

* EUT: Vänligen för in datumet 24 månader efter det att denna förordning offentliggjordes.
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3. Om artikel 13 i direktiv 91/414/EEG gäller i kraft av punkt 1 eller 2 i den här artikeln ska 

den omfattas av eventuella specialbestämmelser om direktiv 91/414/EEG vilka fastställts 

genom anslutningsakten för en medlemsstats anslutning till gemenskapen.

4. För verksamma ämnen för vilka det första godkännandet löper ut senast den …* ska den 

ansökan som avses i artikel 14 lämnas in av en tillverkare av det verksamma ämnet till en 

medlemsstat med en kopia till övriga medlemsstater, kommissionen och myndigheten 

senast två år innan det första godkännandet löper ut.

5. Beslut om ansökningar om godkännande av växtskyddsmedel

a) enligt artikel 4 i direktiv 91/414/EEG, vilka är föremål för behandling i 

medlemsstaterna, eller

b) som ska ändras eller upphävas med anledning av ett införande i bilaga I till 

direktiv 91/414/EEG eller ett godkännande i enlighet med punkt 1 i den här artikeln,

den …** ska fattas på grundval av den gällande nationella lagstiftningen före den dagen.

Efter detta beslut ska denna förordning tillämpas.

6. Produkter som märkts i enlighet med artikel 16 i direktiv 91/414/EEG får fortsatt släppas 

ut på marknaden till och med den …***.

                                               

* EUT: 36 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
** EUT: 18 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
*** EUT: 66 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
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7. Senast den …* ska kommissionen upprätta en förteckning över ämnen som finns upptagna 

i bilaga I till direktiv 91/414/EEG vilka uppfyller kriterierna i bilaga II.4 i denna 

förordning och på vilka bestämmelserna i artikel 50 i denna förordning ska tillämpas.

Artikel 81

Undantag för skyddsämnen och synergister,

hjälpämnen och tillsatsmedel

1. Genom undantag från artikel 28.1 får en medlemsstat under en period på fem år efter 

antagandet av det program som avses i artikel 26 tillåta utsläppande på marknaden inom 

det egna territoriet av växtskyddsmedel som innehåller skyddsämnen och synergister som 

inte är godkända men som ingår i det programmet.

2. Genom undantag från artikel 27 och utan att det påverkar tillämpningen av 

gemenskapslagstiftningen får medlemsstaterna tillämpa nationella bestämmelser för 

hjälpämnen som inte finns upptagna i bilaga III till och med den …*.

Om en medlemsstat, efter den …*, har allvarliga skäl att anse att ett hjälpämne som inte 

finns upptaget i bilaga III sannolikt utgör en allvarlig risk för människors eller djurs hälsa 

eller för miljön, får den tillfälligt förbjuda eller begränsa användningen av det berörda 

hjälpämnet inom sitt territorium. Den ska omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna 

och kommissionen om detta och motivera sitt beslut. Artikel 71 ska tillämpas.

                                               

* EUT: 78 månader efter den dag då denna förordning träder ikraft.
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3. Genom undantag från artikel 58.1 får medlemsstaterna tillämpa nationella bestämmelser 

för godkännande av tillsatsmedel fram till antagandet av de närmare bestämmelser som 

avses i artikel 58.2.

Artikel 82
Översynsklausul

Senast den …* ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om hur 

det ömsesidiga erkännandet av godkännanden fungerar och särskilt om medlemsstaternas 

tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 36.3 och 50.2, uppdelningen av gemenskapen i 

tre zoner, tillämpningen av de kriterier för godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen och 

synergister som anges i bilaga II och effekterna av detta på jordbrukets diversifiering och 

konkurrenskraft samt på människors hälsa och på miljön. Rapporten ska vid behov åtföljas av 

lämpliga lagstiftningsförslag för att ändra dessa bestämmelser.

Artikel 83
Upphävande

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 80 ska direktiven 79/117/EEG och 91/414/EEG, i deras 

ändrade lydelse enligt de rättsakter som anges i bilaga V, upphävas från och med den ...** utan att 

det påverkar medlemsstaternas skyldigheter i fråga om tidsfristerna för införlivande med nationell 

lagstiftning och tillämpning av direktiven i den bilagan.

                                               

* EUT: 60 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
** EUT: 18 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
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Hänvisningar till de upphävda direktiven ska betraktas som hänvisningar till denna förordning. 

I synnerhet ska hänvisningar i annan gemenskapslagstiftning, exempelvis förordning (EG) 

nr 1782/2003, betraktas som hänvisningar till artikel 55 i denna förordning.

Artikel 84

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning.

Senast den …* ska kommissionen anta följande:

a) En förordning som innehåller en förteckning över de verksamma ämnen som redan har 

godkänts när den förordningen antogs.

b) En förordning om uppgiftskrav för verksamma ämnen, enligt artikel 8.1 b.

c) En förordning om uppgiftskrav för växtskyddsmedel, enligt artikel 8.1 c.

d) En förordning om enhetliga principer för riskbedömning för växtskyddsmedel enligt 

artikel 36.

                                               

* EUT: 18 månader efter den dag då denna förordning träder i kraft.
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e) En förordning om krav gällande märkning av växtskyddsmedel enligt artikel 65.1.

Denna förordning ska tillämpas från och med den ...*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                               

* 18 månader från och med den dag då denna förordning träder i kraft.
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BILAGA I

Fastställande av zoner för godkännande av växtskyddsmedel som avses i artikel 3.15.

Zon A – norr

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige.

Zon B – centrum

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Belgien, Tjeckien, Tyskland, Irland, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, 

Rumänien, Slovenien, Slovakien, Förenade kungariket.

Zon C – söder

Följande medlemsstater tillhör denna zon:

Bulgarien, Grekland, Spanien, Frankrike, Italien, Cypern, Malta, Portugal.
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BILAGA II

Förfarande och kriterier för godkännande av verksamma ämnen,

skyddsämnen och synergister i enlighet med kapitel II

1. Bedömning

1.1 Under bedömnings- och beslutsprocessen enligt artiklarna 4–21 ska den 

rapporterande medlemsstaten och myndigheten samarbeta med sökandena för att 

snabbt lösa eventuella problem eller för att i ett tidigt skede klarlägga behovet av 

ytterligare förklaringar eller undersökningar för att kunna bedöma ansökan, däribland 

information som utesluter nödvändigheten av att begränsa godkännandet eller att 

ändra föreslagna villkor för användningen av växtskyddsmedlet eller att ändra dess 

art eller sammansättning för att uppnå full överensstämmelse med denna förordnings 

bestämmelser.

1.2 Myndighetens och den rapporterande medlemsstatens bedömning måste baseras på 

vetenskapliga principer och göras med stöd av experter.

1.3 Under bedömnings- och beslutsförfarandet enligt artiklarna 4–21 ska 

medlemsstaterna och myndigheten ta hänsyn till alla ytterligare riktlinjer som 

utarbetats av ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, för att i 

lämpliga fall förbättra riskbedömningarna.
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2. Allmänna beslutskriterier

2.1 Artikel 4 ska anses ha uppfyllts bara om det på grundval av inlämnad dokumentation 

förväntas vara möjligt i minst en medlemsstat att godkänna minst ett 

växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet för minst ett av de 

representativa användningsområdena.

2.2 Kompletterande uppgifter

I princip ska ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller synergist att godkännas bara 

när en komplett dokumentation lämnas in.

I undantagsfall får ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller synergist godkännas även 

om viss information saknas om

a) uppgiftskraven har ändrats eller definierats närmare efter det att 

dokumentationen lämnades in,

b) informationen anses vara sådan att den behövs för att öka tilltron till beslutet.

2.3 Begränsat godkännande

Godkännande kan vid behov underställas villkor och begränsningar enligt artikel 6.
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Om den rapporterande medlemsstaten anser att det i dokumentationen saknas viss 

information med påföljd att det verksamma ämnet bara kan godkännas till en viss 

del, ska den kontakta sökanden i ett tidigt skede för att begära mer information 

genom vilken det eventuellt kan bli möjligt att undanröja begränsningarna.

3. Kriterier för godkännande av ett verksamt ämne

3.1 Dokumentation

Den dokumentation som lämnas in enligt artikel 7.1 ska innehålla all information 

som krävs för att i tillämpliga fall fastställa det acceptabla dagliga intaget (ADI), den 

godtagbara användarexponeringen (AOEL) och den akuta referensdosen (ARfD).

Om ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller synergist för vilket/vilken ett eller flera 

representativa användningsområden omfattar användning i foder- eller 

livsmedelsgrödor eller indirekt leder till resthalter i livsmedel eller foder, ska den 

dokumentation som lämnas in enligt artikel 7.1 innehålla sådan information som 

krävs för att utföra en riskbedömning och med tanke på tillämpningen.

Dokumentationen ska särskilt

a) göra det möjligt att fastställa resthalter av betydelse,

b) tillförlitligt förutsäga resthalter i livsmedel och foder, bl.a. i efterföljande 

grödor,

c) i tillämpliga fall tillförlitligt förutsäga motsvarande resthalter som återspeglar 

effekterna av bearbetning och/eller blandning,
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d) göra det möjligt att med hjälp av lämpliga allmänt använda metoder fastställa 

ett gränsvärde för högsta tillåtna restmängder för växtprodukten och i lämpliga 

fall för produkter av animaliskt ursprung där växtprodukten eller delar av den 

används som djurfoder,

e) göra det möjligt att i tillämpliga fall fastställa koncentrations- och 

utspädningsfaktorer som beror på bearbetning och/eller blandning.

Den dokumentation som lämnas in enligt artikel 7.1 ska vara tillräckligt omfattande 

för att i tillämpliga fall tillåta en uppskattning av det verksamma ämnets omvandling, 

spridning och fördelning i miljön och dess inverkan på arter som inte är mål för 

bekämpning.

3.2 Effektivitet

Ett verksamt ämne i sig eller i förening med ett skyddsämne eller synergist ska 

godkännas bara om det för ett eller flera representativa användningsområden har 

fastställts att växtskyddsmedlet är tillräckligt effektivt vid behandling enligt god 

växtskyddssed och under realistiska användningsförhållanden. Detta krav ska 

bedömas i enlighet med de enhetliga principer för bedömning och godkännande av 

växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6.
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3.3 Metaboliters relevans

I tillämpliga fall ska dokumentationen vara tillräckligt omfattande för att göra det 

möjligt att fastställa metaboliters toxikologiska, ekotoxikologiska eller miljömässiga 

relevans.

