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MOTIVERING – BAKGRUND OCH SLUTSATSER 

Allmän bakgrund och genomgång av uppgiftskällor 

 

I maj 2017 begärde Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

(ENVI) att få utarbeta ett genomförandebetänkande om förordning (EG) nr 1107/2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (nedan kallad förordningen). Betänkandet är 

ett led i ENVI-utskottets program för genomförandekontroll. 

Enheten för efterhandsbedömningar vid direktoratet för konsekvensbedömningar och 

europeiskt mervärde (Europaparlamentets generaldirektorat för parlamentarisk utredning och 

analys, GD EPRS) bistod med sakkunskap om genomförandet av förordningen. För att få 

fram de erforderliga forskningsuppgifterna beställdes en studie med en utvärdering av 

förordningens genomförande. Resultaten arbetades in i en europeisk 

genomförandebedömning och offentliggjordes i april 20181. 

Studien utgick från fyra sammanlänkade forskningslinjer: 

– Utvärdering av genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och av dess konsekvenser. 

Kartläggning av medlemsstaternas utnyttjande av undantagsbestämmelserna 

enligt artikel 53 i förordningen.  

– Bedömning av kriterier och kapacitet med avseende på en tillförlitlig och 

harmoniserad ”faroidentifiering” av verksamma ämnen.  

– Bedömning av medlemsstaternas kapacitet med avseende på ett tillförlitligt 

”produktgodkännande av växtskyddsmedel” samt dess enhetlighet. 

– Kartläggning av rutiner för vetenskaplig utvärdering (riskbedömning) av 

verksamma ämnen som används i växtskyddsmedel. 

Ingen omfattande studie av förordningens konsekvenser hade gjorts tidigare. Nya uppgifter 

och rön samlades in i genomförandebedömningen och är den främsta informationskällan för 

detta genomförandebetänkande. 

Noteras bör att kommissionen i november 2016 offentliggjorde en färdplan för Refit2 – en 

utvärdering av EU:s lagstiftning om växtskyddsmedel och bekämpningsmedelsrester – vars 

resultat väntas i början av 2019. 

 

Huvudsyftet med båda utvärderingarna är att bedöma genomförandet av förordning (EG) nr 

1107/2009. Även om kommissionens utvärdering har större räckvidd3 är 

standarduppsättningen av bedömningskriterier identisk. 

 

                                                 
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 Utvärderingen omfattar framför allt förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, som 

står i centrum för detta genomförandebetänkande, och förordning (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för 

bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Vidare tillkännagav Europeiska ombudsmannen i februari 2016 sin slutsats i ärende 

12/2013/MDC om Europeiska kommissionens praxis vid godkännande och utsläppande på 

marknaden av växtskyddsmedel. I sin roll som riskhanterare är kommissionen skyldig att se 

till att de verksamma ämnen som den godkänner är oskadliga för människors och djurs hälsa 

och för miljön. Ombudsmannen ansåg att kommissionen kanske är alltför slapphänt i sina 

metoder och inte tar tillräcklig hänsyn till försiktighetsprincipen.  

Det finns även domar från EU-domstolen och andra förhandsavgöranden på området som 

föredraganden har tagit fasta på. 

Kontroversen nyligen kring det förnyade godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat 

tydliggjorde ytterligare att tilltron till godkännandet av växtskyddsmedel i EU har naggats 

rejält i kanten. I oktober 2017 förklarade kommissionen det europeiska medborgarinitiativet 

Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel1 tillåtligt. 

Över en miljon medborgare uppmanade kommissionen ”att lägga fram ett förslag för 

medlemsstaterna om att förbjuda glyfosat, se över godkännandeförfarandet för 

bekämpningsmedel och fastställa bindande mål för hela EU om minskad användning av 

bekämpningsmedel”. 

Mot denna bakgrund beslutade Europaparlamentet i februari 2018 att tillsätta ett särskilt 

utskott för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (PEST), som bland 

annat ska analysera och utvärdera godkännandeförfarandet för bekämpningsmedel i unionen, 

däribland de använda metoderna och deras vetenskapliga kvalitet, förfarandets oberoende av 

industrin samt insynen i beslutsprocessen och dess resultat.  

 

Som uppföljning på sitt svar till medborgarinitiativet2 föreslog kommissionen officiellt en 

riktad översyn av den allmänna livsmedelslagstiftningen och offentliggjorde ett förslag till 

förordning om insyn och hållbarhet i EU:s modell för riskbedömning i livsmedelskedjan3, 

med ändringar av bland annat de förordningar vars genomförande diskuteras här. 

