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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om EU:s förfarande för godkännande av bekämpningsmedel
(2018/2153(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sitt beslut av den 6 februari 2018 om tillsättning av ett särskilt utskott 
för unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel och fastställande av 
dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod1,

– 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/EEG2 (nedan kallad 
förordningen),

– 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/EEG3,

– 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 1907/20064,

– med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 546/2011 av den 10 juni 2011 om 
genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 vad 
gäller enhetliga principer för utvärdering och godkännande av växtskyddsmedel5,

– med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 283/2013 av den 1 mars 2013 om 
uppgiftskrav för verksamma ämnen,

– med beaktande av kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 av den 1 mars 2013 om 
uppgiftskrav för växtskyddsmedel,

– med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1056 av den 
29 juni 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller 
förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet glyfosat6 och 
kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1313 av den 1 augusti 2016 om 

                                               
1 Antagna texter, P8_TA(2018)0022.
2 EUT L 309, 24.11.2009, s. 1.
3 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1.
5 EUT L 155, 11.6.2011, s. 127.
6 EUT L 173, 30.6.2016, s. 52.
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ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller villkoren för 
godkännande av det verksamma ämnet glyfosat1,

– med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2324 av den 
12 december 2017 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 540/20112,

– med beaktande av sina resolutioner av den 13 april 20163 och den 24 oktober 20174 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 540/2011,

– med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2017 om bekämpningsmedel med 
låg risk och biologiskt ursprung5,

– 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),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter6,

– med beaktande av studien IARC Monographs Volume 112: evaluation of five 
organophosphate insecticides and herbicides, offentliggjord den 20 mars 2015,

– med beaktande av yttrandet av den 15 mars 2017 från riskbedömningskommittén i 
Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) över klassificeringen av glyfosat,

– med beaktande av Europeiska unionens domstols dom av den 23 november 2016 i mål 
C-442/14, Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting mot College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– med beaktande av sin resolution av den 13 september 2018 om genomförandet av 
förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel7,

                                               
1 EUT L 208, 2.8.2016, s. 1.
2 EUT L 333, 15.12.2017, s. 10.
3 Antagna texter, P8_TA(2016)0119.
4 Antagna texter, P8_TA(2017)0395.
5 Antagna texter, P8_TA(2017)0042.
6 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.
7 Antagna texter, P8_TA(2018)0356.
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– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning 
om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 
(COM(2018)0179)1,

– med beaktande av det vetenskapliga yttrandet 5/2018 från juni 2018 över EU:s 
godkännandeprocesser för växtskyddsmedel från mekanismen för vetenskaplig 
rådgivning2,

– med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från särskilda utskottet för unionens förfarande för 
godkännande av bekämpningsmedel (A8-0000/2018), och av följande skäl:

Allmänna överväganden

A. EU:s förfarande för godkännande av växtskyddsmedel är ett av de strängaste i världen. 
Mot bakgrund av oron kring bedömningen av glyfosat inrättades Särskilda utskottet för 
unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel (PEST) för att kartlägga 
områden som kan förbättras ytterligare med avseende på unionens förfarande för 
godkännande av växtskyddsmedel och lägga fram rekommendationer som det anser 
nödvändiga för att det ska gå att uppnå en hög skyddsnivå för både människors och 
djurs hälsa och miljön.

B. Beslutsprocessen har visat sig brista i insyn under hela förfarandet, från avsaknaden av 
tillgång för allmänheten till fullständiga studier och rådata till riskhanteringsskedet.

C. De metoder som används för den vetenskapliga bedömningen av verksamma ämnen, i 
form av riktlinjer som används av Efsa och medlemsstaterna, återspeglar inte alltid de 
aktuella vetenskapliga och tekniska rönen enligt kravet i artikel 4 i förordningen. 
Antingen ingår inte vissa centrala tester i riskbedömningen eller också saknas nya 
vetenskapliga metoder (såsom uppdaterade ekotoxikologiska tester för markorganismer 
och bedömningar av miljökoncentration och resthalter i stoft, vind, luft och vatten).

D. De uppdaterade riktlinjer om bin som Efsa använde i sin senaste utvärdering av tre 
neonikotinoider har ännu inte formellt antagits. De riktlinjer för markorganismer som 
Efsa för närvarande använder är från 2002.

E. Den utbredda och förebyggande användningen av växtskyddsmedel ger anledning till 
oro.

F. Det sker ingen övervakning efter godkännandet.

                                               
1 Kommissionens förslag 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].
2 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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G. Bristen på uppgifter rör verksamma ämnen, skyddsämnen, synergister och tillsatsämnen 
samt beredningar och blandningar av produkter. Därför är bekämpningsmedlens fulla 
inverkan på människors och djurs hälsa och på miljön inte ordentligt känd.

H. Det har framkommit att de nationella behöriga myndigheter som deltar i godkännande-
och tillståndsprocessen i vissa fall är underbemannade och underfinansierade. Detta 
påverkar kvaliteten på bedömningarna, både för verksamma ämnen och 
växtskyddsmedel, och hur snabbt de kan levereras.

I. I EU-förordningen (EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i 
eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung föreskrivs att 
”kända kumulativa och synergistiska effekter” måste beaktas ”om det finns metoder för 
att utvärdera dessa”.

J. Sådana metoder finns numera, och en pilotbedömning där man tittar på de kumulativa 
effekterna av exponering för bekämpningsmedel i livsmedel på människors nervsystem 
och sköldkörtel förväntas slutföras av Efsa före utgången av 2018.

K. Det finns för närvarande ingen rättslig skyldighet att testa verksamma ämnens 
utvecklingsneurotoxicitet, som kan orsaka exempelvis autism, ADHD och dyslexi. Här 
arbetar Efsa på ett projekt för att ta fram alternativ utan djurförsök för att undersöka 
utvecklingsneurotoxiska effekter.

Ansökan om godkännande av verksamma ämnen

L. Sökandes rätt att välja rapporterande medlemsstat vid första ansökan om godkännande 
av ett verksamt ämne har ifrågasatts.

M. Det har vidare satts frågetecken för att den rapporterande medlemsstat som av 
kommissionen ges ansvaret för förnyelsen av en bedömningsrapport kan vara samma 
medlemsstat som tog fram det ursprungliga utkastet till bedömningsrapporten. 

N. När det gäller nya verksamma ämnen har endast 11 av 28 medlemsstater valts ut som 
rapporterande medlemsstater av sökande sedan förordningen trädde i kraft, vilket visar 
att det finns betydande skillnader i fråga om sakkunskap och personal.