3.4 Det verksamma ämnets, skyddsämnets eller synergistens sammansättning

3.4.1 Specifikationen ska innehålla en angivelse av minimirenhetsgraden, identitet 

och högsta tillåtna halt av föroreningar och i tillämpliga fall av 

isomerer/diastereoisomerer och tillsatser samt halten av toxikologiska, 

ekotoxikologiska eller miljömässiga föroreningar inom acceptabla gränser.

3.4.2 Specifikationen ska i tillämpliga fall överensstämma med den relevanta 

specifikationen från livsmedels- och jordbruksorganisationen (FAO) där en 

sådan specifikation finns. Strängare specifikationer kan dock antas om det är 

nödvändigt för att skydda människors och djurs hälsa liksom miljön.

3.5 Analysmetoder

3.5.1 Metoderna för analys av det verksamma ämnet, dess skyddsämne eller 

synergist som tillverkats och för fastställandet av toxikologiska, 

ekotoxikologiska eller miljömässiga föroreningar eller föroreningar som 

förekommer i större mängder än 1g/kg i det verksamma ämne, skyddsämne

eller synergist som tillverkats ska ha godkänts och visat sig vara tillräckligt 

specifika, korrekt kalibrerade och exakta.
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3.5.2 Analysmetoderna för resthalter av det verksamma ämnet och relevanta 

metaboliter i växt-, djur- och miljömatriser samt dricksvatten ska i lämpliga fall 

ha godkänts och visat sig vara tillräckligt känsliga i fråga om risknivåerna.

3.5.3 Bedömningen har gjorts i enlighet med de enhetliga principer för bedömning 

och godkännande av växtskyddsmedlen som avses i artikel 29.6.

3.6 Inverkan på människors hälsa

3.6.1 Då så är nödvändigt ska det fastställas ett acceptabelt dagligt intag (ADI), en 

godtagbar användarexponering (AOEL) och en akut referensdos (ARfD). När 

sådana värden fastställs ska man garantera en lämplig säkerhetsmarginal på 

minst 100 med tanke på effekternas art och allvar samt sårbarheten hos 

specifika grupper inom populationen.

3.6.2 Ett verksamt ämne, skyddsämne eller synergist ska endast godkännas om det, 

på grundval av bedömningen av genotoxicitetstest i senare led som gjorts i 

enlighet med uppgiftskraven för de verksamma ämnena, skyddsämnena eller 

synergisterna och andra tillgängliga uppgifter, inbegripet en genomgång av den 

vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte klassificeras 

eller inte ska klassificeras som mutagent ämne i kategori 1 eller 2 i enlighet 

med bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG.
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3.6.3 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller ensynergist ska endast godkännas om 

det, på grundval av bedömningen av cancerogenicitetstest som gjorts i enlighet 

med uppgiftskraven för de verksamma ämnena, skyddsämnet eller synergisten 

och andra tillgängliga uppgifter, inbegripet en genomgång av den 

vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte klassificeras 

eller ska klassificeras som cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i enlighet med 

bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, såvida inte människors exponering för 

detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett 

växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är 

försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra 

förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det 

berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder 

inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i 

förordning (EG) nr 396/2005.
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3.6.4 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det, på grundval av bedömningen av reproduktionstoxicitetstest som gjorts 

i enlighet med uppgiftskraven för de verksamma ämnena, skyddsämnet eller 

synergisten och andra tillgängliga uppgifter, inbegripet en genomgång av den 

vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte klassificeras 

eller ska klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1 eller 2 

i enlighet med bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, såvida inte människors 

exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna 

synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna 

användningsförhållanden är försumbar, dvs. produkten används i slutna system 

eller under andra förhållanden som utesluter kontakt med människor och där 

resthalterna av det berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i 

livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet 

med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005.

3.6.5 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt 

överenskomna riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och 

information, inbegripet en genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som 

granskats av myndigheten, inte anses förorsaka endokrina störningar som kan 

ge skadliga effekter för människor, såvida inte människors exponering för detta 

verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna synergist i ett 

växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är 

försumbar. dvs. produkten används i slutna system eller under andra 

förhållanden som utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det 

berörda verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder 

inte överskrider det standardvärde som fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i 

förordning (EG) nr 396/2005.
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3.7 Omvandling, spridning och fördelning i miljön

3.7.1 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det inte anses vara en persistent organisk förorening.

Ett ämne som uppfyller all tre kriterierna i avsnitten nedan är en persistent 

organisk förorening.

3.7.1.1 Persistens

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller 

persistenskriteriet om det finns bevis för att tiden för dess halveringstid 

i vatten är längre än två månader eller att dess halveringstid i jord är 

längre än sex månader eller att dess halveringstid i sediment är längre än 

sex månader.

3.7.1.2 Bioackumulering

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller 

bioackumuleringskravet om det finns

– bevis för att dess biokoncentrationsfaktor eller en 

bioackumuleringsfaktor hos vattenlevande arter är större än 5 000, 

eller i brist på sådana uppgifter, att fördelningskoefficienten 

n-oktanol/vatten (log Ko/w) är större än 5, eller

– bevis för att det verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten 

föranleder andra skäl till oro, t.ex. hög bioackumulering hos andra 

arter som inte är mål för bekämpning, hög toxicitet eller 

ekotoxicitet.
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3.7.1.3. Förmåga att spridas över stora avstånd

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller kriteriet 

avseende förmåga att spridas över stora avstånd om

– de nivåer som uppmätts av det verksamma ämnet, skyddsämnet

eller synergisten på långt avstånd från utsläppsplatserna kan 

innebära en risk, eller

– övervakningsuppgifter som visar att det verksamma ämnets, 

skyddsämnets eller synergistens spridning över stora avstånd, och 

eventuell överföring till den mottagande miljön, kan ha skett via 

luft, vatten eller migrerande arter, eller

– spridning i miljön och/eller resultat från modeller som visar att det 

verksamma ämnet, skyddsämnet eller synergisten potentiellt kan 

transporteras långt via luft, vatten eller migrerande arter och 

eventuellt kan spridas till en mottagande miljö långt från 

utsläppsplatsen. För ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en 

synergist som huvudsakligen sprids genom luften ska dess 

halveringstid vara längre än två dagar.

3.7.2 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det inte anses vara ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne 

(PBT-ämne).

Ett ämne som uppfyller samtliga tre kriterier i avsnitten nedan är 

ett PBT-ämne.
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3.7.2.1 Persistens

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller 

persistenskriteriet om

– halveringstiden i havsvatten är längre än 60 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvatten är längre än 40 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment är längre än 180 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvattensediment är längre än 

120 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 120 dagar.

Bedömningen av ämnets persistens i miljön ska baseras på uppgifter om 

halveringstiden som samlats in under lämpliga betingelser, som ska 

beskrivas av sökanden.

3.7.2.2 Bioackumulering

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller 

bioackumuleringskravet om biokoncentrationsfaktorn är högre än 2 000.

Bedömningen av bioackumuleringen ska baseras på uppmätta uppgifter

om biokoncentrationer i olika vattenlevande arter. Uppgifter från såväl 

sötvattens- som havsvattensarter kan användas.
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3.7.2.3 Toxicitet

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller 

toxicitetskriteriet om

– nolleffektkoncentrationen vid långvarig exponering för marina 

organismer eller sötvattensorganismer är mindre än 0,01 mg/l, eller

– ämnet klassificeras som cancerframkallande (kategori 1 eller 2), 

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

2 eller 3), eller

– det finns andra bevis för kronisk toxicitet som fastställts genom 

klassificeringarna T, R48 eller Xn, R48 enligt 

direktiv 67/548/EEG.

3.7.3 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det inte anses vara ett mycket persistent och mycket bioackumulerande ämne 

(vPvB).

Ett ämne som uppfyller båda kriterierna i nedanstående avsnitt är ett 

vPvB-ämne.



11119/8/08 REV 8 AGS/mr,mg,mn,cs 13
BILAGA II DG B 2B SV

3.7.3.1 Persistens

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist uppfyller kriteriet 

för att vara mycket persistent om

– halveringstiden i havs-, söt- eller brackvatten är längre än 60 dagar, 

eller

– halveringstiden i havssediment, sötvattens- eller 

brackvattensediment är längre än 180 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 180 dagar.

3.7.3.2 Bioackumulering

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller synergist uppfyller kriteriet för 

att vara mycket bioackumulerande om biokoncentrationsfaktorn är högre 

än 5000.
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3.8 Ekotoxikologi

3.8.1 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

riskbedömningen visar att riskerna är godtagbara i förhållande till kriterierna i 

de enhetliga principer för bedömning och godkännande av växtskyddsmedel 

som avses i artikel 29.6 under realistiska föreslagna användningsförhållanden 

för ett växtskyddsmedel som innehåller det verksamma ämnet, ett skyddsämne

eller en synergist. Vid bedömningen måste beaktas effekternas allvar, 

uppgifternas osäkerhet och antalet grupper av organismer som det verksamma 

ämnet, skyddsämnet eller synergisten förväntas påverka negativt genom den 

avsedda användningen.

3.8.2 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om 

det på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt 

överenskomna riktlinjer för testning inte anses förorsaka endokrina störningar 

som kan orsaka skadliga effekter på icke-målorganismer, såvida inte 

icke-målorganismernas exponering för detta verksamma ämne i ett 

växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är 

försumbar.

3.9 Definition av resthalter

Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det 

i tillämpliga fall kan fastställas en definition av resthalter med avseende på 

riskbedömning och tillämpning.
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3.10 Omvandling, spridning och fördelning i grundvatten

Ett verksamt ämne ska endast godkännas om det för en eller flera representativa 

användningsområden har fastställts att, efter appliceringen av växtskyddsmedlet 

under realistiska användningsförhållanden, den förutsedda koncentrationen av det 

verksamma ämnet eller av metaboliter, nedbrytnings- eller reaktionsprodukter i 

grundvattnet uppfyller respektive kriterier i de enhetliga principer för utvärdering 

och godkännande av växtskyddsmedel som avses i artikel 29.6.