 

Detta visar att utvärderingen av ett komplext regelsystem i syfte att harmonisera och övervaka 

utsläppandet av växtskyddsmedel på EU:s inre marknad ligger högt på den politiska 

dagordningen.  

 

Alla de ovannämnda sakförhållandena har satt sin prägel på detta betänkande. Föredraganden 

tar även fasta på andra relevanta studier och rapporter från nationella myndigheter och 

intressenter. 

Förordningen i ett vidare sammanhang – EU:s politik för bekämpningsmedel 

 

År 2006 antog kommissionen en tematisk strategi om hållbar användning av 

bekämpningsmedel i alla medlemsstater. Detta följde kommissionen samma år upp med ett 

förslag till förordning om upphävande av direktiv 91/414/EEG. Slutakten (förordning (EG) nr 

1107/2009, som står i fokus här) offentliggjordes i EUT år 2009. 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/sv?lg=sv. 

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_sv. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/sv?lg=sv
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_sv
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Förordningen innehöll bestämmelser om produktgodkännande av kommersiella 

växtskyddsmedel och om utsläppande på marknaden, användning och kontroll av dessa inom 

EU. Den innehöll dels bestämmelser om godkännande av verksamma ämnen, skyddsämnen 

och synergister som finns i växtskyddsmedel eller som de består av, dels bestämmelser om 

hjälpämnen och tillsatsämnen. 

 

Ett nytt viktigt inslag i förordningen var ett antal stränga uteslutningskriterier1 för 

godkännande av verksamma ämnen på EU-nivå. Kriterierna infördes i syfte att förbjuda de 

giftigaste ämnena från marknaden. Införandet av uteslutningskriterier innebär att 

godkännandeförfarandet nu utgår från ett farobaserat förhållningssätt, vilket inte var fallet 

med rådets direktiv 91/414/EEG. 

 

Det farobaserade förhållningssättet underbyggdes av en annan princip i EU:s 

miljölagstiftning: försiktighetsprincipen. Medlemsstaterna ska i synnerhet inte hindras från att 

tillämpa försiktighetsprincipen om det råder vetenskaplig osäkerhet kring växtskyddsmedlets 

risker för människors eller djurs hälsa eller för miljön. 

 

Förfaranden för godkännande av verksamma ämnen och av växtskyddsmedel 

 

I EU är växtskyddsmedel underkastade ett dubbelt godkännandeförfarande: verksamma 

ämnen godkänns på EU-nivå, och kommersiella växtskyddsmedel produkt godkänns sedan på 

medlemsstatsnivå. 

 

Centralt i förordningen står tre viktiga instrument: 

a) Godkännande av verksamma ämnen genom nationella behöriga myndigheter, Efsa och 

kommissionen tillsammans med medlemsstaternas experter (samlade i ständiga kommittén 

för växter, djur, livsmedel och foder).  

b) Produktgodkännande av växtskyddsmedel som innehåller godkända verksamma ämnen. 
c) Efterlevnadskontroll av regleringsbeslut som fattats i samband med 

(produkt)godkännanden. 

 

Godkännandet omfattar flera steg: 

1. Ansökan om godkännande skickas till ett EU-land kallat den rapporterande 

medlemsstaten. 

2. Den rapporterande medlemsstaten kontrollerar om ansökan är tillåtlig. 

3. Den rapporterande medlemsstaten utarbetar en bedömningsrapport. 

4. Efsa tillkännager sina slutsatser. 

5. Ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder röstar om godkännande 

eller underkännande. 

                                                 
1
 Artikel 4 i förordning (EG) nr 1107/2009 slår fast att ett aktivt ämne ska godkännas endast om det inte klassificeras som 

cancerogent, mutagent, reproduktionstoxiskt, persistent och bioackumulerande, toxiskt för miljön eller hormonstörande för 

människor och för arter som inte är mål för bekämpningen. Detta innebär att det verksamma ämnet, om det till följd av 

faroidentifieringen får en klassificering som uppfyller något av de nyss nämnda uteslutningskriterierna, bör förbjudas och inte 

få användas i växtskyddsmedel i EU (Bozzini 2018, bilaga II till den europeiska genomförandebedömningen, s. 21). 
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6. Antagande i kommissionen. 

7. Offentliggörande av en förordning i Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Ett växtskyddsmedel innehåller i regel mer än en beståndsdel. Den beståndsdel som verkar 

mot skadegörare/växtsjukdomar kallas ”verksamt ämne”. Växtskyddsmedel innehåller minst 

ett godkänt verksamt ämne; dessa kan inbegripa mikroorganismer, feromoner och växtextrakt.  