O. Enligt artikel 8.1 i förordningen ska sökanden tillhandahålla en sammanfattning av 
dokumentationen, som bland annat ska innehålla sammanfattningar och resultat från 
tester och studier för varje punkt i uppgiftskraven, inklusive en bedömning av all den 
information som lämnats.

P. Vissa intressenter har uttryckt oro kring det i lag fastställda utvärderingsupplägget, i 
synnerhet när det gäller vem som ska ta fram de vetenskapliga studierna och beläggen 
för utvärdering av verksamma ämnen.

Q. Enligt artikel 8.5 i förordningen ska sökanden bifoga expertgranskad (”peer-reviewed”) 
vetenskaplig litteratur om det verksamma ämnet och dess relevanta metaboliter till 
dokumentationen.
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R. När det gäller nya verksamma ämnen finns det normalt endast uppgifter från 
lagstadgade studier som sökanden själv har tagit fram.

S. Expertgranskad och fritt tillgänglig vetenskaplig litteratur ger viktig kompletterande 
information till studier som bygger på god laboratoriesed (GLP) och som tillhandahålls 
av sökande och kan innehålla rön som uppmärksammar bedömarna på skadliga effekter 
som inte upptäcks genom standardtester.

T. Principerna för GLP har utarbetats av OECD för att säkerställa att studier utförs i 
enlighet med en särskild provningsmetod för att förhindra bedrägliga metoder. EU har 
antagit dessa principer genom direktiv 2004/10/EG, enligt vilket medlemsstaterna ska se 
till att laboratorier som utför säkerhetsstudier på kemiska produkter följer OECD:s 
principer för GLP och direktiv 2004/9/EG, där medlemsstaterna åläggs att utse de 
myndigheter som ska ansvara för GLP-inspektioner på deras territorium. OECD:s 
riktlinjer för tester har antagits för att säkerställa studiers metodologiska giltighet.

Den rapporterande medlemsstatens utkast till bedömning

U. Enligt artikel 11.2 i förordningen ska den rapporterande medlemsstaten ”göra en 
oberoende, objektiv och öppen bedömning mot bakgrund av aktuella vetenskapliga och 
tekniska rön”.

V. Det har konstaterats att olika medlemsstater använder olika metoder när de agerar i 
egenskap av rapporterande medlemsstater i fråga om hänvisningar till sökandens 
sammanfattningar av expertgranskad litteratur. Det är en grundläggande regel att alla 
vetenskapliga arbeten tydligt måste ange andras uttalanden med citattecken.

W. Parlamentet är medvetet om debatten om litteraturöversikten i riskbedömningsrapporten 
om glyfosat från det tyska federala institutet för riskbedömning (BfR). Det finns 
farhågor om att viktiga inslag i bedömningen i utkastet till riskbedömningsrapport om 
glyfosat hämtades från ansökan, utan att tydligt anges som hänvisningar.

Efsas yttrande över utkast till bedömningsrapporter och Echas klassificering av 
verksamma ämnen

X. Det minskande förtroendet för Efsa är ett problem.

Y. Det råder obalans i den nationella expertisen hos Efsa, eftersom ungefär två tredjedelar 
av de nationella experter som arbetar för Efsa för närvarande kommer från endast sex 
medlemsstater.

Z. Enligt artikel 4.1 andra stycket i förordningen ska det vid bedömningen av det 
verksamma ämnet först fastställas huruvida kriterierna för godkännande i punkterna 
3.6.2–3.6.4 och 3.7 i bilaga II är uppfyllda (de s.k. uteslutningskriterierna). Ett av dessa 
uteslutningskriterier avser klassificeringen av ett ämne som cancerframkallande 
(kategori 1A eller 1B) i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008.

AA. International Agency for Research on Cancer (IARC) har klassificerat glyfosat som 
troligtvis cancerframkallande för människor (grupp 2A) enligt sin nomenklatur 
(motsvarande kategori 1B i förordning (EG) nr 1272/2008), medan Efsa och Echa har 
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dragit slutsatsen att klassificering som cancerframkallande inte är berättigad enligt 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1272/2008.

AB. Medan IARC grundade sin slutsats enbart på publicerad litteratur använde Efsa och 
ECHA opublicerade studier som sökanden lämnat i enlighet med artikel 8 i 
förordningen som det centrala underlaget för sin utvärdering.

AC. Flera andra behöriga myndigheter runt om i världen, bland annat från USA, Kanada, 
Nya Zeeland, Australien och Japan, har därefter gjort nya bedömningar av glyfosat, och 
ingen av dessa myndigheter har bekräftat IARC:s bedömning.

AD. Så som framgår av en jämförelse av Efsa 2017 var EU:s klassificering av 54 
bekämpningsmedel som hade bedömts enligt både EU:s och IARC:s system i 14 fall 
mer försiktig (dvs. strängare) än IARC:s, i 11 fall (glyfosat och 10 andra verksamma 
ämnen) mindre sträng och i 29 fall likvärdig.

AE. Invändningar har framförts och fortsätter att framföras mot Efsas och Echas yttranden 
avseende deras slutsatser om att inte klassificera glyfosat som cancerframkallande.

AF. Det har dessvärre inte gått att lösa dessa problem i det särskilda utskottet.

Kommissionens godkännande av verksamma ämnen

AG. I förordningen fastställs en tidsfrist på sex månader för kommissionen, från Efsas 
slutsatser till kommissionens slutliga godkännande.

AH. Beslutet att förnya godkännandet av glyfosat innehöll inga rättsligt bindande 
riskreducerande åtgärder, trots att en hög långsiktig risk konstaterats på nästan alla 
användningsområden för landlevande ryggradsdjur som inte är målarter, inbegripet 
däggdjur och fåglar.

AI. Det är oklart under vilka omständigheter kommissionen anser att en risk är oacceptabel 
för miljön.

AJ. Det faktum att kommissionen, med stöd av medlemsstaterna, godkänner verksamma 
ämnen som Efsa konstaterat utgöra stora risker för miljön och den biologiska 
mångfalden är ett problem, eftersom ett växtskyddsmedel enligt artikel 4.3 e i 
förordningen inte får ha någon oacceptabel inverkan på miljön.

AK. Europeiska ombudsmannen konstaterade i sitt beslut i ärende 12/2013/MDC av den 18 
februari 2016 att inlämnandet av uppgifter av bekräftande natur inte bör beröra 
uppgiftskrav som fanns redan vid den tidpunkt då ansökan inlämnades med avseende på 
bedömningen av hälsorisker och för vilka lämpliga vägledningar fanns tillgängliga.