4. Ämnen som kan bytas ut

Ett verksamt ämne ska godkännas som ett ämne som kan bytas ut i enlighet med artikel 24 

om något av följande villkor är uppfyllt:

– Dess ADI, ARfD eller AOEL är betydligt lägre än för de flesta godkända verksamma 

ämnena inom ämnesgrupper/användningskategorier.

– Det uppfyller två av kriterierna för att betraktas som ett PBT-ämne.

– De kritiska effekterna (t.ex. utvecklingsmässiga neurotoxiska eller immunotoxiska 

effekter) är av sådant slag att de i kombination med användnings- och 

exponeringsmönstren leder till riskfyllda situationer, t.ex. hög potentiell risk för 

grundvatten, trots mycket restriktiva riskhanteringsåtgärder, (t.ex. fullgod personlig 

skyddsutrustning eller mycket stora buffertzoner).
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– Det innehåller en betydande andel icke aktiva isomerer.

– Det klassificeras eller ska klassificeras som cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i 

enlighet med bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG om ämnet inte har uteslutits i 

enlighet med kriterierna i punkt 3.6.3.

– Det klassificeras eller ska klassificeras som ett reproduktionstoxiskt ämne i 

kategori 1 eller 2 i enlighet med bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG om ämnet 

inte har uteslutits i enlighet med kriterierna i punkt 3.6.4.

– Om, på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt 

överenskomna riktlinjer för testning eller andra tillgängliga uppgifter och 

information, som granskats av myndigheten, det anses förorsaka endokrina 

störningar som kan ge skadliga effekter för människor om ämnet inte har uteslutits i 

enlighet med kriterierna i punkt 3.6.5.

5. Verksamma ämnen med låg risk

Ett verksamt ämne ska inte betraktas som ett ämne med låg risk om det i enlighet med 

direktiv 67/548/EEG har klassificerats eller ska klassificeras som minst ett av följande:

– Cancerogent.

– Mutagent.

– Reproduktionstoxiskt.



11119/8/08 REV 8 AGS/mr,mg,mn,cs 17
BILAGA II DG B 2B SV

– Sensibiliserande.

– Mycket giftigt eller giftigt.

– Explosivt.

– Frätande.

Det ska inte heller betraktas som ett ämne med låg risk om det klassificeras som något av 

följande:

– Persistent (med en halveringstid i mark på mer än 60 dagar).

– Biokoncentrationsfaktorn är högre än 100.

– Det bedöms orsaka endokriniska störningar.
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BILAGA III

Förteckning över hjälpämnen som inte får användas i växtskyddsmedel som avses i artikel 27
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BILAGA IV

Jämförande bedömning enligt artikel 50

1. Villkor för den jämförande bedömningen

Om man överväger att inte godkänna eller återkalla ett godkännande av ett 

växtskyddsmedel eller en icke-kemisk bekämpnings- eller skyddsmetod till förmån för ett 

alternativt växtskyddsmedel (nedan kallat "utbytet"), måste det finnas vetenskapliga och 

tekniska rön som visar att alternativet innebär en betydligt lägre risk för hälsa eller miljö. 

En bedömning av det alternativet ska göras för att visa om det kan användas med samma 

effekt på målorganismen och utan större ekonomiska och praktiska olägenheter för 

användaren.

Ytterligare villkor för att inte godkänna eller att återkalla ett godkännande är följande:

a) Utbytet ska tillåtas endast om de övriga metoderna eller de verksamma ämnenas 

kemiska innehåll är tillräcklig olika för att uppkomsten av resistens hos 

målorganismerna ska begränsas till ett minimum.

b) Utbytet ska tillåtas bara för växtskyddsmedel vars användning uppvisar en betydligt 

högre risknivå för människors hälsa eller miljön.

c) Utbytet ska tillåtas först sedan det vid behov har getts möjlighet att inhämta 

erfarenheter från praktisk användning, om sådana erfarenheter inte redan finns 

tillgängliga.
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2. Betydande riskskillnader

En betydande riskskillnad ska fastställas från fall till fall av de behöriga myndigheterna. 

Det verksamma ämnets och växtskyddsmedlets egenskaper och risken för att olika 

undergrupper inom populationen (yrkesmässiga eller icke-yrkesmässiga användare, 

personer i närheten, arbetstagare, boende, särskilt sårbara grupper eller konsumenter) 

exponeras direkt eller indirekt genom livsmedel, foder, dricksvatten eller miljön ska 

beaktas. Andra faktorer såsom striktheten hos restriktioner som tillämpas vid användning 

och föreskriven personlig skyddsutrustning ska också beaktas.

För miljön anses i tillämpliga fall en faktor på minst 10 för kvoten toxicitet/exponering för 

olika växtskyddsmedel vara en betydande riskskillnad.

3. Betydande praktiska eller ekonomiska olägenheter

Betydande praktiska eller ekonomiska olägenheter för användaren definieras som en större 

mätbar försämring av arbetsmetoderna eller affärsverksamheten vilket leder till en 

oförmåga att behålla tillräcklig kontroll över målorganismen. En sådan större försämring 

kan vara t.ex. då det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjlig att använda alternativet.

Om en jämförande bedömning visar att restriktionerna och/eller förbuden för 

användningen av ett växtskyddsmedel skulle kunna förorsaka sådana olägenheter, ska detta 

beaktas i beslutsprocessen. Denna situation ska underbyggas.
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BILAGA V

Upphävda direktiv och senare ändringar som avses i artikel 83

A. Direktiv 91/414/EEG

Rättsakter om ändring av direktiv 91/414/EEG Sista datum för införlivande

Direktiv 93/71/EEG 3 augusti 1994

Direktiv 94/37/EG 31 juli 1995

Direktiv 94/79/EG 31 januari 1996

Direktiv 95/35/EG 30 juni 1996

Direktiv 95/36/EG 30 april 1996

Direktiv 96/12/EG 31 mars 1997

Direktiv 96/46/EG 30 april 1997

Direktiv 96/68/EG 30 november 1997

Direktiv 97/57/EG 1 oktober 1997

Direktiv 2000/80/EG 1 juli 2002

Direktiv 2001/21/EG 1 juli 2002
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Direktiv 2001/28/EG 1 augusti 2001

Direktiv 2001/36/EG 1 maj 2002

Direktiv 2001/47/EG 31 december 2001

Direktiv 2001/49/EG 31 december 2001

Direktiv 2001/87/EG 31 mars 2002

Direktiv 2001/99/EG 1 januari 2003

Direktiv 2001/103/EG 1 april 2003

Direktiv 2002/18/EG 30 juni 2003

Direktiv 2002/37/EG 31 augusti 2003

Direktiv 2002/48/EG 31 december 2002

Direktiv 2002/64/EG 31 mars 2003

Direktiv 2002/81/EG 30 juni 2003

Direktiv 2003/5/EG 30 april 2004

Direktiv 2003/23/EG 31 december 2003

Direktiv 2003/31/EG 30 juni 2004

Direktiv 2003/39/EG 30 september 2004

Direktiv 2003/68/EG 31 mars 2004
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Direktiv 2003/70/EG 30 november 2004

Direktiv 2003/79/EG 30 juni 2004

Direktiv 2003/81/EG 31 januari 2005

Direktiv 2003/82/EG 30 juli 2004

Direktiv 2003/84/EG 30 juni 2004

Direktiv 2003/112/EG 30 april 2005

Direktiv 2003/119/EG 30 september 2004

Förordning (EG) nr 806/2003 

Direktiv 2004/20/EG 31 juli 2005

Direktiv 2004/30/EG 30 november 2004

Direktiv 2004/58/EG 31 augusti 2005

Direktiv 2004/60/EG 28 februari 2005

Direktiv 2004/62/EG 31 mars 2005

Direktiv 2004/66/EG 1 maj 2004

Direktiv 2004/71/EG 31 mars 2005

Direktiv 2004/99/EG 30 juni 2005

Direktiv 2005/2/EG 30 september 2005
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Direktiv 2005/3/EG 30 september 2005

Direktiv 2005/25/EG 28 maj 2006

Direktiv 2005/34/EG 30 november 2005

Direktiv 2005/53/EG 31 augusti 2006

Direktiv 2005/54/EG 31 augusti 2006

Direktiv 2005/57/EG 31 oktober 2006

Direktiv 2005/58/EG 31 maj 2006

Direktiv 2005/72/EG 31 december 2006

Direktiv 2006/5/EG 31 mars 2007

Direktiv 2006/6/EG 31 mars 2007

Direktiv 2006/10/EG 30 september 2006

Direktiv 2006/16/EG 31 januari 2007

Direktiv 2006/19/EG 30 september 2006

Direktiv 2006/39/EG 31 juli 2007

Direktiv 2006/41/EG 31 januari 2007

Direktiv 2006/45/EG 18 september 2006

Direktiv 2006/64/EG 31 oktober 2007

Direktiv 2006/74/EG 30 november 2007

Direktiv 2006/75/EG 31 mars 2007

Direktiv 2006/85/EG 31 januari 2008

Direktiv 2006/104/EG 1 januari 2007
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Direktiv 2006/131/EG 30 juni 2007

Direktiv 2006/132/EG 30 juni 2007

Direktiv 2006/133/EG 30 juni 2007

Direktiv 2006/134/EG 30 juni 2007

Direktiv 2006/135/EG 30 juni 2007

Direktiv 2006/136/EG 30 juni 2007

Direktiv 2007/5/EG 31 mars 2008

Direktiv 2007/6/EG 31 juli 2007

Direktiv 2007/21/EG 12 december 2007

Direktiv 2007/25/EG 31 mars 2008

Direktiv 2007/31/EG 1 september 2007

Direktiv 2007/50/EG 31 maj 2008

Direktiv 2007/52/EG 31 mars 2008

Direktiv 2007/76/EG 30 april 2009

Direktiv 2008/40/EG 30 april 2009

Direktiv 2008/41/EG 30 juni 2009

Direktiv 2008/45/EG 8 augusti 2008

Direktiv 2008/66/EG 30 juni 2009
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B. Direktiv 79/117/EEG

Rättsakter om ändring av direktiv 79/117/EEG Sista datum för införlivande

Direktiv 83/131/EEG 1 oktober 1984

Direktiv 85/298/EEG 1 januari 1986

Direktiv 86/214/EEG 

Direktiv 86/355/EEG 1 juli 1987

Direktiv 87/181/EEG 1 januari 1988 och 1 januari 1989

Direktiv 87/477/EEG 1 januari 1988

Direktiv 89/365/EEG 31 december 1989

Direktiv 90/335/EEG 1 januari 1991

Direktiv 90/533/EEG 31 december 1990 och 30 september 1990

Direktiv 91/118/EEG 31 mars 1992

Förordning (EG) nr 807/2003 

Förordning (EG) nr 850/2004 
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I. INLEDNING

1. Den 19 juli 2006 förelade kommissionen rådet ett förslag till Europaparlamentets och 

rådets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden1. Förslaget 

grundar sig på artiklarna 37.2 och 152.4 b i fördraget. 