 

Utsläppandet på marknaden av växtskyddsmedel och deras användning kontrolleras av 

medlemsstaterna.  

De största problemområdena 

 

I sin europeiska genomförandebedömning identifierade EPRS ett antal problem med 

genomförandet av förordningen. I utkastet till betänkande fokuserar föredraganden i första 

hand på de aspekter som inverkar negativt på uppnåendet av hälso- och miljömålen.  

 

Det handlar framför allt om att antalet undantag enligt artikel 53 ökar utan att 

tillfredsställande motiveringar lämnas och att ett antal viktiga aspekter inte bedöms tillräckligt 

(exempelvis oavsiktliga blandningar och kombinationseffekter, miljökonsekvenser för den 

biologiska mångfalden, degradation av bekämpningsmedel vid låga koncentrationer, 

utvecklingsimmunotoxicitet och utvecklingsneurotoxicitet). 

 

Även om förordningen inneburit tydliga framsteg i fråga om förbättrat folkhälso- och 

miljöskydd genom införandet av farorelaterade uteslutningskriterier hämmar otillräcklig 

harmonisering (t.ex. ekotoxikologi) ämnesutvärderingen och därmed även ett effektivt 

genomförande inom de berörda vetenskapliga områdena. 

 

Även ett antal frågetecken kring insynen konstaterades vid utvärderingen. Särskilt 

problematisk är frånvaron av ekonomiskt genomförbara och överkomliga alternativ och 

otillräckliga satsningar på god jordbrukssed i samband med integrerat växtskydd och ökad 

användning av och tillgång till lågriskämnen. Förordningens mål och instrument tycks 

dessutom inte vara i linje med EU:s politik när det gäller jordbruk, livsmedelssäkerhet, 

klimatförändringar, hållbar användning av bekämpningsmedel samt gränsvärden för 

bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder. Efterlevnadskontrollen av förordningen är 

problematisk. Det finns tecken på ökad handel med olagliga och förfalskade växtskyddsmedel 

på senare år. 

 
Föredragandens rekommendationer 

 

Föredraganden är övertygad om att det krävs fler insatser både på EU-nivå och nationellt för 

att få till stånd ett ändamålsenligt genomförande av förordningen. Även om förordningens 

hälso- och miljörelaterade mål uppges vara relevanta för de faktiska behoven visar 

utvärderingen att dessa båda mål inte uppnås i praktiken. Detta är följden av problem med det 

praktiska genomförandet av de tre huvudinstrument i förordningen som EPRS lyfter fram i sin 

utvärdering, alltså a) godkännande av ämnen, b) produktgodkännande av växtskyddsmedel 
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som innehåller godkända ämnen, och c) efterlevnadskontroll av regleringsbeslut som fattats i 

samband med (produkt)godkännandena. 

 

Vad gäller negativa folkhälso- och miljökonsekvenser ser föredraganden flera aspekter av 

genomförandet som särskilt problematiska, bland annat följande: missbruk av 

produktgodkännanden i nödsituationer, vilket kommer till uttryck i ett ökat antal undantag 

enligt artikel 53, flitig användning av ”förfarandet med bekräftande uppgifter”, förordningens 

förenlighet med försiktighetsprincipen, ofullständig harmonisering av uppgiftskrav och 

metoder som används på vissa vetenskapliga områden för att utvärdera ämnen mot 

uteslutningskriterierna.  

 

Föredraganden välkomnar kommissionens nyligen framlagda förslag om insyn och hållbarhet 

i EU:s modell för riskbedömning, som bland annat omfattar växtskyddsmedel, men 

konstaterar samtidigt att det inte ger tillräckligt utrymme åt vissa av de viktigare aspekterna 

av regleringsbeslutsprocessen, särskilt riskhanteringsfasen i ständiga kommittén för växter, 

djur, livsmedel och foder i samband med att aktiva ämnen ska godkännas. Ökad insyn behövs 

även i delar av de produktgodkännanden som utfärdas av medlemsstaternas behöriga 

myndigheter. 

 

Ett ändamålsenligt genomförande kan dessutom inte uppnås utan bättre harmonisering med 

EU:s politik och utan ökade incitament att främja alternativa lösningar. 