AL. Bekräftande uppgifter blir i allmänhet inte föremål för samma vetenskapliga granskning 
eller bedömning som de uppgifter som lämnades in i den ursprungliga ansökan, 
eftersom de inte systematiskt genomgår en expertgranskning i Efsas regi. I sitt beslut 
från 2016 uppmanade ombudsmannen kommissionen att överväga om alla bekräftande 
uppgifter hädanefter systematiskt bör genomgå en expertgranskning i Efsas regi och om 
vägledningarna bör ändras i enlighet med detta.
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AM. Trots de risker som Efsa pekar ut i sina slutsatser om verksamma ämnen överlåter 
kommissionen ofta de riskreducerande åtgärderna till medlemsstaterna, trots att den 
enligt förordningen har möjlighet att införa dem på EU-nivå. Detta tillvägagångssätt 
fördömdes av ombudsmannen i hennes beslut i ärende 12/2013/MDC.

AN. Det råder brist på växtskyddsmedel med låg risk. Av totalt nästan 500 tillgängliga 
ämnen på EU-marknaden är det endast tio som godkänts som växtskyddsmedel med låg 
risk.

Medlemsstaternas godkännande av växtskyddsmedel

AO. Växtskyddsmedel bör bedömas fullständigt innan de godkänns. Underbemanning 
och/eller underfinansiering kan leda till att man i alltför hög grad förlitar sig på den 
bedömning som gjordes i samband med godkännandet av de verksamma ämnena när 
man ska fatta beslut om ett växtskyddsmedel.

AP. Förfarandet för godkännande av växtskyddsmedel, och i synnerhet uppgiftskraven för 
riskbedömning, bör beakta den faktiska användningen av växtskyddsmedel.

AQ. Enligt artikel 25 i förordningen ska skyddsämnen och synergister vara föremål för 
samma godkännandeförfarande som verksamma ämnen, för införande på en positivlista. 
Kommissionen har ännu inte godkänt några skyddsämnen eller synergister.

AR. Enligt artikel 27 i förordningen ska kommissionen i bilaga III införa en negativlista över 
oacceptabla tillsatsämnen. Kommissionen har ännu inte antagit negativlistan över 
tillsatsämnen, men har meddelat sin avsikt att göra detta före utgången av 2018. Vissa 
medlemsstater har tagit fram egna negativlistor över tillsatsämnen, i brist på en sådan 
lista på unionsnivå.

AS. Eftersom det inte finns några sådana EU-listor blir det svårare att göra en grundlig 
riskbedömning av växtskyddsmedel.

AT. Det har framförts farhågor kring det zonbaserade systemet, särskilt när det gäller 
förseningarna i förfarandet och de ofta återkommande fullständiga eller partiella 
förnyade utvärderingarna av ansökningar i samband med ömsesidiga erkännanden till 
följd av att medlemsstater i samma zon har olika nationella krav på 
utvärderingsmodeller.

AU. Kommissionen arbetar på ett it-system, PPPAMS (Plant Protection Products 
Application Management System), ett system för hantering av ansökningar om 
växtskyddsmedel som kommer att bli tillgängligt för allmänheten och underlätta 
systemet för ömsesidigt erkännande.

AV. Det har uttryckts oro över att det för närvarande inte finns någon översikt över alla 
växtskyddsmedel som godkänts i EU, eftersom medlemsstaterna inte är skyldiga att 
systematiskt informera kommissionen om sina beslut om godkännande.

AW. I kommissionens förordning (EU) nr 284/2013 om uppgiftskrav för växtskyddsmedel 
krävs uppgifter om växtskyddsmedlets akuta toxicitet men inte om dess långsiktiga 
toxicitet.
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AX. Medlemsstaterna arbetar på att inrätta en jämförande bedömning av växtskyddsmedel 
med kandidatämnen för substitution. Målet är att ersätta sådana produkter med 
växtskyddsmedel med lägre risk.

AY. Användningen och de identifierade fallen av produktgodkännanden i nödsituationer 
beviljade i enlighet med artikel 53.2 i förordningen ökar stadigt. En del medlemsstater 
använder artikel 53 i betydligt högre utsträckning än andra. I Efsas senaste utvärdering 
av nödsituationsgodkännandena av tre neonikotinoider drog man slutsatsen att 
godkännandena i vissa fall överensstämde med bestämmelserna i lagstiftningen, medan 
villkoren i andra fall inte var uppfyllda.

AZ. Sedan förordningen trädde i kraft har kommissionen bara en gång utnyttjat möjligheten 
att begära ett yttrande från Efsa i enlighet med artikel 53.2.

Allmänna iakttagelser

1. Europaparlamentet anser att både förordningen som sådan och genomförandet av den 
behöver förbättras, även om EU har ett av de strängaste systemen i världen.

2. Europaparlamentet välkomnar rekommendationen från mekanismen för vetenskaplig 
rådgivning om att kommissionen bör främja en bredare diskussion i samhället i stort, i 
syfte att komma fram till en EU-omfattande gemensam vision för 
livsmedelsproduktionen som innefattar växtskyddsmedlens roll i denna. Sådana 
överväganden bör bland andra faktorer beakta om konsumenterna har råd med 
livsmedlen, jordbruksproduktionens inkomster och långsiktiga bärkraft samt de risker 
och fördelar för människors och djurs hälsa och miljön som är förknippade med olika 
scenarier när det gäller användningen av växtskyddsmedel, inklusive ett scenario med 
nollanvändning.

3. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att avsätta tillräckliga resurser åt 
bedömningen av verksamma ämnen och växtskyddsmedel och att säkerställa en 
oberoende, objektiv och öppen bedömning.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i sina roller som 
riskhanterare tillämpa försiktighetsprincipen när de beslutar om huruvida verksamma 
ämnen eller växtskyddsmedel ska godkännas eller inte, och på vilka villkor, och att 
systematiskt meddela hur denna princip har beaktats.

5. Europaparlamentet anser att större uppmärksamhet bör ägnas åt den utbredda och 
förebyggande användningen av växtskyddsmedel och effekterna av detta på miljön i 
EU-systemet.

6. Europaparlamentet efterlyser ett ändamålsenligt system för övervakning efter 
utsläppandet på marknaden som ska övervaka inverkan av användningen av 
växtskyddsmedel på människors och djurs hälsa och på miljön som helhet.

7. Europaparlamentet välkomnar Efsas pågående projekt för att ta fram modeller för 
utvecklingsneurotoxiska effekter, men anser att detta är otillräckligt innan det finns ett 
rättsligt krav på att verksamma ämnen och andra bekämpningsmedel ska bedömas med 
avseende på utvecklingsneurotoxiska effekter som en del av godkännandeprocessen. 
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Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av förordningen för att se 
till att verksamma ämnen och andra beståndsdelar i växtskyddsmedel utvärderas för 
utvecklingsneurotoxiska effekter.