2. Europaparlamentet antog sitt yttrande vid första behandlingen den 23 oktober 20072. 

Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén avgav sina yttranden 

den 14 mars, respektive den 1 februari 2007.

3. Den 15 september 2008 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med 

artikel 251 i fördraget. 

II. SYFTEN

Förslaget ersätter direktiv 91/414/EEG och syftar till att nå

– bättre skydd för människor, djur och för miljön när det gäller godkännande och 
utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel,

– bättre harmonisering av och tillgänglighet för växtskyddsmedel, och
– en uppdatering och förenkling av förfarandena för godkännande av verksamma ämnen 

och godkännande av växtskyddsmedel.

Dess huvuddelar gäller främst

– godkännande av verksamma ämnen på EU-nivå i enlighet med en förteckning med
tydligare och striktare kriterier där sådana ämnen som har en mycket farlig profil 
utesluts från marknaden,

– ett system med ömsesidigt erkännande av godkännanden mellan medlemsstater som hör 
till samma zon, genom att EU indelas i tre zoner med liknande förhållanden beträffande 
jordbruk, klimat och miljö,

– ett förfarande för ämnen och växtskyddsmedel med låg risk,
– en definition av rollen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA), och
– bestämmelser för att undvika onödiga djurförsök.

Rådet har infört nya bestämmelser beträffande parallellhandel, behandling av utsäde och 
upprättanden av nationella tillfälliga godkännanden.

                                               
1 Ett ändrat förslag lades fram den 11 mars 2008.
2 14184/07.
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III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

1. ALLMÄNNA IAKTTAGELSER

Rådet har helt införlivat följande ändringar: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 153, 155, 157, 

159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 och 301.

Följande ändringar har också införlivats delvis eller i princip: 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 och 305

Ändringarna 1, 2, 3, 8, 1517, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 4748, 52, 55, 58, 

6869, 7071, 7374, 83, 8586, 88, 91, 101, 103106, 110111, 113, 117118, 120, 

127129, 132, 135, 137139, 142, 144, 146148, 150, 152, 154,158, 161162, 

164166, 168, 171, 173, 179, 191192, 194, 198, 202, 204205, 207208, 211, 214, 

216, 219, 221222, 226, 228230, 232, 235242, 245246, 249250, 253, 255, 267, 

276, 287, 293, 295, 299, 303 och 304 har inte införts i den gemensamma ståndpunkten, 

eftersom rådet delar kommissionens uppfattning.
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Ändringarna 7, 9, 11, 2021, 2426, 36, 4951, 53, 56, 57, 7576, 9294, 98100, 

107108, 114116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 215, 

217, 218, 220, 224225, 244, 252, 274 och 297 som godtogs helt eller delvis av 

kommissionen har inte införts i den gemensamma ståndpunkten, eftersom rådet inte 

delar kommissionens uppfattning. 

Vissa ändringar, som 281 (tillfälliga godkännanden), 90 (förlängningsperiod för 

godkännande av verksamma ämnen), 198 (uppgiftsskydd för de undersökningar som 

krävs för förnyande eller översyn av godkännandet), 210 (sekretess för namn och 

adresser till personer som är involverade i tester på ryggradsdjur) och 223 

(kostnadsersättning till medlemsstaterna) fördes helt eller delvis in i den gemensamma 

ståndpunkten, trots att de inledningsvis inte godtogs av kommissionen. 

Den gemensamma ståndpunkten inkluderar också andra ändringar som 

Europaparlamentet inte behandlat, där man försöker lösa ett antal farhågor som uttryckts 

av medlemsstaterna under förhandlingarnas lopp. Ett antal tekniska och redaktionella 

ändringar infördes också för att definiera vissa bestämmelsers tillämpningsområde, för 

att göra förordningens formuleringar mer explicita och även för att garantera rättslig 

säkerhet eller öka överensstämmelsen med andra gemenskapsinstrument.

Kommissionen har godtagit den gemensamma ståndpunkt som rådet enades om.
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2. SÄRSKILDA KOMMENTARER

a) Bestämmelser som ingår i det ursprungliga förslaget

 Rättslig grund

Rådet ansåg att, eftersom förordningens huvudsyfte var att garantera att den inre 

marknaden fungerar effektivt när det gäller växtskyddsmedel, var artikel 95 den 

korrekta rättsliga grunden. Rådet beslutade dock att anta en dubbel rättslig grund, 

genom att inkludera artikel 37.2 som en gest gentemot kommissionen. 

 Definitioner

Rådet tog med de ändringar som ger lämpliga förtydliganden av texten i definitionerna 

eller som var viktiga eftersom nya bestämmelser införts i texten (t.ex. ändringarna 41, 

45 och 46). I några fall föredrog dock rådet att föra in de nya definitionerna i de artiklar 

som innehåller bestämmelserna för dessa områden (t.ex. definitionerna om 

parallellhandel, identisk, rapporterande medlemsstat eller låg risk). Rådet strök 

definitionen av integrerat växtskydd från kommissionens förslag och införde i stället en 

koppling till direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel i artikel 52. Rådet 

kunde inte införliva ändring 53 eftersom man ansåg att en prioritering av icke-kemiska 

metoder inte var något väsentligt inslag i god växtskyddsmedelspraxis.

Rådet har också fört in ett antal ytterliga definitioner, som "innehavare av 

godkännande", "yrkesmässig användare", "begränsad användning", "växthus", 

"behandling efter skörd", "biologisk mångfald", "behörig myndighet", "reklam", 

"relevant metabolit" och "förorening". Rådet strök definitionerna av "djur" och 

"integrerat växtskydd".
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 Godkännande av verksamma ämnen

Rådet införde ett sekventiellt förhållningssätt i utvärderingen av kriterierna i bilaga II 

genom att punkterna 3.6.2, 3.6.3. och 3.6.4 samt 3.7 i den bilagan bör kontrolleras först 

innan resten av kriterierna granskas.

Rådet är, liksom parlamentet, starkt övertygat om att strikta godkännandekriterier för 

verksamma ämnen bör förtecknas för att skydda människors hälsa och miljön. 

Rådet infogade i punkt 3.6 i bilaga 2 en tydlig definition av försumbar exponering för 

cancerframkallade, endoktrinstörande eller reproduktionstoxiska ämnen och fastslog att 

aktivt mutagena ämnen av kategori 1 eller 2 bör förbjudas även om mänsklig kontakt 

med dessa ämnen var försumbar. Rådet ansåg det dock nödvändigt att i undantagsfall 

införa en tidsbegränsad undantagsklausul för dessa ämnen som är nödvändiga för att 

skydda en skörd, även om de inte uppfyller kriterierna. 

Rådet kunde inte godta Europaparlamentets uppfattning att verksamma ämnen med 

neurotoxiska eller immunotoxiska egenskaper bör undantas, men gick med på att 

betrakta dem som ämnen som kan bytas ut. 

På samma sätt som parlamentet motsatte sig rådet en obegränsad förlängning av 

godkännandet för verksamma ämnen enligt kommissionens förslag, utan fastställde en 

maximiperiod på 15 år i stället för 10, såsom parlamentet begärt i ändring 90.

 Förfaranden

Rådet har strävat efter att ytterligare förenkla förfarandena för godkännande av 

verksamma ämnen och växtskyddsmedel. Rådet har särskilt sett till att korta 

tidsfristerna och att mera exakt definiera de olika inblandade aktörernas roller 

(medlemsstaterna, kommissionen, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

(EFSA)). Rådet har därför helt eller delvis godtagit ett antal av Europaparlamentets 

ändringar som går i denna riktning och avvisat andra som antingen skulle orsaka 

onödiga fördröjningar, såsom ändring 141, eller inte ge tillräckligt mycket tid för att 

fullgöra vissa stadier av förfarandena (t.ex. ändring 86). 
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 Ämnen med låg risk

Rådet tyckte liksom parlamentet att det skulle vara värdefullt att ytterligare förklara 

begreppet "låg risk", men i stället för att lägga till en definition i artikel 3 eller extra 

förtydliganden i artikel 22, såsom föreslagits av Europaparlamentet (ändringarna 43 och 

301), förde rådet in mer detaljerade kriterier i bilaga II.

När det gäller uppgiftsskydd för växtskyddsmedel med låg risk har rådet förlängt 

skyddsperioden till maximalt 13 år i stället för 15, som föreslagits av Europaparlamentet 

(ändring 287). Om godkännandet av växtskyddsmedel med låg risk skulle utökas till 

begränsad användning skulle perioden för uppgiftsskydd kunna förlängas till upp till 

15 år.

 Ämnen som kan bytas ut

Rådet har också förtydligat kriterierna för verksamma ämnen som kan betecknas som 

ämnen som kan bytas ut. Rådet ansåg att det var nödvändigt att förlänga 

godkännandeperioden från sju till tio år och har därför inte godtagit ändring 106. 

Rådet kunde inte godta ändringarna 170, 171, 173, hela 251 och 253 som särskilt 

utvidgar jämförande bedömning till att omfatta alla växtskyddsmedel. Texten till 

artikel 48 har dock skrivits om för att ge medlemsstaterna möjlighet att i undantagsfall 

låta bli att godkänna eller att begränsa användningen av växtskyddsprodukter som inte 

innehåller ämnen som kan bytas ut eller ett lågriskämne om det finns en icke-kemiskt 

metod. 
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 Ömsesidigt erkännande av godkännanden

Rådet kunde inte godta de ändringar som gäller zonbaserat godkännande och ömsesidigt 

erkännande (särskilt ändringarna 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 och 230). 