 

De tillgängliga uppgifterna visar att efterlevnadskontrollen av regleringsbesluten enligt denna 

förordning är otillräcklig och att bättre kontroller krävs på nationell nivå. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION 

om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel 

(2017/2128(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om 

upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och 

foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 

91/414/EEG2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 

ändring av förordning (EG) nr 1907/20063, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 

oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 

hållbar användning av bekämpningsmedel4, 

– med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till kommissionens 

genomförandeförordning om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet 

glyfosat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 

om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till 

genomförandeförordning (EU) nr 540/20115, 

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2017 om bekämpningsmedel med 

låg risk och biologiskt ursprung6,  

– med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 18 februari 2016 i ärende 

12/2013/MDC om kommissionens praxis vid godkännande och utsläppande på 

marknaden av växtskyddsmedel (pesticider)7, 

– med beaktande av den europeiska genomförandebedömningen av förordning (EG) nr 

1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden samt dess relevanta 

bilagor, som offentliggjordes av Europaparlamentets utredningstjänst (GD EPRS)8 i 

                                                 
1 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1. 
2 EUT L 70, 16.03.2005, s. 1. 
3 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1. 
4 EUT L 309, 24.11.2009, s. 71. 
5 Antagna texter, P8_TA(2017)0395. 
6 Antagna texter, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/sv/cases/decision.faces;jsessionid=2CF1005EC0CA549CD5231E16E61D8

030. 
8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf. 

https://www.ombudsman.europa.eu/sv/cases/decision.faces;jsessionid=2CF1005EC0CA549CD5231E16E61D8030
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/cases/decision.faces;jsessionid=2CF1005EC0CA549CD5231E16E61D8030
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april 2018, 

– med beaktande av domarna från Europeiska unionens domstol av den 23 november 

2016 i mål C-673/13, kommissionen mot Stichting Greenpeace Nederland och PAN 

Europe, och mål C-442/14, Bayer CropScience SA-NV och Stichting De Bijenstichting 

mot College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– med beaktande av kommissionens förslag – av den 11 april 2018 – till 

Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för 

riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om 

allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av 

genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om 

genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) 

nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med 

livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av 

livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om 

växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel]1, 

– med beaktade av artikel 52 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i 

talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av 

tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0000/2018), 

och av följande skäl: 

A. Utvärderingen av förordningens genomförande avslöjade att hälso- och 

miljöskyddsmålen inte uppnås. 

B. Genomförandet av förordningen är inte i linje med relaterad EU-politik, bland annat 

avseende bekämpningsmedel. 

C. Tillgängliga uppgifter visar att det praktiska genomförandet av förordningens tre 

huvudinstrument – godkännanden, produktgodkännanden och efterlevnadskontroll av 

regleringsbeslut – är otillfredsställande och inte säkerställer fullgörandet av 

förordningens syfte.  

D. Det finns frågetecken kring det i lag fastställda utvärderingsupplägget, särskilt när det 

gäller vem som ska ta fram uppgifterna till utvärderingarna och det farobaserade 

förhållningssättet. 

E. Det finns frågetecken kring det praktiska genomförandet av det fastställda 

utvärderingsupplägget. Framför allt finns stora frågetecken kring den ofullständiga 

harmoniseringen av uppgiftskrav och metoder inom vissa vetenskapliga områden, som 

kan hämma utvärderingsprocessen och därmed få direkta negativa folkhälso- och 

miljöeffekter. 

F. Hur de nationella behöriga myndigheterna presterar konstaterades vara en tungt 

                                                 
1 COM(2018)0179. 
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vägande faktor som påverkar utvärderingen av verksamma ämnen. Medlemsstaterna 

uppvisar betydande skillnader i fråga om tillgänglig expertis och personal. Förordningen 

och tillhörande rättsliga krav tillämpas inte enhetligt i medlemsstaterna, vilket får 

följder för miljön och folkhälsan. 

G. Insynen i alla skeden av godkännandeförfarandet är otillräcklig, vilket får negativa 

hälso- och miljöeffekter och väcker misstro mot det system som reglerar ämnen i 

bekämpningsmedel. Insynen i de behöriga myndigheternas verksamhet i samband med 

produktgodkännande är också otillfredsställande. 

H. Produktgodkännanden av växtskyddsmedel, som äger rum uteslutande på nationell nivå, 

drabbas ofta av förseningar i samband med riskhanteringsbeslut. Detta leder i vissa fall 

till en ökning av antalet produktgodkännanden som medlemsstaterna beviljar enligt 

undantaget i artikel 53 i förordningen. Det finns fall där sådana undantag används på ett 

sätt som strider mot lagstiftarens ursprungliga avsikt. 

I. De tillgängliga uppgifterna visar att denna reglering på EU-nivå stärker och ger 

mervärde åt de nationella insatserna och åtgärderna. 

Huvudsakliga slutsatser 

1. Europaparlamentet anser att EU är rätt nivå för fortsatta regleringsåtgärder i fråga om 

bekämpningsmedel. 