8. Europaparlamentet begär att Horisont Europa ska tillhandahålla tillräcklig finansiering 
för att främja oberoende forskning om de skadliga effekterna av växtskyddsmedel på 
människors och djurs hälsa och på miljön.

9. Europaparlamentet uppmanar Efsa och kommissionen att förbättra sin kommunikation 
när det gäller risker för att på ett lämpligt och lättbegripligt sätt informera allmänheten.

Ansökan om godkännande av verksamma ämnen

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av förordningen i 
syfte att ge kommissionen befogenhet att anta ett arbetsprogram för utnämning av 
rapporterande medlemsstater för godkännandeansökningar, på grundval av 
expertkunskaper, resurser, relevans för produkten, teknisk kapacitet samt förmåga att 
uppnå vetenskapligt robusta och tillförlitliga resultat, tillsammans med en omfattande 
expertgranskning och ett samråd med intressenter, liknande systemet för förnyat 
godkännande av verksamma ämnen.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tilldela utvärderingen av ansökningar 
om förnyelse till en annan medlemsstat än den som ansvarade för tidigare 
utvärdering(ar), förutsatt att nödvändiga expertkunskaper och resurser kan säkras.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att endast medlemsstater som kan 
garantera en hög kvalitet på bedömningen blir rapporterande medlemsstater.

13. Europaparlamentet uppmanar Efsa att göra en bedömning av de nationella 
referenslaboratorier som är knutna till den berörda rapporterande medlemsstatens 
behöriga myndigheter för att säkerställa samma expertisnivå för utkastet till 
utvärderingsrapport från den rapporterande medlemsstaten.

14. Europaparlamentet uppmanar vidare medlemsstaterna att genomföra sina revisioner av 
GLP-certifierade laboratorier på ett ansvarsfullt sätt, och kommissionen uppmanas att 
inrätta ett system för verifiering av medlemsstaternas revisioner som leds av 
kommissionen själv.

15. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om insyn och hållbarhet i EU:s 
modell för riskbedömning i livsmedelskedjan.

16. Det är viktigt att sökandena åläggs att registrera alla lagstadgade studier som ska 
utföras, i ett offentligt register och innan studierna påbörjas. Europaparlamentet betonar 
att bestämmelserna om det offentliga registret också bör omfatta det certifierade 
laboratoriets registrering av datum för inledande och avslutande av studien samt 
offentliggörandet av kontrolluppgifterna, vilket ska föras in i ett register över historiska 
kontroller. Endast lagstadgade studier som har registrerats bör få lämnas in tillsammans 
med en ansökan.
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17. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att kräva att sökande ska tillhandahålla 
den rapporterande medlemsstaten alla studier, inklusive rådata, i ett maskinläsbart 
format.

18. Europaparlamentet begär att allmänheten ska få tillgång till studierna i ett maskinläsbart 
format och i sin helhet, direkt efter det att utkastet till utvärderingsrapport antagits, för 
att möjliggöra en oberoende granskning och samtidigt säkerställa att de som har begärt 
studierna bara kan använda dem för icke-kommersiella ändamål, så att relevanta 
immateriella rättigheter skyddas.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma om det vore lämpligt att inte 
längre kräva att sökanden tillhandahåller expertgranskad vetenskaplig litteratur om det 
verksamma ämnet och tillhörande beredningar, och i stället tilldela den rapporterande 
medlemsstaten denna uppgift.

20. Europaparlamentet betonar att expertgranskad fritt tillgänglig vetenskaplig litteratur, om 
sådan finns att tillgå, bör ges samma vikt i bedömningen som GLP-baserade studier.

21. Europaparlamentet rekommenderar en ny bedömning av de gällande reglerna för 
litteraturöversikten i syfte att säkra jämvikten mellan expertgranskade och GLP-
baserade studier.

Den rapporterande medlemsstatens utkast till bedömning

22. Europaparlamentet insisterar på att den rapporterande medlemsstaten strikt måste 
tillämpa artikel 9 i förordningen, så att ansökningarna är fullständiga innan de anses 
kunna tas upp till bedömning.

23. Bedömningen bör omfatta en grundlig utvärdering av rådata och av uppgifter om 
slutliga produktberedningar. Europaparlamentet uppmanar den rapporterande 
medlemsstaten att i utkastet till bedömningsrapport tydligt visa att alla studier har 
kontrollerats på ett korrekt sätt med hänsyn till deras relevans, vetenskapliga kvalitet 
och giltighet, och om så krävs inkludera ytterligare studier som sökanden inte ansåg 
vara relevanta.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av förordningen för 
att se till att ett verksamt ämne bedöms på basis av de vanligaste användningsområdena 
och de mest använda beredningarna.

25. Europaparlamentet begär att alla bedömningar ska bygga på en systematisk granskning 
av alla tillgängliga belägg och att fullständig insyn ska råda när det gäller bedömningen 
av ”bevisvärdet”.

26. Europaparlamentet rekommenderar den rapporterande medlemsstaten att begränsa 
återgivningar av textstycken till ett minimum och endast där det är motiverat. Om 
avsnitt från ansökningshandlingarna som innehåller sökandens bedömning återges, 
måste en tydlig åtskillnad göras mellan myndighetens bedömning och sökandens 
bedömning.
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Efsas yttrande över utkast till bedömningsrapporter och Echas klassificering av 
verksamma ämnen

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att centrala 
tester (såsom uppdaterade ekotoxikologiska tester för markorganismer och bedömningar 
av miljökoncentration och resthalter i stoft, vind, luft och vatten) och uppdaterade 
vetenskapliga metoder ingår i riskbedömningen.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av förordningen för 
att i den införa ett system för övervakning efter utsläppandet på marknaden som liknar 
säkerhetsövervakningen av läkemedel, i syfte att möjliggöra en ordentlig bedömning av 
de långsiktiga effekterna på människors och djurs hälsa och på miljön.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla en standardiserad EU-
omfattande it-plattform eller databas för att stödja delning av uppgifter från övervakning 
efter utsläppandet på marknaden.

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa gränsvärden för resthalter i 
jord med hjälp av bland annat de uppgifter som samlas in genom miljöövervakning efter 
utsläppandet på marknaden.

31. Europaparlamentet begär att de uppgifter som samlas in genom miljöövervakning efter 
utsläppandet på marknaden används för att kontrollera om de förutsedda 
miljökoncentrationerna (PEC) i modeller för miljöpåverkan var korrekta.

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå en ändring av kommissionens 
förordning (EU) nr 284/2013 för att inkludera krav på uppgifter om 
bekämpningsmedlets långsiktiga toxicitet och ytterligare exponeringsvägar, särskilt via 
vind- och vattenerosion av jorden, med hjälp av uppdaterade modeller.

