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BEGRUNDELSE – RESUMÉ AF FAKTA OG KONKLUSIONER 

Generel baggrund og oversigt over dokumentationskilder 

I maj 2017 anmodede Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og 

Fødevaresikkerhed (ENVI) om tilladelse til at udarbejde en betænkning om gennemførelsen 

af forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, i det 

følgende benævnt "forordningen". Denne betænkning er en del af ENVI's program for 

gennemførelseskontrol. 

Ekspertise om gennemførelsen af forordningen blev leveret af Enheden for Efterfølgende 

Evaluering (EVAL) i Direktoratet for Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi under 

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Parlamentarisk Forskning, GD EPRS. Med 

henblik på at forberede den nødvendige forskningsmæssige dokumentation blev der bestilt en 

undersøgelse med det formål at evaluere gennemførelsen af forordningen. Resultaterne blev 

samlet i en European Implementation Assessment (europæisk gennemførelsesvurdering) og 

offentliggjort i april 20181. 

Undersøgelsen er baseret på fire indbyrdes forbundne forskningsstrenge: 

- "Evaluering af gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og deres virkninger. Kortlægning af 

medlemsstaternes anvendelse af undtagelserne i forordningens artikel 53"  

- "Vurdering af kriterier og kapacitet til pålidelig og harmoniseret 

farlighedsidentifikation af aktivstoffer"  

- "Vurdering af medlemsstaternes kapacitet til pålidelig "godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler" og dens ensartethed" 

- Kortlægning af den videnskabelige praksis til evaluering (risikovurdering) af 

aktivstoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler". 

Der er aldrig tidligere blevet foretaget en omfattende undersøgelse af forordningens 

indvirkninger. I forbindelse med den europæiske gennemførelsesvurdering blev der indsamlet 

nye data og resultater, og den er den primære kilde til information i denne 

gennemførelsesbetænkning. 

Det bør bemærkes, at Kommissionen i november 2016 offentliggjorde en køreplan om Refit-

evalueringen2 af EU's lovgivning om plantebeskyttelsesmidler og pesticidrester, hvis 

resultater ventes i begyndelsen af 2019. 

Hovedformålet med begge evalueringer er at vurdere gennemførelsen af forordning (EF) 

nr. 1107/2009. Selv om området for Kommissionens evaluering er bredere3, er det sæt 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Den dækker navnlig forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der er i 

fokus i denne gennemførelsesbetænkning, og forordning (EF) nr. 396/2005 om maksimalgrænseværdier for 

pesticidrester i eller på fødevarer og foder af vegetabilsk og animalsk oprindelse 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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standardkriterier, der er brugt ved evalueringerne, det samme. 

Desuden nåede Den Europæiske Ombudsmand i februar 2016 frem til sin konklusion i sag 

12/2013/MDC om Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler. Kommissionen har som den ansvarlige for risikostyring pligt til at 

sikre, at de aktivstoffer, som den godkender, hverken er til skade for menneskers sundhed, 

dyrs sundhed eller miljøet. Ombudsmanden fandt, at Kommissionen kan være for 

eftergivende i sin praksis og måske ikke tager tilstrækkeligt hensyn til forsigtighedsprincippet. 

Ordføreren har også taget relevante domme afsagt af Den Europæiske Unions Domstol og 

andre relevante præjudicielle afgørelser i betragtning. 

Den nylige kontrovers om fornyelsen af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat har yderligere 

understreget, at tilliden til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler i EU er blevet alvorligt 

undermineret. I oktober 2017 meddelte Kommissionen, at det europæiske borgerinitiativ 

"Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt mennesker og miljø mod giftige pesticider" 

opfylder betingelserne for behandling1. Over 1 million borgere opfordrede Kommissionen til 

at "foreslå medlemsstaterne at indføre et forbud mod glyphosat, reformere 

godkendelsesproceduren for pesticider og fastsætte obligatoriske EU-reduktionsmål for 

anvendelsen af pesticider". 