Rådet har däremot bekräftat indelningen i godkännandezoner enligt kommissionens 

förslag och systemet med obligatoriskt ömsesidigt erkännande av godkännanden

eftersom rådet tror att det är ett bra sätt att garantera minskade administrativa bördor 

och att snabbt och i ökad utsträckning ge europeiska jordbrukare tillgång till 

växtskyddsmedel. Rådet har utvidgat detta system till växtskyddsmedel med begränsad 

användning och tillfört extra flexibilitet (t.ex. erkännande av godkännanden mellan 

medlemsstater som hör till olika zoner eller möjligheten för en yrkesorganisation att 

ansöka om godkännande). 

Rådet införde bestämmelser om att medlemsstaterna kan föreskriva ytterligare 

riskreducerande åtgärder för sitt territorium och undantagsvis avvisa godkännanden som 

beviljats i en annan medlemsstat för att skydda människors och djurs hälsa eller miljön. 

Rådet har också infört en översynsklausul där det anges att en rapport ska sammanställas 

av kommissionen inom fem år efter det att förordningen trätt i kraft. 

 Nationella tillfälliga godkännanden (artikel 29a)

Medlemsstaterna beslöt att ta tillbaka de tillfälliga godkännandena som en 

övergångsåtgärd, eftersom de befarade förseningar vid godkännandet av 

växtskyddsmedel. De ansåg att det nya systemet behövde testas först för att se om 

tidsfristerna kunde hållas. Nationella tillfälliga godkännanden kommer endast att ges för 

en begränsad tidsperiod (tre år) och under vissa förhållanden. Rådets och parlamentets 

uppfattningar sammanfaller i stort i frågan (ändring 281).
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 Djurförsök

Rådet noterade Europaparlamentets särskilda intresse av att undvika eller minimera 

djurförsök (ändringarna 6, 9, 23, 24, 55, 66, 75, 92, 108, 130, 208 och 225) och har, där 

det varit möjligt, infogat dem i texten till den gemensamma ståndpunkten. 

 Kommittéförfarande

Rådet har ändrat kommissionens förslag för att anpassa det till det nya 

kommittébeslutet 2006/512/EG om ändring av beslut 1999/468/EG och som inför ett 

nytt föreskrivande förfarande med kontroll. Rådet kunde godta ändring 109 och delvis 

ändring 141, men ändringarna 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 219, 224, 226 

och 227 godtogs inte. I några fall kunde rådet inte godta det föreskrivande förfarandet 

med kontroll, om de åtgärder som skulle vidtas var av ren genomförandekaraktär. I fall 

som gällde ren överflyttning av krav som redan ingår i bilagorna till direktiv 91/414/EG 

till den nya förordningen eller antagande av icke-tvingande riktlinjer, ansåg rådet att ett 

rådgivande kommittéförfarande var lämpligare. 

I fråga om ändringarna 108, 221 och 225 godtog rådet inte det föreslagna förfarandet 

(artikel 251 i fördraget). Rådet ansåg i stället att det lämpligaste kommittéförfarandet 

skulle vara "föreskrivande förfarande med kontroll" eftersom de förordningar som 

skulle antas i enlighet med de bestämmelser som anges i dessa artiklar skulle ersätta den 

grundläggande rättsakten genom tillägg av nya icke väsentliga delar. 

b) Nya bestämmelser som förts in i den gemensamma ståndpunkten

Efter diskussionerna i rådet fogades bestämmelser rörande följande områden till texten i 

den gemensamma ståndpunkten:
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 Behandlat utsäde (artikel 47a)

Delegationerna ansåg det nödvändigt att införa bestämmelser på detta område för att

skydda den fria rörligheten för utsäde som behandlats med växtskyddsprodukter inom 

EU, såvida det inte utgör ett allvarligt hot för människors eller djurs hälsa eller för 

miljön.

 Parallellhandel

Bestämmelserna om parallellhandel lades till av rådet efter en nästan enhällig begäran 

från medlemsstaterna. Rådet har alltså fört in ändring 286 och anpassat bestämmelserna 

om parallellhandel till den allra senast rättspraxisen. Rådet har också infört kravet på 

offentliga kontroller inom detta område.

 Tillsatsmedel 

Rådet har infört bestämmelser om att detaljerade regler för godkännande av 

tillsatsmedel bör anges enligt ett kommittéförfarande. 

IV. SLUTSATSER 

Rådet anser att den gemensamma ståndpunkten utgör en balanserad och realistisk lösning på 

ett antal farhågor som framförts gentemot kommissionens förslag och emotser en konstruktiv 

diskussion med Europaparlamentet för att nå en fungerande överenskommelse om 

förordningen. 

________________________
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UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

"Kommissionen medger att det förfarande som tillåter ett möjligt godkännande av ett verksamt 

ämne för en maximal tidsperiod om fem år, även om det inte uppfyller de förtecknade kriterierna, 

utgör ett undantag från det standardförfarande som används för att godkänna verksamma ämnen.

Kommissionen betonar att undantaget endast skulle tillämpas i sådana fall där det läggs fram 

dokumenterade bevis, som visar att det inte finns några andra tillgängliga medel för att kontrollera 

en allvarlig fara för växtskyddet. Godkännandet ska beslutas med tillämpning av 

kommittéförfarandet, varvid samtliga medlemsstater deltar i utvärderingen inte bara av 

dokumentationen kring det verksamma ämnet, utan också av den dokumentation som visar att det 

inte föreligger några alternativ. Varje föreslaget godkännande kommer att vara underkastat strikta 

villkor, inklusive riskreducerande åtgärder, som skulle ingå i beslutet om godkännande och sikta på 

att minimera exponering av människor och miljö."
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UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

"Kommissionen beklagar att artikel 152.4 b i fördraget tagits bort från den rättsliga grunden till 

förslaget. Ett av förslagets viktigaste mål är att uppnå en hög nivå avseende människors och djurs 

hälsa och att skydda miljön.

För att möjliggöra att lagstiftningsprocessen går vidare för ett antagande i god tid av den föreslagna 

förordningen godtar kommissionen rådets gemensamma ståndpunkt, eftersom innehållet i den 

kompromiss som uppnåtts totalt sett uppfyller förslagets målsättningar.

Om Europaparlamentet under den andra behandlingen skulle återinföra artikel 152 som en av de 

rättsliga grunderna, förbehåller sig kommissionen rätten att godta den relevanta ändringen."

UTTALANDE FRÅN UNGERN

Zonsystem och ömsesidigt erkännande

"Processen för godkännande av produkter och det ömsesidiga erkännandet kombinerat med det 

föreslagna systemet med tre zoner är olämpliga. I strid mot subsidiaritetsprincipen tillhandahåller 

texten inte den nödvändiga och tillräckliga rättsgarantin för beaktande av lokal särart i förfarandet, 

Detta strider mot punkterna 3 a och 3 c i artikel 4 i förslaget. Väderförhållanden, sorter, olika 

skadegörare och sjukdomar, jordbrukspraxis och bekämpningsmedelsdoser är så olika särskilt i zon 

B (centrum) att detta system inte ska föreskriva en utveckling av säkra och effektiva styrprogram 

med tillämpning av lägsta nödvändiga mängd jordbrukskemikalier.

Kriterier för godkännande av verksamma ämnen

Ytterligare utvärderingar av kriterierna för godkännande av verksamma ämnen behövs, eftersom 

tillgängliga konsekvensanalyser uppvisar stora olikheter och kontroversiella slutsatser.

Ungern menar att tillämpningen av de föreslagna nya kriterierna skulle minska antalet tillgängliga 

växtskyddsmedel på marknaden och därmed öka risken för skadegörare och motståndskraft, 

avsevärt minskad avkastning och ökande produktionskostnader. Följaktligen skulle EU tvingas att 

öka importen från tredje land, där EU:s normer inte kan säkerställas. För att minska eventuella 

negativa effekter på odlingen av grödor, samtidigt som en hög nivå av skydd för människors hälsa 

bibehålls, skulle ett riskbaserat tillvägagångssätt vara lämpligare att använda, när kriterierna för 

godkännande av verksamma ämnen fastställs.
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Med klimatförändringarna och frihandeln har uppdykandet och införseln av skadegörare som vållar 

skador av ekonomisk betydelse tilltagit. Därför är det synnerligen motiverat att bibehålla ett 

tillräckligt växtskydd.

Ungern erkänner vikten av ett harmoniserat och väl avvägt system för godkännande och 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och inser det fortsatta behovet av att öka normerna 

för konsumenternas hälsa. Ungern uppskattar storligen det slovenska ordförandeskapets insatser för 

att nå politisk enighet om detta förslag och därmed nå fram till en rådets gemensamma ståndpunkt.

Ungern godtar förslagets allmänna mål men kan inte stödja några av de föreslagna medlen för att nå 

dessa mål, varför Ungern avstår från att rösta."

UTTALANDE FRÅN IRLAND

Irland anser allmänt att förordningen är framstegsvänlig, väl avvägd och väl uppbyggd och stöder 

flertalet bestämmelser i den. Vi noterar emellertid att några viktiga frågor ger upphov till 

tveksamhet.

1. Irland är särskilt tveksam till att användningen av "slumpbaserade kriterier för borttagning" 

som en grund för beslutsfattande om godkännande bortser från den vetenskapliga principen 

om riskbedömning och menar att tillfället att införa principen om riskbedömning i denna 

förordning har missats.

2. Irland håller med om att användning av ämnen i växtskyddsmedel som är föremål för 

godkännandekriterierna i punkt 3.6 i bilaga II på lämpligt sätt bör kontrolleras. Vi noterar att 

några ämnen, som kanske inte kommer att uppfylla de godkännandekriterier som föreslås i 

punkt 3.6 i bilaga II till denna förordning, är avgörande för att skydda grödorna i Irland och 

att borttagande av dessa troligen kommer att leda till betydande agronomisk och ekonomisk 

skada utan att det säkerställs någon betydande minskning av exponeringen av dessa typer av 

ämnen för aktörer, personer i omgivningen, konsumenter eller miljön.
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3. Irland är oroat över att borttagandet av sådana ämnen som inte uppfyller 

godkännandekriterierna kommer att begränsa utbudet av tillgänglig kemi för att undvika att 

motståndskraft byggs upp, vilket kommer att leda till en avsevärd negativ inverkan på skyddet 

av skördarna och kanske öka exponeringen för människor och djur av mykotoxiner. Vidare 

noterar Irland att det i kommissionens uttalande till artikel 4.7, vilket finns i 

dokument 10835/1/08, betonas att undantaget endast är tillämpligt på kontroll av "en allvarlig 

fara för växtskyddet" och att det inte föreskrivs kontroll av allvarlig fara för folkhälsan, såsom 

exponering av mykotoxiner.