33. Europaparlamentet uppmanar Efsa att regelbundet uppdatera sina vägledningar i linje 
med den senaste utvecklingen på alla relevanta områden, i syfte att bedöma de kort- och 
långsiktiga effekterna av resthalter av blandningar och beredningar i jord och resthalter i 
vind och stoft. Vägledningarna bör ge tillräckligt tydliga riktlinjer för riskhanterare.

34. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna i ständiga kommittén 
för växter, djur, livsmedel och foder att utan dröjsmål anta alla riktlinjer som väntar på 
antagande, däribland de uppdaterade riktlinjer om bin som Efsa använde i sin senaste 
utvärdering av tre neonikotinoider.

35. Europaparlamentet välkomnar pilotbedömningen av kumulativa effekter, och begär att 
den ska slutföras som planerat före utgången av 2018 och att bedömningar av 
kumulativa risker därefter snabbt ska genomföras som en del av godkännandeprocessen. 
Parlamentet begär att forskning om andra exponeringsvägar, utöver nervsystemet och 
sköldkörteln, ska prioriteras och påskyndas.

36. Europaparlamentet uppmanar Efsa och Echa att göra informationen på sina webbplatser 
mer användarvänlig.
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37. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att de är ordentligt 
representerade i Efsa.

38. Europaparlamentet rekommenderar att vetenskaplig kunskap och kapacitet säkras 
genom stöd till och utvidgning och förstärkning av det nätverk av experter inom EU:s 
byråer, medlemsstaternas organ, institut och universitetsforskningsgrupper som är 
involverade i riskbedömningar.

39. Europaparlamentet rekommenderar dessutom ett samarbete inom internationella 
vetenskapsnätverk med internationella experter, i syfte att stödja vetenskapliga 
diskussioner och synpunkter för att stärka det internationella samarbetet i systemet med 
expertgranskning, vilket leder till resultat av hög kvalitet som får större erkännande 
internationellt.

40. Europaparlamentet rekommenderar Efsa att publicera sina yttranden i fackgranskade 
tidskrifter, i syfte att intensifiera en konstruktiv diskussion och stimulera och uppmuntra 
fler nationella experter till att delta i byråns arbete.

41. Europaparlamentet begär att Efsa ska tilldelas tillräckliga medel för att kunna utföra 
sina uppgifter på ett oberoende, objektivt och öppet sätt, i syfte att säkerställa en hög 
skyddsnivå för människors och djurs hälsa och miljön.

42. Europaparlamentet begär att tillräckliga resurser tilldelas för att möjliggöra 
färdigställandet av övervakningen och analysen av landskapsmiljön efter utsläppandet 
på marknaden, inbegripet övervakningen av resthalter av bekämpningsmedel i jord och 
stoft, vars resultat bör delas med Efsa.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionens mekanism för vetenskaplig rådgivning att 
på begäran agera som medlare i vetenskapliga kontroverser som rör verksamma ämnen.

44. Europaparlamentet uppmanar mekanismen för vetenskaplig rådgivning att inleda en 
systematisk granskning av alla tillgängliga studier om cancerogeniciteten hos glyfosat 
och glyfosatbaserade beredningar och att agera som medlare mellan de relevanta 
aktörerna i syfte att förbereda ett eventuellt framtida beslut angående ett förnyat 
godkännande av glyfosat.

Kommissionens godkännande av verksamma ämnen

45. Europaparlamentet beklagar djupt de många förseningarna på kommissionsnivå efter 
expertgranskning av Efsa och uppmanar eftertryckligen kommissionen att hålla sina 
tidsfrister enligt vad som fastställs i förordningen.

46. Europaparlamentet uttrycker sin oro över bristen på insyn i ständiga kommittén för 
växter, djur, livsmedel och foder. Parlamentet uppmanar kommissionen och 
medlemsstaterna att öka insynen i förfarandena i stort, bland annat genom att 
tillhandahålla utförliga mötesanteckningar om diskussionerna i kommittéförfarandet och 
de olika ståndpunkterna, i synnerhet genom att förklara och motivera besluten i ständiga 
kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.
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47. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta tydliga kriterier för vad som utgör 
oacceptabel inverkan på miljön.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att strikt begränsa användningen av 
förfarandet med bekräftande uppgifter till det ändamål som anges i artikel 6 f i 
förordningen, det vill säga om det fastställs nya krav under bedömningsförfarandet eller 
som ett resultat av nya vetenskapliga och tekniska rön. Parlamentet betonar att 
fullständig dokumentation är väsentligt för godkännande av verksamma ämnen. 
Parlamentet beklagar att förfarandet med undantag på grund av bekräftande uppgifter 
har lett till att vissa växtskyddsmedel som annars skulle ha förbjudits blivit kvar på 
marknaden under en längre tid.

49. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra den berörda vägledningen så att 
bekräftande uppgifter systematiskt blir föremål för en fullständig expertgranskning av 
Efsa, så som är fallet med de ursprungliga uppgifterna från ansökningen.

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa rättsligt bindande 
riskreducerande åtgärder i godkännandet av verksamma ämnen i syfte att hantera kända 
risker som växtskyddsmedel innebär, i stället för att överlåta åt medlemsstaterna att 
själva besluta i frågan.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att artikel 25 i förordningen 
tillämpas fullt ut, så att skyddsämnen och synergister får användas endast efter att de har 
godkänts. Uppgiftskraven för godkännande av skyddsämnen och synergister bör vara 
desamma som för verksamma ämnen, och parlamentet begär att en genomförandeakt 
antas i enlighet med artikel 25.3 i förordningen.

52. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta den första negativlistan över 
tillsatsämnen i enlighet med artikel 27 i förordningen före slutet av 2018, tillsammans 
med kriterier och ett förfarande för att identifiera ytterligare ämnen. Här bör även ingå 
de uppgifter som krävs enligt Reach, CLP-förordningen och biocidförordningen samt de 
uppgifter som medlemsstaterna samlar in i samband med att de utarbetar sina egna 
negativlistor över tillsatsämnen.

53. Europaparlamentet betonar att verksamma ämnen av biologiskt ursprung bör genomgå 
samma rigorösa utvärdering som andra verksamma ämnen, i enlighet med parlaments 
resolution av den 15 februari 2017 om bekämpningsmedel med låg risk och biologiskt 
ursprung.

Medlemsstaternas godkännande av växtskyddsmedel

54. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en djupgående bedömning av det 
zonbaserade systemet i syfte att bedöma hur man på bästa sätt kan säkerställa en 
ordentlig harmoniserad vetenskaplig bedömning av växtskyddsmedel samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att godkänna dessa värnas.