I lyset heraf besluttede Europa-Parlamentet i februar 2018 at nedsætte et udvalg, Det Særlige 

Udvalg om Unionens Godkendelsesprocedure for Pesticider (PEST), der skal analysere og 

vurdere bl.a. godkendelsesproceduren for pesticider i Unionen, herunder den anvendte metode 

og dens videnskabelige kvalitet, procedurens uafhængighed af branchen samt 

gennemsigtigheden i beslutningsprocessen og resultaterne heraf. 

Derudover foreslog Kommissionen i april 2018 som opfølgning på sit svar til det pågældende 

borgerinitiativ2, at der skulle foretages en målrettet revision af den generelle 

fødevarelovgivning, og offentliggjorte forslag til en forordning om gennemsigtighed og 

bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden3, der bl.a. ændrer de forordninger, hvis 

gennemførelse behandles her. 

Dette viser, at det står højt på den politiske dagsorden at evaluere et komplekst regelsæt til 

harmonisering og overvågning af markedsføring af plantebeskyttelsesmidler på EU's indre 

marked.  

Alle ovennævnte fakta er brugt som input til den foreliggende betænkning. Ordføreren tager 

også højde for andre relevante undersøgelser og rapporter udført af nationale myndigheder og 

aktører. 

Forordningen og EU's politik for pesticider 

I 2006 vedtog Kommissionen en tematisk strategi for bæredygtig anvendelse af pesticider i 

alle medlemsstater. Som opfølgning herpå offentliggjorde Kommissionen i 2006 et forslag til 

en forordning om ophævelse af direktiv 91/414/EØF. Den endelige retsakt (forordning (EF) 

nr. 1107/2009, som det drejer sig om her) blev offentliggjort i EU-Tidende i 2009. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/da?lg=da 
2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_da 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/da?lg=da
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/DA/C-2017-8414-F1-DA-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_da
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Ved den forordning blev der fastlagt bestemmelser om godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori de frembydes til salg, samt om markedsføring, 

anvendelse og kontrol heraf i EU. Forordningen indeholder både bestemmelser om 

godkendelse af aktivstoffer, safenere og synergister, som plantebeskyttelsesmidler indeholder 

eller består af, og bestemmelser om adjuvanter og hjælpestoffer. 

Et vigtigt nyt element, der blev indført ved forordningen, var en række strenge 

udelukkelseskriterier1, der benyttes ved godkendelse af aktivstoffer på EU-plan. Disse 

kriterier blev indført med sigte på at fjerne de mest toksiske stoffer fra markedet ved et 

forbud. Indførelsen af udelukkelseskriterier indebærer, at godkendelsesprocessen bestemmes 

af en farebaseret tilgang, hvilket ikke var tilfældet under Rådets direktiv 91/414/EF. 

Den farebaserede tilgang blev understøttet af et andet princip i EU's miljølovgivning: 

forsigtighedsprincippet. Medlemsstaterne skal navnlig ikke forhindres i at anvende 

forsigtighedsprincippet i tilfælde af videnskabelig usikkerhed omkring de risici, som 

plantebeskyttelsesmidler udgør for menneskers og dyrs sundhed og miljøet. 

Reguleringsmæssige procedurer for godkendelse af aktivstoffer og 

plantebeskyttelsesmidler 

I Den Europæiske Union er plantebeskyttelsesmidler underlagt en dobbelt 

godkendelsesproces: Aktivstoffer godkendes på EU-plan, kommercielle 

plantebeskyttelsesmidler godkendes efterfølgende på medlemsstatsplan. 

Tre hovedinstrumenter udgør kernen i forordningen: 

a) godkendelse af aktivstoffer ved de nationale kompetente myndigheder, EFSA og 

Kommissionen sammen med eksperter fra medlemsstaterne (som er medlem af i Den 

Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder) 

b) godkendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende godkendte aktivstoffer 

c) håndhævelse af de reguleringsmæssige afgørelser, der er truffet som led i godkendelserne. 