2. Europaparlamentet är bekymrat över att förordningen inte har genomförts på ett 

ändamålsenligt sätt och att dess mål därför inte uppnås i praktiken. 

3. Europaparlamentet konstaterar att förordningens mål, instrument och genomförande inte 

är i linje med EU:s politik när det gäller jordbruk, livsmedelssäkerhet, 

klimatförändringar, hållbar användning av bekämpningsmedel samt gränsvärden för 

bekämpningsmedelsrester i livsmedel och foder. 

4. Europaparlamentet är bekymrat över den stadigt ökande användningen, och de 

identifierade fallen av missbruk, av produktgodkännanden i nödsituationer enligt 

artikel 53. 

5. Europaparlamentet är bekymrat över att den ofullständiga harmoniseringen av uppgifts- 

och testkrav inom vissa vetenskapliga områden kan få direkta negativa effekter för 

hälsan, miljön och jordbruksproduktionen. 

6. Europaparlamentet beklagar den bristande offentliga tillgängligheten av information om 

utvärderings- och produktgodkännandeförfarandet samt den begränsade tillgången till 

information. Parlamentet beklagar att graden av öppenhet och insyn i de rapporterande 

medlemsstaterna är låg (i samband med godkännandeförfarandet), att informationens 

tillgänglighet och användarvänlighet är problematisk i det skede där Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) är inkopplad och att insyn i 

riskhanteringsskedet tycks saknas och även upplevs som problematisk av intressenterna.  

7. Europaparlamentet beklagar att de växtskyddsmedel som är tillgängliga på marknaden 

och användarnas användning av dem i vissa fall inte nödvändigtvis motsvarar 
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godkännandevillkoren för medlens sammansättning och användning. 

8. Europaparlamentet poängterar att förordningen bättre bör spegla behovet av att främja 

jordbrukssed baserad på integrerat växtskydd, bland annat genom att stimulera 

utvecklingen av lågriskämnen. 

9. Europaparlamentet framhåller att många godkända växtskyddsmedel inte har 

utvärderats mot EU-standarder på mer än 15 år. 

10. Europaparlamentet är bekymrat över att harmoniseringen av riktlinjer på områden som 

ekotoxikologi och omvandling, spridning och fördelning i miljön ännu inte är 

fullständig. 

11. Europaparlamentet betonar att icke-existerande eller ofullständiga riktlinjer innebär 

betydande brister som får negativa konsekvenser för förordningens genomförande och 

därmed även för uppnåendet av dess mål. 

12. Europaparlamentet poängterar att tillgängliga vägledningsdokument inte alltid är 

rättsligt bindande, vilket skapar osäkerhet om vilka regler som gäller för de sökande och 

sår tvivel kring resultaten av de utvärderingar som gjorts i samband med 

godkännandeförfarandena.  

Rekommendationer 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 

förordningen genomförs på ett ändamålsenligt sätt med avseende på deras specifika 

roller i (produkt)godkännandeförfarandena.  

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fasta på att 

hälso- och miljöskyddsmål bör ha företräde framför målet att förbättra växtskyddet. 

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa en 

fullständig och enhetlig tillämpning av de farorelaterade uteslutningskriterierna, utifrån 

befintlig harmoniserad vägledning, och att se till att ämnen bedöms med avseende på 

sin risk endast om det finns belägg för att de inte uppvisar farliga egenskaper (som 

föranleder uteslutning), såsom förordningen kräver. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att när de agerar som 

riskhanterare i (produkt)godkännandeförfarandena tillämpa försiktighetsprincipen i 

vederbörlig ordning och särskilt uppmärksamma skyddet av utsatta befolkningsgrupper 

som exempelvis gravida kvinnor, spädbarn och andra barn.  

17. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att begränsa beviljandet av 

produktgodkännanden enligt undantagsbestämmelserna i artikel 53 i förordningen. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att färdigställa metoder för att avgöra om 

vissa undantag bör tillämpas, särskilt i fråga om ”försumbar exponering” eller ”allvarlig 

fara för växtskyddet”. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att begränsa användningen av ”förfarandet 

med bekräftande uppgifter”. 
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20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka insynen i 

förfarandena i stort. 

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att 

förordningen och dess genomförande stämmer bättre överens med relaterad EU-

lagstiftning och EU-politik, särskilt direktivet om en hållbar användning av 

bekämpningsmedel. 

22. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa ändamålsenlig 

efterlevnadskontroll av förordningen, särskilt med avseende på kontroller av 

växtskyddsmedel som marknadsförs i EU, oavsett om de tillverkats i EU eller 

importerats från tredjeländer.  

° 

° ° 

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 