55. Europaparlamentet uppmanar Efsa att upprätta harmoniserade riktlinjer för 
växtskyddsmedel och kommissionen att därefter anta dem.
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56. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att alla växtskyddsmedel 
genomgår ordentliga bedömningar som inbegriper exponeringsscenarier, på grundval av 
uppgifter som inhämtats för själva växtskyddsmedlet, och anser att extrapolering av 
uppgifter om växtskyddsmedel bör göras endast från uppgifter som inhämtats om 
verksamma ämnen, där detta är vetenskapligt motiverat och bekräftat som tillförlitligt 
genom övervakning efter utsläppandet på marknaden.

57. Europaparlamentet betonar att det är nödvändigt att kräva att sökande ska tillhandahålla 
den medlemsstat som prövar ansökan om godkännande alla studier, inklusive rådata, i 
ett maskinläsbart format.

58. Europaparlamentet begär att allmänheten ska få tillgång till studierna i ett maskinläsbart 
format och i sin helhet, så snart som den medlemsstat som prövar ansökan har lämnat in 
sin bedömningsrapport till de andra medlemsstaterna i samma zon, för att möjliggöra en 
oberoende granskning och samtidigt säkerställa att de som har begärt studierna bara kan 
använda dem för icke-kommersiella ändamål, så att relevanta immateriella rättigheter 
skyddas.

59. Europaparlamentet betonar att godkännandet av växtskyddsmedel även i fortsättningen 
bör ske på nationell nivå, så att hänsyn tas till landspecifika förhållanden.

60. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att minimera sina nationella 
uppgiftskrav, så att förutsägbarheten och effektiviteten blir större.

61. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att hålla 
tidsfristerna och följa bestämmelserna i samband med ömsesidigt erkännande.

62. Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen medlemsstaterna att öka effektiviteten 
genom större samordning mellan och inom zoner, i syfte att fördela arbetsbördan bättre 
och på bästa sätt utnyttja varje medlemsstats resurser, och att begränsa undantagen 
enligt artikel 53 i förordningen.

63. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att strikt tillämpa artikel 53 i 
förordningen, att bara godta och pröva kompletta ansökningar om undantag och att bara 
lämna in kompletta anmälningar om undantag till kommissionen och övriga 
medlemsstater.

64. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut använda sina kontrollrättigheter 
enligt artikel 53.2 och 53.3, i syfte att begränsa undantagen och förlängningarna enligt 
artikel 53 till verkliga nödsituationer.

65. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att se till att offentliga samråd med 
intressenter genomförs innan ett godkännande i en nödsituation beviljas i enlighet med 
artikel 53.

66. Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att offentliggöra de kompletta 
ansökningsformulär som de tar emot med begäran om godkännanden i nödsituationer 
enligt artikel 53, oavsett om tillståndet beviljas eller avslås.
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67. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att informera varandra och 
kommissionen om godkännande och återkallande av växtskyddsmedel samt om 
riskreducerande åtgärder, i syfte att säkerställa en EU-omfattande översikt över 
växtskyddsmedel på marknaden och riskhanteringen i samband med dessa.

68. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra sitt 
informationsutbyte om växtskyddsmedel med lägre risk, i syfte att underlätta den 
jämförande bedömningen av växtskyddsmedel.

69. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
bekämpningsmedel med låg risk, som en viktig åtgärd för att minska växtskyddets 
skadeverkningar. Parlamentet erkänner behovet av ökad forskning om och utveckling av 
dessa produkter.

70. Europaparlamentet efterlyser en harmoniserad definition av ”mindre 
användningsområde” i syfte att främja lika konkurrensvillkor, och rekommenderar att 
det upprättas en gemensam EU-förteckning över huvudgrödor.

71. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att se till 
att jordbrukarna får lämplig utbildning om den korrekta användningen av 
växtskyddsmedel och om tillämpningen av integrerat växtskydd (IPM).

72. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. Det särskilda utskottet och dess mandat 

Nio år efter antagandet av förordningen om växtskyddsmedel (förordning (EG) nr 1107/2009) 
och efter oenigheten om ett förnyat godkännande av glyfosat – ett verksamt ämne som 
används i växtskyddsmedel – antog Europaparlamentet den 6 februari 2018 ett beslut om 
tillsättning av ett särskilt utskott för unionens förfarande för godkännande av 
bekämpningsmedel och fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och 
mandatperiod (nedan kallat PEST-utskottet).

Enligt parlamentets beslut av den 6 februari 2018 har det särskilda utskottet i uppgift att 
granska unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel i unionen i dess helhet. 
PEST-utskottet ska framför allt

– undersöka och bedöma förfarandet för godkännande av bekämpningsmedel inom 
unionen, medräknat de metoder som används och deras vetenskapliga kvalitet, samt 
om förfarandet är oberoende av industrin och om insyn råder i beslutsprocessen och 
dess resultat,

– med hjälp av ett evidensbaserat tillvägagångssätt, undersöka och bedöma var de 
relevanta EU-byråerna eventuellt kan ha misslyckats vid den vetenskapliga 
utvärderingen av godkännanden eller förnyelser av godkännanden av verksamma 
ämnen såsom glyfosat, samt om EU-byråerna följt unionens relevanta gällande regler, 
riktlinjer och uppförandekoder,

– särskilt undersöka och bedöma om kommissionen följt bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 1107/2009 vid sitt beslutsfattande om villkoren för att glyfosat 
skulle godkännas och villkoren för att detta godkännande skulle förnyas,

– undersöka och bedöma eventuella intressekonflikter på alla nivåer av förfarandet för 
godkännande, också inom den rapporterande medlemsstatens nationella organ som 
haft ansvaret för den bedömningsrapport som sammanställts i enlighet med 
förordning (EG) nr 1107/2009,

– undersöka och bedöma om de EU-byråer som ansvarar för att bedöma och klassificera 
verksamma ämnen har tillräckligt med personal och ekonomiska resurser för att kunna 
fullgöra sina skyldigheter, samt undersöka och bedöma om det går att beställa 
och/eller utföra oberoende forskning och testning, tillsammans med finansieringen av 
denna,

– lägga fram alla rekommendationer om unionens förfarande för godkännande av 
bekämpningsmedel som det anser nödvändiga för att det ska gå att uppnå en hög nivå 
av skydd för både människors och djurs hälsa och för miljön, samt, med tanke på 
arbetet med dessa rekommendationer, besöka EU-institutioner och relevanta EU-
byråer samt internationella och nationella institutioner, icke-statliga organisationer och 
privata organ och ordna utfrågningar med dem.
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Utskottet, som består av 30 ledamöter, ska lägga fram ett slutligt betänkande för parlamentet 
med granskningsresultat och rekommendationer om nödvändiga åtgärder och initiativ som ska 
tas inom nio månader från den dag då utskottet inledde sitt arbete (dvs. den 12 december 
2018).