Godkendelsesproceduren består af en række faser: 

1. Ansøgningen om godkendelse indsendes til et EU-land, som kaldes den 

rapporterende medlemsstat (RMS) 

2. RMS kontrollerer, om ansøgningen opfylder betingelserne for behandling 

3. RMS udarbejder et udkast til vurderingsrapport 

4. EFSA afgiver sin konklusion 

                                                 
1 I artikel 4 i forordning (EF) nr. 1107/2009 fastslås, at et aktivstof kun bliver godkendt, hvis det ikke 

klassificeres som kræftfremkaldende, mutagent, reproduktionstoksisk, persistent og bioakkumulerende, toksisk 

for miljøet eller som hormonforstyrrende for mennesker og arter uden for målgruppen. Det betyder, at hvis den 

fase, hvor farer identificeres, resulterer i klassificering af et aktivstof som opfyldende et hvilket som helst af de 

ovennævnte udelukkelseskriterier, bør stoffet forbydes, og som følge heraf også dets anvendelse i 

plantebeskyttelsesmidler forbydes i Den Europæiske Union ((Bozzini 2018, Bilag II til den europæiske 

gennemførelsesvurdering, s. 21). 
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5. Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder stemmer om 

godkendelse eller ikkegodkendelse 

6. Vedtagelse ved Kommissionen 

7. Offentliggørelse af en forordning i Den Europæiske Unions Tidende. 

Et plantebeskyttelsesmiddel indeholder normalt mere end én komponent. Den aktive 

komponent mod skadedyr/plantesygdomme kaldes et "aktivstof". Plantebeskyttelsesmidler 

indeholder mindst et godkendt aktivstof, og disse kan indeholde mikroorganismer, feromoner 

og planteekstrakter. 

Kontrollen af markedsføringen af plantebeskyttelsesmidler og af deres anvendelse foretages 

af medlemsstaterne.  

De vigtigste områder, der giver anledning til bekymring 

Den europæiske gennemførelsesvurdering, som er blevet offentliggjort af EPRS, viser, at der 

er en række forskellige problemer i forbindelse med gennemførelsen af forordningen. I 

udkastet til betænkning fokuserer ordføreren hovedsageligt på de aspekter, der har negative 

følger for opnåelsen af målene for sundheden og miljøet.  

De omfatter især en stigning i antallet af undtagelser, der gøres under henvisning til artikel 53 

uden tilfredsstillende begrundelser, eller det, at et antal afgørende aspekter ikke vurderes i 

tilstrækkeligt omfang (f.eks. ikketilsigtede blandinger og effekter som følge af kombinationer, 

miljømæssig indvirkning på biodiversiteten, pesticidnedbrydning ved lave koncentrationer, 

udviklingsmæssig immunotoksicitet og udviklingsmæssig neurotoksicitet). 

Forordningen har ganske vist resulteret i klare fremskridt i form af bedre beskyttelse af 

folkesundheden og miljøet som følge af indførelsen af de faremæssige udelukkelseskriterier, 

men utilstrækkelig harmonisering (f.eks. økotoksikologi) er til hinder for evaluering af stoffer 

og dermed for effektiv gennemførelse på relevante videnskabelige områder.  

Ved evalueringen blev der udpeget en række problemområder vedrørende gennemsigtighed. 

Særlig problematisk er, at der ikke er økonomisk overkommelige og tilgængelige alternativer 

til rådighed, og at man ikke i tilstrækkelig grad fremmer god landbrugspraksis i forbindelse 

med integreret skadedyrsbekæmpelse og heller ikke øget brug og tilrådighedsstillelse af 

lavrisikostoffer. Det viste sig også, at forordningens formål og instrumenter tilsyneladende 

ikke er i tråd med EU's politikker inden for landbrug, fødevaresikkerhed, klimaændringer og 

bæredygtig brug af pesticider samt maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer og 

foder. Håndhævelsen af forordningen er problematisk. Der er tegn på en stigning i handelen 

med ulovlige og forfalskede plantebeskyttelsesmidler, hvilket er blevet konstateret i de 

seneste år. 

