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Om: Andragende nr. 1087/2018 af M.K., tysk statsborger, om forbud mod salg af 
pesticidet chlorpyrifos i Den Europæiske Union

1. Sammendrag

I andragendet opfordres der til et totalt forbud mod salg af et pesticid, der er kendt under det 
kemiske navn chlorpyrifos, i alle former og under alle mærkenavne i hele Den Europæiske 
Union. Andrageren anfører, at pesticidet er blevet forbudt i Tyskland på grund af betydelige 
negative bivirkninger for menneskers sundhed og miljøet. Andrageren henviser navnlig til 
tvekønnede misdannelser ved fødsler som en påstået bivirkning over en periode på 50 år.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. februar 2019). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 24. juli 2019

Kommissionens bemærkninger

EU-lovgivningen om pesticider (forordning (EF) nr. 1107/20091) skelner mellem aktivstoffer, 
f.eks. chlorpyrifos, og plantebeskyttelsesmidler. Aktivstoffer godkendes på EU-plan, mens 
plantebeskyttelsesmidler godkendes (med henblik på markedsføring og anvendelse) af de 
nationale myndigheder i de enkelte medlemsstater under hensyntagen til disses 
landbrugsmæssige og miljømæssige forhold.

1 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/EØF (EUT L 309 af 
24.11.2009, s. 1).
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Chlorpyrifos2 blev godkendt3 for første gang i EU i 2006 efter en videnskabelig vurdering 
foretaget på EU-plan. Der blev foretaget en yderligere gennemgang af dets toksikologiske 
egenskaber i 2013-20144.

Aktivstoffer revurderes regelmæssigt for at sikre, at der tages hensyn til den nyeste 
videnskabelige og tekniske viden, og for at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for 
menneskers og dyrs sundhed og for miljøet. I vurderingen tages der hensyn til alle 
tilgængelige oplysninger, herunder retningslinjer for reguleringsmæssige undersøgelser, 
epidemiologiske data og videnskabelig peer-evalueret litteratur.

Chlorpyrifos er i øjeblikket genstand for en sådan revurdering for at fastslå, om godkendelsen 
kan forlænges eller ej i Den Europæiske Union. Efter en omfattende vurdering foretaget af 
den rapporterende medlemsstat, Spanien, er der nu indledt en peerevaluering af denne 
vurdering, som foretages af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og de 
øvrige medlemsstater. Kommissionen er bekendt med, at der under peerevalueringen af 
chlorpyrifos er opstået betænkeligheder vedrørende indvirkningen på menneskers sundhed, og 
den har anmodet EFSA om at fremlægge en erklæring om resultatet af vurderingen af 
indvirkningen på menneskers sundhed senest den 31. juli 2019. Hvis EFSA bekræfter, at der 
hersker betænkeligheder i denne henseende, og at de godkendelseskriterier, der er fastsat i 
EU's lovgivning om pesticider, ikke er opfyldt, vil Kommissionen ikke tøve med at foreslå, at 
godkendelsen af aktivstoffet ikke forlænges.

Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorpyrifos, godkendes af medlemsstaterne, ikke på 
EU-plan. Produkter må først godkendes, når der er foretaget en vurdering af deres sikkerhed 
for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet.

Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt godkendelsen af chlorpyrifos kan forlænges eller ej i 
EU, vil medlemsstaterne skulle gennemgå, ændre eller tilbagekalde individuelle godkendelser 
af plantebeskyttelsesmidler i overensstemmelse dermed. 

Konklusion

Rammerne for vurderingen af aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler er fastlagt i EU-
lovgivningen om pesticider (forordning (EF) nr. 1107/2009). Aktivstoffer og produkter, der 
indeholder dem, kan kun godkendes, hvis det er dokumenteret, at de ikke har skadelige 
virkninger for menneskers og dyrs sundhed og ikke har nogen uacceptable indvirkninger på 
miljøet. Aktivstoffer godkendes på EU-plan, mens plantebeskyttelsesmidler godkendes af de 

2 Aktivstoffet chlorpyrifos-methyl er også godkendt på EU-plan. Der pågår i øjeblikket en særskilt gennemgang 
for at fastslå, om godkendelsen af dette stof kan forlænges, efter samme tidsramme som for chlorpyrifos. 
3 Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at 
optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer.
4 EFSA (Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet), 2014. "Conclusion on the peer review of the pesticide 
human health risk assessment of the active substance chlorpyrifos". EFSA Journal 2014;12(4):3640 (s. 34 ff.). 
doi:10.2903/j.efsa.2014.3640.



CM\1186750DA.docx 3/3 PE639.892v01-00

DA

nationale myndigheder i de enkelte medlemsstater. 

Der pågår i øjeblikket en gennemgang af de tilgængelige oplysninger om chlorpyrifos på EU-
plan. EFSA vil i den kommende måned offentliggøre en erklæring om de tilgængelige 
resultater af vurderingen af indvirkningen på menneskers sundhed. Hvis det fastslås, at der 
hersker betænkeligheder, vil Kommissionen ikke tøve med at foreslå, at godkendelsen af 
stoffet ikke forlænges. Hvis godkendelsen ikke forlænges, vil medlemsstaterne være forpligtet 
til at tilbagekalde godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder chlorpyrifos.