2. Arbetssätt

PEST-utskottets konstituerande sammanträde hölls den 12 mars 2018. Utskottet utsåg Eric 
Andrieu (S&D, FR) till ordförande och tre vice ordförande (första vice ordförande: Bolesław 
Piecha (ECR, PL), andra vice ordförande: Frédérique Ries (ALDE, BE) och tredje vice 
ordförande: Kateřina Konecna (GUE/NGL, CZ)). Utskottet utsåg också Norbert Lins (PPE, 
DE) och Bart Staes (Verts/ALE, BE) till medföredragande.

Den arbetsplan som utskottet fastställde för att samla in nödvändiga underlag för att kunna 
utarbeta ett betänkande och lägga fram rekommendationer omfattade två diskussioner, sex 
offentliga utfrågningar, tre studieresor och en videokonferens. Dessutom beställde utskottet en 
briefing och en studie.

Vid diskussionerna och de offentliga utfrågningarna hörde utskottet 34 experter (se 
fullständig förteckning i bilagan). De första fyra offentliga utfrågningarna ägnades åt de olika 
stegen i unionens förfarande för godkännande av växtskyddsmedel (dvs. ansökan om 
godkännande av verksamma ämnen och utkast till bedömningsrapport, Efsas yttrande över 
utkastet till bedömningsrapport och Echas klassificering av verksamma ämnen, 
kommissionens godkännande av verksamma ämnen och medlemsstaternas godkännande av 
växtskyddsmedel). De två sista offentliga utfrågningarna inriktades på godkännandesystem i 
andra OECD-länder, växtskyddsmedlens miljöpåverkan och intressenternas 
rekommendationer i fråga om den nuvarande EU-förordningen. Det finns fullständiga 
förhandlingsreferat från samtliga utfrågningar. För att ledamöterna skulle kunna förbereda sig 
inför utfrågningarna sändes skriftliga frågor till de inbjudna experterna före varje utfrågning 
som skulle besvaras skriftligen före sammanträdet. Vid behov ställdes följdfrågor efter 
utfrågningen. Det fullständiga förhandlingsreferatet och experternas skriftliga svar kan man ta 
del av på PEST-utskottets webbplats.

Studieresor anordnades till

– Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), Parma (7–8 maj 2018),
– EU:s samordningscentrum för mindre användningsområden, Paris, och en 

experimentanläggning för frukt (”La Morinière”), Saint-Epain (5–6 juli 2018),
– Internationella centret för cancerforskning (IARC), Lyon, och en anläggning (”Le 

domaine d’Epoisses”), Dijon (18–20 september 2018).

Rapporter från studiebesöken finns på PEST-utskottets webbplats.

En videokonferens kommer att äga rum den 24 september 2018 med ett av huvudombuden för 
de kärande i ”Roundup-målet” (MDL No. 2741).

Den ingående studie som utskottet beställde koncentrerades på riktlinjerna för inlämnande 
och utvärdering av ansökningar om godkännande av verksamma ämnen. Briefingen ägnades 
åt effekterna av förordning (EG) nr 1107/2009 på innovation och utveckling av alternativ och 
nya växtskyddsmedel.
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Det bör noteras att man vid utarbetandet av detta betänkande även har beaktat den bedömning 
av genomförandet på EU-nivå som utförts av GD EPRS (i samband med ENVI-utskottets 
genomföranderapport om förordning (EG) nr 1107/2009) och som offentliggjordes i 
april 20181.

3. Betänkandets indelning

På samma sätt som utfrågningarna är betänkandet indelat efter de olika stegen i EU:s 
förfarande för godkännande av växtskyddsmedel (med delarna ”Ansökan om godkännande av 
verksamma ämnen”, ”Efsas yttrande över utkastet till bedömningsrapport och Echas 
klassificering av verksamma ämnen”, ”Kommissionens godkännande av verksamma ämnen” 
och ”Medlemsstaternas godkännande av växtskyddsmedel”. Betänkandet innehåller även 
några allmänna kommentarer. Skälen innehåller granskningsresultat som bygger på den 
bevisning som utskottet har samlat in under sin mandatperiod. Punkterna innehåller de 
rekommendationer som följer av dessa resultat och krav på åtgärder.

Med tanke på den pågående utvärderingen av förordning (EG) nr 1107/2009 och förordning 
(EG) nr 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder 
av vegetabiliskt och animaliskt ursprung inom ramen för Europeiska kommissionens program 
om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet), som ska slutföras under 
första halvåret 2019, kommer de rekommendationer som PEST-utskottet har utarbetat väl till 
pass och precis i tid för att bidra till denna utvärdering.

Därför förväntas PEST-utskottets rekommendationer ge upphov till en rad åtgärder som syftar 
till att åtgärda de brister i unionens förfarande för godkännande av växtskyddsmedel som 
fastställts i detta betänkande, bland annat en förbättring av EU:s nuvarande rättsliga ram 
(framför allt förordning (EG) nr 1107/2009, men även tillhörande genomförandeförordningar 
och vägledningar) och dess genomförande. 

Den planerade ändringen av förordning (EG) nr 178/2002 om allmän livsmedelslagstiftning 
(som även ändrar flera andra sektorsspecifika rättsakter, bland annat förordning (EG) nr 
1107/2009), syftande till att förbättra insyn och hållbarhet i EU:s modell för riskbedömning i 
livsmedelskedjan, lades fram i april 2018 (COM(2018)0179) och är för närvarande 
fortfarande under förhandling. Den kommer eventuellt också att förbättra insynen i Efsas 
vetenskapliga bedömningar samt kvaliteten och oberoendet i de vetenskapliga studier som 
Efsa bedömer.

4. Översikt över EU:s system för godkännande av växtskyddsmedel

En övergripande EU-strategi för växtskyddsförordningen antogs för första gången i början av 
1990-talet (rådets direktiv 91/414/EEG), men för närvarande regleras försäljning, användning 
och kontroll av växtskyddsmedel2 genom förordning (EG) nr 1107/2009 (nedan kallad PPP-
förordningen).

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sv/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
2 Växtskyddsmedel (även kallade bekämpningsmedel) innebär produkter som består av eller innehåller 
verksamma ämnen, skyddsämnen eller synergister och är avsedda för något av följande ändamål: 1) för att 
skydda växter och växtprodukter mot skadliga organismer/sjukdomar, 2) för att påverka växters livsprocesser 
(t.ex. tillväxtreglerande medel, utom näringsämnen) och 3) för att bevara växtprodukter.
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I PPP-förordningen fastställs ett förfarande i två steg, med verksamma ämnen1 som godkänts 
på EU-nivå och växtskyddsmedel som godkänts på nationell nivå. Det kännetecknas av en 
strikt åtskillnad mellan riskbedömning och riskhantering. Till skillnad från den tidigare 
lagstiftningen bygger PPP-förordningen framför allt på principen om faroidentifiering 
(”farobaserad metod”)2 och på försiktighetsprincipen3. 