Ordførerens henstillinger 

Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt med en yderligere indsats på både EU-plan 

og nationalt plan for a sikre effektiv gennemførelse af forordningen. Selv om forordningens 

målsætninger for sundhed og miljø beskrives som relevante for det faktiske behov, har 

evalueringen vist, at disse to målsætninger ikke opfyldes i praksis. Det er et resultat af de 
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problemer med den praktiske gennemførelse af de tre vigtigste instrumenter i forordningen, 

som viste sig i EPRS's evaluering - a) godkendelse af stoffer, b) godkendelse af 

plantebeskyttelsesmidler, der indeholder godkendte stoffer, og c) håndhævelse af 

reguleringsmæssige afgørelser, der træffes som led i godkendelser. 

For så vidt angår de negative indvirkninger på folkesundheden og miljøet anser ordføreren en 

række aspekter af gennemførelsen for at være særlig problematiske. Det drejer sig bl.a. om 

følgende: misbrug af godkendelsesproceduren for nødsituationer som dokumenteret af det 

øgede antal undtagelser, der gøres i henhold til artikel 53, hyppig brug af proceduren med 

bekræftende data, forordningens forenelighed med forsigtighedsprincippet, ufuldstændig 

harmonisering af datakrav og de metoder, der anvendes inden for nogle videnskabelige 

områder, og som anvendes til evaluering af stoffer ud fra udelukkelseskriterierne. 

Ordføreren glæder sig over forslaget for nylig fra Kommissionen om gennemsigtighed og 

bæredygtighed i EU's risikovurderingsmodel, der bl.a. dækker plantebeskyttelsesmidler, men 

må samtidig konstatere, at nogle af de afgørende aspekter i den proces, hvor man træffer de 

reguleringsmæssige afgørelser, ikke behandles i tilstrækkeligt omfang i det forslag, og 

navnlig risikostyringsfasen hos Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder i 

forbindelse med godkendelse af aktivstoffer. Øget gennemsigtighed er også nødvendig for de 

dele af godkendelsen, som ligger hos medlemsstaternes kompetente myndigheder. 

Dertil kommer, at effektiv gennemførelse ikke kan opnås uden en bedre harmonisering med 

EU's politikker og uden øgede incitamenter til at fremme alternative løsninger. 

Den foreliggende dokumentation viser, at håndhævelsen af reguleringsmæssige afgørelser 

inden for rammerne af forordningen ikke er tilstrækkelig, og at det er nødvendigt med bedre 

kontrol på nationalt plan. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler 

(2017/2128(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 

oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets 

direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 

23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske 

og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. 

december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og 

om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af 

forordning (EF) nr. 1907/20063, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 

21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats med henblik på bæredygtig 

anvendelse af pesticider4, 

– der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om udkast til Kommissionens 

gennemførelsesforordning om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat i 

henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ændring af bilaget til 

gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/20115, 

– der henviser til sin beslutning af 15. februar 2017 om lavrisikopesticider af biologisk 

oprindelse6,  

– der henviser til Den Europæiske Ombudsmands afgørelse af 18. februar 2016 i sag 

12/2013/MDC om Kommissionens praksis med hensyn til godkendelse og 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (pesticider)7, 

– der henviser til den europæiske gennemførelsesvurdering af forordning (EF) nr. 

1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og de relevante bilag dertil 

som offentliggjort af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (GD EPRS)8 i april 2018, 

– der henviser til Den Europæiske Unions Domstols domme af 23. november 2016 i sag 

                                                 
1 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1. 
2 EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1. 
3 EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1. 
4 EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0395. 
6 Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0042. 
7 https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/summary.faces/da/65903/html.bookmark 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/summary.faces/da/65903/html.bookmark
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C-673/13 P, Kommissionen mod Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe, og 