4. Irland är oroat över avsaknaden av en detaljerad, uppdaterad konsekvensbedömning av den 

nuvarande textens effekter på det europeiska jordbrukets konkurrenskraft och hållbarhet.

Trots att Irland stöder flertalet bestämmelser i utkastet till förordning kan Irland, med beaktande av 

möjligheten av att de tveksamheter som beskrivs ovan tas upp under andra behandlingen med 

parlamentet, inte stödja förslaget.

UTTALANDE FRÅN FÖRENADE KUNGARIKET

Förenade kungariket stöder en vetenskapsbaserad ram som ytterligare minskar riskerna för 

människors hälsa och miljön, samtidigt som det stödjer ekonomisk odling av grödor och kontroll av 

skadegörare, ogräs och sjukdomar. Förenade kungariket välkomnar det slovenska 

ordförandeskapets omsorgsfulla arbete, som i de flesta avseenden präglas av en rimlig avvägning 

mellan dessa båda prioriteringar, på grundval av det arbete som utförts under de föregående 

ordförandeskapen. Förenade kungariket välkomnar i synnerhet framstegen med zonbaserade 

godkännanden, som vi menar gör målet större harmonisering möjligt att uppnå i praktiken.

Förenade kungariket håller med om att användningen i växtskyddsmedel av ämnen som förorsakar 

endokrina störningar vilka kan orsaka negativa effekter på människor bör kontrolleras på lämpligt 

sätt. Förenade kungariket noterar emellertid att konsumenter är exponerade för ämnen som 

förorsakar endokrina störningar från olika källor, inbegripet läkemedel och livsmedel såsom kött 

och ärtväxter.
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Några ämnen som kanske inte kommer att uppfylla godkännandekriterierna i bilaga II till denna 

förordning är avgörande för att skydda grödorna i Förenade kungariket och, tror vi, på andra platser 

i Europeiska unionen. Förenade kungariket uppskattar de insatser som det slovenska 

ordförandeskapet har gjort för att dessa betänkligheter ska återspeglas i kompromisstexten.

Förenade kungariket förblir emellertid oroat över att ingen ordentlig bedömning av dessa förslags 

eventuella inverkan på jordbruket i Europeiska unionen eller deras fördelar för konsumenterna har 

gjorts tillgänglig. Förenade kungariket har fortlöpande betonat vikten av att förstå dessa åtgärders 

inverkan innan det skulle kunna ta ställning för en sådan förordning och har gjort en bedömning för 

Förenade kungariket. Utan en sådan bedömning för EU som helhet löper EU risken att vidta 

åtgärder som skulle ha betydande negativ inverkan på skyddet av grödor men som inte säkerställer 

några betydande hälsofördelar för konsumenter. Förenade kungariket beklagar därför att det på 

detta stadium inte kan stödja förslaget.

________________________
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MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET 

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget 
 

om 
 

rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets 
förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden 

1. BAKGRUND 

Överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006) 388 slutlig – 2006/0136 (COD)): 

19 juli 2006 

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 31 maj 2007 

Regionkommitténs yttrande: 13 februari 2007 

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 23 oktober 2007 

Överlämnande av det ändrade förslaget: 

Politisk överenskommelse: 

11 mars 2008 

23 juni 2008 

Antagande av den gemensamma ståndpunkten: 15 september 
2008 

2. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG 

Den föreslagna förordningen ska ersätta befintlig lagstiftning om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden (rådets direktiv 91/414/EEG), och innebär en 
grundlig översyn av förfarandena för bedömning av säkerheten när det gäller 
verksamma ämnen och växtskyddsmedel. I förordningen bibehålls dock 
tvåstegsförfarandet i direktivet: 

– Godkännande av verksamma ämnen på EU-nivå. 

– Godkännande av växtskyddsmedel som innehåller godkända ämnen i 
medlemsstaterna. 

I strävan efter enklare lagstiftning upphävs även rådets direktiv 79/117/EEG om 
förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps 
ut på marknaden och används. Huvudsyftet med förslaget är att bibehålla en hög 
skyddsnivå för både människors och djurs hälsa och för miljön, att minska den 
administrativa bördan i de nuvarande förfarandena för godkännande och att uppnå en 
ökad harmonisering. 
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Förslaget ska ses som en del av ett paket tillsammans med den tematiska strategin för 
en hållbar användning av bekämpningsmedel, förslaget till ramdirektiv (som fyller 
ett rättsligt tomrum när det gäller användning av bekämpningsmedel) och förslaget 
till förordning om insamling av statistik om utsläppande på marknaden och 
användning av växtskyddsmedel. 

3. KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN 

3.1. Allmänt 

Kommissionen stöder den gemensamma ståndpunkt som rådet antog den 
15 september 2008. Den överensstämmer med målsättningarna och synsättet i 
kommissionens ursprungliga förslag och återspeglar principerna för flera av de 
ändringar som Europaparlamentet föreslår. 

3.2. Europaparlamentets ändringar vid första behandlingen 

Förslag till ändringar som kommissionen godtagit och som är i linje med den 
gemensamma ståndpunkten: 

Europaparlamentets ändringsförslag 5, 14 och 18 förstärker formuleringarna i 
skälen 8, 17 och 21 och har delvis tagits med. Skäl 8 hänvisar till skydd av det 
europeiska jordbrukets konkurrenskraft. I skäl 17 har en hänvisning till kandidater 
för substitution tagits med. I skäl 21 införs en hänvisning till sårbara 
befolkningsgrupper vid bedömningen av eventuella skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa. 

Ändringsförslag 96 till artikel 20 om omedelbart bortskaffande av växtskyddsmedel 
på grund av omedelbara farhågor har tagits med i sin helhet.  

Ändringsförslag 159 har tagits med som sådant i den gemensamma ståndpunkten och 
i kommissionens ändrade förslag. Genom detta ändringsförslag införs i artikel 43 om 
återkallande eller ändring av ett godkännande av ett växtskyddsmedel en möjlighet 
för medlemsstaterna att ompröva ett godkännande om de finner att målen i direktiv 
2000/60/EG (ramdirektivet om vatten) eventuellt inte uppnås.  

Kommissionen har godtagit de flesta delarna av ändringsförslagen 175–180 och 196 
om mindre användningsområden, som syftar till att underlätta godkännanden för 
mindre användningsområden. Den gemensamma ståndpunkten införlivade delarna 
rörande ansvar och förlängning av dataskyddet för mindre användningsområden. 
Dessutom har en definition av mindre användningsområden i enlighet med 
ändringsförslag 59 tagits med i den gemensamma ståndpunkten, medan samma 
definition finns i artikel 49 om mindre användningsområden i kommissionens 
ändrade förslag. 

Införandet av en ny artikel 49a om parallellhandel, i enlighet med 
Europaparlamentets ändringsförslag 45 och 286 godtogs av rådet och kommissionen. 
Den gemensamma ståndpunkten återspeglar dock EG-domstolens domar i senare 
mål. Vidare har behovet av kontroller av parallellhandeln lagts till i artikel 65. 
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Även ändringsförslag 189 har tagits med som sådant i den gemensamma 
ståndpunkten och i kommissionens ändrade förslag. I artikel 53 ges därmed 
medlemsstaterna möjlighet att vidta tillfälliga skyddsåtgärder när uppgifter om 
eventuella skadeverkningar blir tillgängliga. 

Kommissionen accepterade att en definition av ”reklam” infördes i artikel 63, vilken 
återfinns i artikel 3 i den gemensamma ståndpunkten. 

I enlighet med kommissionens ändrade förslag omfattar den gemensamma 
ståndpunkten en närmare definition av ”försumbar exponering” i punkterna 3.6.3–
3.6.5 i bilaga II. Detta överensstämmer med ändringsförslag 300. I den gemensamma 
ståndpunkten utesluts dock mutagena ämnen fullständigt, oberoende av exponering. 

Utvecklingsmässiga neurotoxiska eller immunotoxiska effekter föreslogs av 
Europaparlamentet som kriterier för uteslutning och ingår, liksom i kommissionens 
ändrade förslag, i den gemensamma ståndpunkten som kriterier för fastställande av 
kandidater för substitution. Även förtydligandet i ändringsförslag 248 att ett ämne är 
en kandidat för substitution om ett av de relevanta kriterierna är uppfyllt infördes. 

När det gäller ämnen med låg risk har kriterierna för uteslutning av ämnen från 
definitionen av ”låg risk” tagits med i den gemensamma ståndpunkten i enlighet med 
ändringsförslag 301. Denna bestämmelse har lagts till i del 5 i bilaga II. En väsentlig 
skillnad rör ”sensibiliserande” ämnen. I parlamentets ändringsförslag nämns endast 
”sensibiliserande kemikalier”, medan kommissionen i sitt ändrade förslag och den 
gemensamma ståndpunkten nämner sensibiliserande i allmänhet, vilket därigenom 
även täcker in mikroorganismer. Bestämmelsen om att kommissionen ska se över 
och vid behov ange kriterierna för låg risk har införts i artikel 22, utan att det anges 
någon tidsfrist på ett år som i Europaparlamentets förslag. 