Förfarandet för godkännande av ett verksamt ämne inleds med en ansökan från en 
växtskyddsmedeltillverkare eller ett kemiföretag till de behöriga myndigheterna i någon av de 
28 medlemsstaterna, som då blir rapporterande medlemsstat för det specifika ämnet. För nya 
verksamma ämnen kan sökanden fritt välja rapporterande medlemsstat (vilket skiljer sig från 
förnyat godkännande av aktiva ämnen då kommissionen utser rapporterande medlemsstat och 
medrapporterande medlemsstat på grundval av särskilda kriterier). 

När en behörig nationell myndighet (rapporterande medlemsstat) erhåller ett ärende från en 
sökande inleder myndigheten utvärderingen av ansökan, bedömer om den kan tas upp till 
prövning (dvs. om den är fullständig i enlighet med riktlinjerna om uppgiftskrav, format osv., 
och särskilt om den sökande har lämnat alla nödvändiga tester och undersökningsrapporter) 
och vilka faror som finns. När ärendet väl är godkänt för behandling genomför den 
rapporterande medlemsstaten en inledande vetenskaplig utvärdering och utarbetar ett utkast 
till bedömningsrapport4. 

Därefter lämnas utkastet till bedömningsrapport till Efsa som gör en sakkunnigbedömning. 
Sakkunnigbedömningen inleds med ett offentligt samråd (med allmänheten, medlemsstaterna 
och den sökande). De insamlade synpunkterna bedöms sedan tillsammans med den bekräftade 
bedömningsrapporten och förbättras vid behov. I slutet av förfarandet antar Efsa en ”slutsats” 
om huruvida det verksamma ämnet kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande (i 
enlighet med artikel 4 i PPP-förordningen). 

På grundval av Efsas slutsats lägger Europeiska kommissionen, som ansvarar för 
riskhantering, fram ett förslag om huruvida det verksamma ämnet bör godkännas eller inte 
(utkast till genomförandeförordning). En föreskrivande kommitté med företrädare för alla 
EU:s medlemsstater (ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder) röstar sedan 
om utkastet till genomförandeförordning. I utkastet till förordning måste man fastställa om det 
verksamma ämne som utvärderas kan förväntas uppfylla kriterierna för godkännande och 
ange villkoren för godkännande av användning av det verksamma ämnet (t.ex. om 
medlemsstaterna måste vara uppmärksamma på särskilda riskreducerande åtgärder vid 

                                               
1 Verksamma ämnen innebär beståndsdelar av växtskyddsmedel som kontrollerar skadliga organismer (s.k. 
skadegörare som insekter, svampar och ogräs) eller växtsjukdomar.
2 När det gäller den farobaserade metoden och den riskbaserade metoden är det en väsentlig skillnad mellan fara 
och risk. Fara definieras som ett ämnes inneboende potential att orsaka skada, medan risk innebär sannolikheten 
att skada uppstår under särskilda omständigheter. 
3 Försiktighetsprincipen innebär att om det råder osäkerhet i de vetenskapliga beläggen när det gäller riskerna 
med en verksamhet, produkt eller process så att det därmed inte är möjligt att avgöra i vilken utsträckning deras 
användning är säker för hälsa och miljö bör lagstiftningsåtgärder vidtas, och syftet bör vara att minska den 
potentiella skadan. Försiktighetsprincipen nämns uttryckligen i artikel 1.4 i PPP-förordningen.
4 Det bör noteras att utkastet till bedömningsrapport är särskilt viktigt eftersom ett verksamt ämne som den 
rapporterande medlemsstaten klassificerar som t.ex. cancerframkallande, mutagent, toxiskt eller PBT-ämne (och 
som därmed omfattas av de så kallade uteslutningskriterier som anges i PPP-förordningen) omedelbart förbjuds i 
EU, utan bedömning av huruvida de risker som är förknippade med användningen av ämnet kan hanteras. 
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godkännandet av växtskyddsmedel). När den ständiga kommittén har avgett ett yttrande1, 
antar och offentliggör kommissionen en förordning som godkänner eller avslår ansökan om 
godkännande av det verksamma ämnet2. 

När verksamma ämnen har godkänts på EU-nivå, måste en ansökan om godkännande av 
specifika växtskyddsmedel, som innehåller de berörda ämnena, lämnas till en medlemsstat. 

För att ett växtskyddsmedel ska godkännas måste det uppfylla ett antal kriterier. Bland annat 
ska dess verksamma ämnen vara godkända. Tre områden med jämförbara jordbruks-, 
växtskydds- och miljöförhållanden har fastställts i EU för hanteringen av godkännanden av 
växtskyddsmedel (zon A/norr, zon B/centrum och zon C/söder). Ansökningar om 
godkännande ska lämnas in till en medlemsstat, som fungerar som zonrapporterande 
medlemsstat, och som bedömer ansökan för det berörda området. Nationella beslut om 
godkännande fattas främst på grundval av slutsatserna i denna bedömning (ömsesidigt 
erkännande). 

I vissa fall kan en medlemsstat emellertid besluta att inte bevilja eller erkänna ett 
godkännande (t.ex. om medlemsstaten anser att produkten i fråga utgör en oacceptabel risk 
för människors eller djurs hälsa eller för miljön). På vissa villkor får medlemsstaterna även 
bevilja tillfälliga godkännanden (undantag) för växtskyddsmedel som antingen innehåller icke 
godkända verksamma ämnen eller godkända ämnen med mycket begränsad användning 
(godkännanden vid nödsituationer i enlighet med artikel 53 i PPP-förordningen).

Bedömningen av ansökan görs av medlemsstaten inom ett år och följs av ett beslut om 
beviljande eller avslag på ansökan om godkännande.

                                               
1 Om ingen kvalificerad majoritet nås i den ständiga kommittén, antingen för eller emot kommissionens förslag 
(”inget yttrande”), läggs förslaget fram för omprövningskommittén. Om omprövningskommittén inte heller 
avger något yttrande kan kommissionen sedan besluta.
2 Godkännandet av ett verksamt ämne beviljas i allmänhet för en period på högst 10 år. Godkännanden kan 
förnyas efter ansökan av tillverkaren och omfattas av ett liknande förfarande som det som gäller för det första 
godkännandet. Förnyade godkännanden får beviljas för högst 15 år.



PR\1162183SV.docx 23/32 PE627.625v01-00

SV

ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain
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Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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