C-442/14, Bayer CropScience og Stichting De Bijenstichting mod College voor de 

toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– der henviser til Kommissionens forslag af 11. april 2018 til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i 

fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel 

fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], 

forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 

1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om 

røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], 

forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for 

fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 

1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye 

fødevarer]1, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 

til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse 

til at udarbejde initiativbetænkninger, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 

og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0000/2018), 

A. der henviser til, at evalueringen af gennemførelsen af forordningen viste, at 

målsætningerne om at beskytte sundheden og miljøet ikke bliver opfyldt; 

B. der henviser til, at gennemførelsen af forordningen ikke er i overensstemmelse med EU-

politikker inden for relaterede områder, herunder pesticidområdet; 

C. der henviser til, at den foreliggende dokumentation viser, at den praktiske 

gennemførelse af forordningens tre vigtigste områder – de to typer godkendelse og 

håndhævelsen af reguleringsmæssige afgørelser – er utilfredsstillende og ikke sikrer 

opfyldelse af formålet med forordningen; 

D. der henviser til, at der er betænkeligheder ved evalueringsmetoden, som den er fastsat 

ved lov, navnlig for så vidt angår hvem der skal fremlægge dokumentation for 

evalueringer og den farebaserede tilgang; 

E. der henviser til, at den praktiske gennemførelse af den fastlagte evalueringsmetode 

giver anledning til bekymring; der henviser til, at der navnlig er betydelig bekymring 

over den ufuldstændige harmonisering af datakrav og metoder, der anvendes inden for 

visse videnskabelige områder, og som kan være til hinder for evalueringsprocessen og 

dermed have direkte negative indvirkninger på folkesundheden og miljøet; 

F. der henviser til, at man fandt, at de nationale kompetente myndigheders arbejde er en 

særdeles vigtig faktor, der påvirker vurderingen af aktivstoffer; der henviser til, at der er 

væsentlige forskelle fra medlemsstat til medlemsstat for så vidt angår tilgængelig 

ekspertise og personale; der henviser til, at forordningen og de relevante understøttende 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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lovkrav ikke gennemføres på en ensartet måde på tværs af medlemsstaterne med deraf 

følgende sundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser; 

G. der henviser til, at gennemsigtigheden er utilstrækkelig i alle faser af 

godkendelsesproceduren, hvilket har negative følger for sundheden og miljøet og skaber 

mistillid i befolkningen til det system, der regulerer pesticidstoffer; der henviser til, at 

gennemsigtigheden i de kompetente myndigheders aktiviteter i forbindelse med 

godkendelsen også er utilfredsstillende; 

H. der henviser til, at godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, som udelukkende finder 

sted på nationalt plan, ofte udsættes for forsinkelser i risikostyringsmæssige afgørelser; 

der henviser til, at dette har den konsekvens, at der i nogle tilfælde sker en stigning i 

antallet af godkendelser, som medlemsstaterne giver efter undtagelsesordningen, hvor 

de gør brug af forordningens artikel 53; der henviser til, at der er tilfælde, hvor en sådan 

undtagelse anvendes stik imod, hvad der var lovgiverens oprindelige hensigt; 

I. der henviser til, at den til rådighed værende dokumentation viser, at denne lovgivning 

på EU-plan øger værdien af og tilfører værdi til de nationale bestræbelser og aktioner; 

De vigtigste konklusioner 

1. mener, at EU er det rette niveau, hvor reguleringsmæssige tiltag på området pesticider 

fortsat bør finde sted; 

2. er bekymret over, at forordningen ikke er blevet gennemført effektivt, og at dens 

målsætninger som følge heraf ikke bliver opfyldt i praksis; 

3. bemærker, at forordningens formål og instrumenter og gennemførelsen af den ikke er i 

tråd med EU's politikker inden for landbrug, fødevaresikkerhed, klimaændringer, 

bæredygtig brug af pesticider og maksimalgrænseværdier for pesticidrester i fødevarer 

og foder; 

4. er bekymret over den støt stigende brug og de konstaterede tilfælde af misbrug af 

godkendelser i nødsituationer, som gives under henvisning til artikel 53; 

5. er bekymret over, at den ufuldstændige harmonisering af data- og testkrav inden for 

visse videnskabelige områder kan have direkte negative indvirkninger på sundheden, 

miljøet og landbrugsproduktionen; 