Andra ändringsförslag som förtydligar texten eller definierar förfarandena på ett 
bättre sätt har tagits med. De ingår i artikel 11 rörande utarbetandet av ett utkast till 
en bedömningsrapport, där en längsta extra tidsperiod på sex månader för 
inlämnande av kompletterande uppgifter fastställts, artikel 12 rörande allmänhetens 
tillgång till myndighetens slutsatser, artikel 13 rörande en bestämmelse om en 
offentlig förteckning över godkända ämnen som ska finnas tillgänglig elektroniskt, 
artikel 27, där en hänvisning till realistiska användningsförhållanden för hjälpämnen 
lagts till, artikel 30, där vissa specifika uppgifter om användning lagts till i 
godkännandena, och artikel 36 rörande förfarandet för godkännande av 
växtskyddsmedel, där en längsta tidsperiod på sex månader fastställts för inlämnande 
av kompletterande uppgifter. Bestämmelsen om att medlemsstaterna på begäran ska 
få de fullständiga handlingarna har lagts till i artikel 41. I artikel 62 har behovet av 
att de befintliga märkningskraven i direktiv 91/414/EEG införs i kommissionens 
tillämpningsförordning om märkning lagts till. 



 

SV 5   SV 

Förslag till ändringar som inte ingår i den gemensamma ståndpunkten, men som 
kommissionen tagit med i det ändrade förslaget oförändrade eller efter 
omformulering: 

Parlamentet föreslog i flera ändringsförslag att en hänvisning till överensstämmelse 
med direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet om vatten) skulle införas. Kommissionens 
ändrade förslag innehåller en sådan hänvisning i skäl 14, artikel 21 (revidering av 
godkännandet) och artikel 43 (återkallande eller ändring av ett godkännande). Bara 
den sistnämnda ändringen finns också med i den gemensamma ståndpunkten. 

De föreslagna ändringarna av skälen 34 och 35 har tagits med helt eller delvis i det 
ändrade förslaget. De rör skyddet av boende och kringstående personer och behovet 
av att se till att reklam inte vilseleder allmänheten. 

Flera ändringsförslag stärker målet att minimera djurförsök. Kommissionen 
införlivade de flesta av dessa ändringsförslag (24, 75, 92, 108 och 225) i skäl 32 samt 
i artiklarna 8, 18, 26, 59 och 75. 

I ändringsförslag 34 föreslås ett förtydligande av syftet med förordningen i artikel 1. 
Kommissionen accepterade att införa en hänvisning till den höga skyddsnivån, 
försiktighetsprincipen och harmoniseringen av tillgången till växtskyddsmedel bland 
europeiska jordbrukare. 

Flera nya definitioner som Europaparlamentet föreslog har införts i artikel 3, t.ex. om 
parallellhandel, låg risk, rapporterande medlemsstat, tester och undersökningar samt 
om icke-kemiska metoder för växtskydd. Det sistnämnda begreppet har även förts in 
i definitionen av god växtskyddssed. 

Europaparlamentet betonade i olika delar av rättsakten hänvisningen till sårbara 
befolkningsgrupper. I ändringsförslag 49 definierades dessa grupper. Kommissionen 
har fört in de flesta av dem, liksom definitionen av sårbara befolkningsgrupper i 
artikel 3. 

I definitionen av integrerat växtskydd har en hänvisning till uppmuntran av naturliga 
mekanismer för skadedjursbekämpning införts. 

I definitionen av potentiellt skadliga ämnen införde kommissionen dessutom, i 
enlighet med Europaparlamentets ändringsförslag 39, ämnen med egenskaper som 
kan förorsaka endokrina störningar, neurotoxiska eller immunotoxiska effekter. 

Såsom Europaparlamentet föreslog har en hänvisning till sårbara grupper, hänsyn till 
områden långt borta från de platser där ett ämne används till följd av långväga 
spridning, effekterna på icke-målarters beteende och effekterna på ekosystemet lagts 
till i kriterierna för godkännande i artikel 4. Dessutom har man förtydligat att 
analysmetoderna ska vara standardiserade och tillräckligt känsliga; detta har delvis 
godtagits i den gemensamma ståndpunkten. 
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Kommissionen införde ändringsförslag 95 i artikel 20 i fråga om anståndet för att 
hinna tömma lager med inte längre godkända växtskyddsmedel på högst ett år. 

I ändringsförslag 274 anges att livsmedel enligt definitionen i förordning (EG) 
nr 178/2002 måste anses som allmänkemikalier. Detta ändringsförslag har införlivats 
direkt i artikel 23 i kommissionens ändrade förslag. 

Europaparlamentet införde i artikel 64 (ändringsförslag 217) en skyldighet för 
tillverkarna att övervaka växtskyddsmedlen efter registreringen. Kommissionen 
införlivade denna bestämmelse helt och hållet. 

I ändringsförslag 220 föreslog parlamentet att det i artikel 65 om övervakning och 
kontroller införs ett krav på kontroller på jordbruksföretagen av att begränsningarna 
för användningen efterlevs. Detta förtydligande har införts direkt i kommissionen 
ändrade förslag. 

Kommissionen införlivade delvis ändringsförslag 248 om kriterierna för 
godkännande som en kandidat för substitution (punkt 4 i bilaga II). En hänvisning till 
en hög potentiell risk för grundvattnet och till neurotoxiska eller immunotoxiska 
effekter har införts. 

Ändringsförslag 252 införlivades delvis i del 2 i bilaga IV om jämförande 
bedömning när det gäller beaktande av hälsoriskers kumulativa och synergistiska 
effekter. 

Andra ändringsförslag som kommissionen förde in i sitt ändrade förslag rör kravet i 
artikel 29 på att ett växtskyddsmedels sammansättning ska vara sådan att 
exponeringsrisken för användaren och andra risker begränsas utan att det minskar 
medlets verkan samt medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 49 att hålla en 
förteckning över mindre användningsområden tillgänglig på deras officiella 
webbplatser. I artikel 9.2 förslog kommissionen sex månader för komplettering av 
handlingarna om uppgifter saknas, medan det i den gemensamma ståndpunkten 
föreskrivs tre månader. 

Kommittéförfarande 

I kommissionens ändrade förslag och den gemensamma ståndpunkten anslöt man sig 
generellt till anpassningen till beslut 2006/512/EG (om kommittéförfarande) i 
enlighet med parlamentets ändringsförslag. 

Ändringsförslagen 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226 och 227 inför 
det föreskrivande förfarandet med kontroll i fall där kommissionen anser att det finns 
behov av kortare tidsfrister (t.ex. av effektivitetsskäl för att hålla tidsfrister vid 
förlängning av godkännanden och i brådskande fall vid hot mot människors eller 
djurs hälsa). Både i den gemensamma ståndpunkten och i det ändrade förslaget anses 
vidare godkännandet av ett verksamt ämne vara en genomförandeåtgärd som ska 
antas i enlighet med det normala föreskrivande förfarandet. 
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I vissa fall föreslår parlamentet medbeslutandeförfarandet, medan kommissionen och 
rådet anser att de berörda åtgärderna (datakrav för skyddsämnen och synergister, 
förordning om inrättande av ett arbetsprogram och förordning om kontroller) har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordningen. Dessutom 
anser kommissionen att medbeslutandeförfarandet inte skulle vara lämpligt för 
tekniska bestämmelser som behöver uppdateras kontinuerligt. De bör därför antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll. 

Enligt ändringsförslag 120 skulle medbeslutandeförfarandet krävas för att anta en 
förordning om enhetliga principer där kraven i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG 
införlivas. Kommissionen och rådet betraktar detta som ett tekniskt tillägg (en enkel 
överföring av redan gällande krav) till grundtexten genom att icke väsentliga delar 
läggs till och föreslår därför att den rådgivande kommittén används. 

I några fall har kommissionen lagt till behovet av bestämmelser om skyndsamhet och 
effektivitet. Dessa fall rör effektivitet för att hålla tidsfrister vid förlängning av 
godkännanden och skyndsamhet vid hot mot människors eller djurs hälsa. 

3.3. Nya bestämmelser som rådet infört 

Rådet lade till vissa tekniska definitioner i artikel 3, t.ex. yrkesmässig användare, 
relevant metabolit och förorening. 

Vissa ytterligare krav beträffande användningen av växtskyddsmedel som särskilt rör 
dricksvatten har lagts till i artikel 4. Dessa krav överensstämmer med vissa av de 
ändringar som Europaparlamentet föreslog i ändringsförslag 255. 

Rådet har i artikel 4.7 fört in ett undantag från kriterierna för godkännande i bilaga II. 
Det skulle göra det möjligt att godkänna ämnen som inte uppfyller specifika kriterier 
för godkännande (ämnen som inte är cancerogena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 2 eller som inte förorsakar endokrina störningar, enligt punkterna 3.6.3, 
3.6.4, 3.6.5 och 3.8.2 i bilaga II). 

I artikel 14 har en tidsplan för förlängning av godkännanden av verksamma ämnen 
införts (högst 15 år eller i undantagsfall, för undantagen enligt artikel 4.7, högst fem 
år). 

Rådet har lagt till en skyldighet för kommissionen att fastställa uppgiftskrav för 
skyddsämnen och synergister (artikel 25). Rådet föreskriver också att bedömningen 
av likvärdighet (artikel 37) och kriterierna för godkännande (punkterna 3.6–3.9 i 
bilaga II) är tillämpliga även för skyddsämnen och synergister och inte enbart för 
verksamma ämnen. 

Den nya artikel 29a ger medlemsstaterna rätt att bevilja tillfälliga godkännanden, 
förutsatt att vissa villkor är uppfyllda (handlingarna är fullständiga, 
bedömningsförfarandet är försenat och högsta tillåtna restmängder har fastställts). 
Denna bestämmelse överensstämmer i stort med Europaparlamentets 
ändringsförslag 281. 
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I artikel 35 förtydligas det att man vid bedömningen av handlingarna med 
utgångspunkt i aktuella vetenskapliga och tekniska rön ska använda vägledande 
dokument som finns tillgängliga vid tidpunkten för ansökan. Detta överensstämmer 
med Europaparlamentets ändringsförslag 136.  

Bestämmelserna om ömsesidigt erkännande och det zonbaserade systemet (skäl 24, 
artiklarna 35, 39 och 78a samt bilaga I) har grupperats om inom texten och delvis 
ändrats. Utöver kommissionens förslag skulle frivilligt ömsesidigt erkännande tillåtas 
för växtskyddsmedel som godkänts i en annan zon, för växtskyddsmedel som 
innehåller en kandidat för substitution (artikel 39), för tillfälliga godkännanden eller 
för växtskyddsmedel som innehåller ett verksamt ämne som godkänts enligt 
undantaget i artikel 4.7. För behandling av utsäde och användning i tomma lokaler 
eller behållare är det ömsesidiga erkännandet på EU-nivå obligatoriskt. 
Bestämmelser om utsläppande på marknaden av behandlat utsäde har införts i en 
särskild artikel. 