6. beklager de begrænsede offentligt tilgængelige oplysninger om evaluerings- og 

godkendelsesproceduren samt den begrænsede adgang til information; beklager, at der 

er en ringe grad af gennemsigtighed hos de rapporterende medlemsstater (når de agerer 

inden for rammerne af godkendelsesproceduren), at oplysningernes tilgængelighed og 

brugervenlighed i fasen hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er 

problematiske, og at gennemsigtighed i risikostyringsfasen synes at mangle og også 

anses for problematisk af aktører; 

7. er bekymret over, at de plantebeskyttelsesmidler, der er til rådighed på markedet, og 

deres anvendelse fra brugernes side i nogle tilfælde ikke nødvendigvis er i 

overensstemmelse med de relevante godkendelsesbetingelser for så vidt angår deres 
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sammensætning og brug; 

8. understreger, at forordningen bør afspejle behovet for at fremme landbrugsmetoder 

baseret på integreret skadedyrsbekæmpelse bedre, herunder ved at fremme udvikling af 

lavrisikostoffer; 

9. fremhæver, at mange godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke blevet evalueret i forhold 

til EU's standarder i mere end 15 år; 

10. er bekymret over, at harmoniseringen af retningslinjer inden for økotoksikologi eller 

skæbne og opførsel i miljøet er endnu ikke afsluttet; 

11. understreger, at manglende eller ufuldstændige retningslinjer er alvorlige mangler, som 

har negative konsekvenser for gennemførelsen af forordningen og dermed for 

opfyldelsen af dens mål; 

12. fremhæver, at tilgængelige vejledninger ikke altid er juridisk bindende, hvilket skaber 

reguleringsmæssig usikkerhed for ansøgere og rejser tvivl om resultaterne af de 

evalueringer, der foretages inden for rammerne af godkendelsesprocedurerne; 

Henstillinger 

13. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre en effektiv gennemførelse af 

forordningen i hver deres rolle i de to godkendelsesprocedurer; 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende, at målsætningerne om 

sundheds- og miljøbeskyttelse bør gå forud for målsætningen om at forbedre 

plantebeskyttelse; 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre fuld og ensartet anvendelse af 

de faremæssige udelukkelseskriterier, jf. eksisterende harmoniserede retningslinjer, og 

til at sikre, at stoffer kun vurderes med hensyn til deres risiko, hvis det er godtgjort, at 

de ikke har farlige (udelukkelses-) egenskaber, således som det kræves i forordningen; 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til, når de fungerer som ansvarlige for 

risikostyringen i godkendelsesprocedurerne, at anvende forsigtighedsprincippet på 

behørig vis og til at være særlig opmærksomme på beskyttelsen af sårbare 

befolkningsgrupper, herunder gravide kvinder, spædbørn og børn; 

17. opfordrer medlemsstaterne til at begrænse antallet af godkendelser, der udstedes under 

henvisning til undtagelserne i forordningens artikel 53; 

18. opfordrer Kommissionen til at færdiggøre metoder til afgørelse af, hvorvidt visse 

undtagelser bør tages i brug, især for så vidt angår "ubetydelig eksponering" og 

"alvorlig fare for plantesundheden"; 

19. opfordrer Kommissionen til at begrænse anvendelsen af proceduren med bekræftende 

data; 

20. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge gennemsigtigheden generelt i 

procedurerne; 
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21. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre bedre sammenhæng mellem på 

den ene side forordningen og dens gennemførelse og på den anden side relateret EU-

lovgivning og relaterede EU-politikker, navnlig direktivet om bæredygtig anvendelse af 

pesticider; 

22. opfordrer medlemsstaterne til at sikre effektiv håndhævelse af forordningen, navnlig 

med hensyn til kontrol af de plantebeskyttelsesmidler, der markedsføres i EU, uanset 

om de er produceret i EU eller importeret fra tredjelande. 

° 

° ° 

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 

 