Rådet har även lagt till ett förfarande som ger officiella eller vetenskapliga organ på 
jordbruksområdet, jordbruksorganisationer eller yrkesmässiga användare möjlighet 
att ansöka om ömsesidigt erkännande i en medlemsstat, även om innehavaren av 
godkännandet inte har lämnat in en sådan ansökan eller inte samtycker till ansökan. 

Den gemensamma ståndpunkten bibehåller det obligatoriska ömsesidiga 
erkännandet. Genom ett undantag (artikel 35.3) medges dock anpassning till lokala 
förhållanden och, i undantagsfall, en möjlighet för medlemsstaterna att vägra 
godkänna ett växtskyddsmedel på grund av specifika och underbyggda risker för 
hälsan eller miljön som inte kan kontrolleras på annat sätt. 

Rådet har lagt till en bestämmelse om behandling av utsäde (nytt skäl 26a och 
artikel 47a), där man fastställer ytterligare märkningskrav för behandlat utsäde. Detta 
skulle ge medlemsstaterna rätt att begränsa användningen av behandlat utsäde om det 
utgör en allvarlig risk till följd av det växtskyddsmedel som utsädet behandlats med. 

En ytterligare period av dataskydd på två år och sex månader föreskrivs för 
undersökningar som är nödvändiga för att förlänga eller ompröva ett godkännande 
(artikel 56). 

Vissa ändringar har gjorts i artikel 60, där reglerna för konfidentialitet fastställs. 
Dessa ändringar är till största delen tekniska och förtydligar skillnaden mellan 
skyddet av företags affärsintressen och skyddet av enskilda personers privatliv och 
integritet. 

Rådet har tagit bort alla uttryckliga hänvisningar till förordning (EG) nr 882/2004 om 
övervakning och kontroller av livsmedel och foder från artikel 65 i kommissionens 
ursprungliga förslag, som föreskrev att dessa kontroller skulle likna kontrollerna i 
den förordningen, men har behållit hänvisningen i skäl 38. 

I artikel 78 har rådet lagt till bestämmelser om undantag för användning av 
hjälpämnen i växtskyddsmedel och ett arbetsprogram för tillsatsmedel. 
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Artikel 78a innehåller en klausul om översyn av hur det ömsesidiga erkännandet av 
godkännanden, det zonbaserade systemet och kriterierna för godkännande fungerar, 
med en rapport från kommissionen inom fem år. 

Rådet har ändrat texten i punkterna 3.6.2–3.6.5 och 3.8 i bilaga II om kriterierna för 
godkännande. Mutagena ämnen i kategori 1 eller 2 kan inte godkännas för 
användning i växtskyddsmedel. Ämnen som är cancerogena eller 
reproduktionstoxiska eller som förorsakar endokrina störningar kan bara godkännas 
om användningen av dem endast leder till försumbar exponering av människor eller 
miljö (det senare gäller enbart endokrinstörande ämnen). Begreppet försumbar 
exponering för konsumenter definieras närmare genom en hänvisning till förordning 
(EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. 

3.4. Huvudsakliga problem vid antagandet av den gemensamma ståndpunkten 

Rättslig grund 

Kommissionens förslag grundar sig på artiklarna 37 och 152.4 b, som båda rör 
jordbruk. Kommissionen anser att förslaget är jordbruksrelaterat, eftersom 
jordbrukets avkastning skulle påverkas om växtskyddsmedel inte användes (skäl 6). 
Artikel 37 är den lämpliga grunden för alla bestämmelser om ”produktion och 
saluföring” av jordbruksprodukter som bidrar till att uppnå ett eller flera av målen 
med den gemensamma jordbrukspolitiken. I förslaget definieras vilka produkter som 
får användas på fälten, så det har en tydlig koppling till jordbruksproduktionen. Att 
främja miljövänligare former av jordbruksproduktion är också ett av målen med den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

I artikel 152.4 b föreskrivs åtgärder på växtskyddsområdet som direkt syftar till att 
skydda människors hälsa. 

I den gemensamma ståndpunkten läggs artikel 95 (gemensamma marknaden) till, 
medan artikel 152.4 b utgår. Kommissionen har godtagit denna kompromiss, men har 
gjort ett skriftligt uttalande. 

Dataskydd – artikel 56 

I kommissionens förslag föreskrivs en dataskyddsperiod på tio år. I den 
gemensamma ståndpunkten föreskrivs att denna period kan förlängas till 13 år i 
särskilda fall (t.ex. utsträckning till mindre användningsområden). Det föreskrivs 
även två och ett halvt års dataskydd efter varje förlängning av godkännandet av det 
verksamma ämnet. 

Det ytterligare dataskyddet vid utsträckning av användningen för mindre 
användningsområden, som även Europaparlamentet föreslog (ändringsförslag 196) är 
inte kontroversiellt. Ytterligare dataskydd vid förlängning kan emellertid hindra 
marknadstillträdet för tillverkare av generiska produkter. Kommissionen godtog inte 
ordförandeskapets förslag att bevilja fem års dataskydd vid förlängning, men 
accepterade en kompromiss på två och ett halvt år. Europaparlamentet hänvisade i 
sitt ändringsförslag 194 till skydd av ytterligare uppgifter som är nödvändiga på 
grund av krav på ändringar av lagstiftningen. 
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Övervakning och kontroller – artikel 65 

Kommissionen har godtagit att de detaljerade hänvisningarna till förordning (EG) 
nr 882/2004 rörande övervakning och kontroller av livsmedel och foder tas bort från 
artikel 65. Detta kommer att medföra mindre säkerheten när det gäller 
tillämpningsområdet för genomförandeåtgärderna för kontroll och övervakning. Den 
gemensamma ståndpunkten hänvisar dock fortfarande till förordning (EG) 
nr 882/2004 i skäl 38. Därför bibehålls samma mål för genomförandeåtgärderna. 

Kriterier för godkännande  

I kommissionens förslag fastställs kriterier för godkännande av verksamma ämnen. 
Kommissionen föreslog att ämnen som klassificeras eller som ska klassificeras som 
cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 (kategori 1: 
tillräckliga bevis för att de utgör ett hot mot människor, kategori 2: stor sannolikhet 
för att det är relevant för människor) eller som förorsakar endokrina störningar får 
godkännas bara om exponeringen är försumbar. 

Den gemensamma ståndpunkten bibehåller kommissionens synsätt och förstärker 
kriterierna för mutagena ämnen, som utesluts helt. Dessutom blir cancerogena, 
reproduktionstoxiska och endokrinstörande ämnen som skulle kunna godkännas på 
grund av försumbar exponering kandidater för substitution när det gäller 
godkännande av växtskyddsmedel i medlemsstaterna (punkt 4 strecksatserna 5 och 6 
i bilaga II). 

Genom ett undantag (artikel 4.7) ges möjlighet att godkänna ett ämne i högst fem år 
även om det inte uppfyller de fastställda kriterierna, om det inte finns några andra 
medel för att kontrollera en allvarlig fara för växtskyddet. Användningen av dem 
skulle dock underkastas riskreducerande åtgärder för att minimera exponeringen för 
människor, och gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder 
skulle fastställas i enlighet med de normala förfarandena. Dessa ämnen skulle även 
uteslutas från obligatoriskt ömsesidigt erkännande (artikel 40.2 d). Ämnen som är 
cancerogena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 är uteslutna från undantaget.  

I artikel 14 (förlängt godkännande) förtydligas det dessutom att det förlängda 
godkännandet för dessa ämnen inte ska gälla i 15 år (som för övriga ämnen) utan i 
högst fem år. 

Kommissionen har gjort ett skriftligt uttalande där den förtydligar hur den skulle 
tillämpa undantagen. 

4. SLUTSATS 

Kommissionen anser att den gemensamma ståndpunkten helt och hållet återger de 
viktigaste delarna av kommissionens ursprungliga förslag och syftet med flera av de 
ändringar som Europaparlamentet föreslagit vid första behandlingen. 

Kommissionen godtar därför den gemensamma ståndpunkt som rådet antagit med 
kvalificerad majoritet. 
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5. KOMMISSIONENS UTTALANDEN 

Kommissionen har gjort två skriftliga uttalanden, vilka bifogas. 
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BILAGA 

KOMMISSIONENS UTTALANDEN 

1. ”Kommissionen medger att det förfarande som tillåter ett möjligt godkännande av ett 
verksamt ämne för en maximal tidsperiod om fem år, även om det inte uppfyller de 
förtecknade kriterierna, utgör ett undantag från det standardförfarande som används 
för att godkänna verksamma ämnen. Kommissionen betonar att undantaget endast 
skulle tillämpas i sådana fall där det läggs fram dokumenterade bevis, som visar att 
det inte finns några andra tillgängliga medel för att kontrollera en allvarlig fara för 
växtskyddet. Godkännandet ska beslutas med tillämpning av kommittéförfarandet, 
varvid samtliga medlemsstater deltar i utvärderingen inte bara av dokumentationen 
kring det verksamma ämnet, utan också av den dokumentation som visar att det inte 
föreligger några alternativ. Varje föreslaget godkännande kommer att vara 
underkastat strikta villkor, inklusive riskreducerande åtgärder, som skulle ingå i 
beslutet om godkännande och sikta på att minimera exponering av människor och 
miljö.” 

2. ”Kommissionen beklagar att artikel 152.4 b i fördraget tagits bort från den rättsliga 
grunden till förslaget. Ett av förslagets viktigaste mål är att uppnå en hög nivå 
avseende människors och djurs hälsa och att skydda miljön. 

 För att möjliggöra att lagstiftningsprocessen går vidare för ett antagande i god tid av 
den föreslagna förordningen godtar kommissionen rådets gemensamma ståndpunkt, 
eftersom innehållet i den kompromiss som uppnåtts totalt sett uppfyller förslagets 
målsättningar. 

 Om Europaparlamentet under den andra behandlingen skulle återinföra artikel 152 
som en av de rättsliga grunderna, förbehåller sig kommissionen rätten att godta den 
relevanta ändringen.” 
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