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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 18
Artikel 1

Formål Formål
Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser 
om godkendelse af aktivstoffer, safenere og 
synergister, som plantebeskyttelsesmidler 
indeholder eller består af, og bestemmelser 
om adjuvanser og hjælpestoffer.

2. Forordningen indeholder både 
bestemmelser om godkendelse af 
aktivstoffer, safenere og synergister, som 
plantebeskyttelsesmidler indeholder eller 
består af, og bestemmelser om adjuvanser og 
hjælpestoffer.

3. Denne forordning har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
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4. Denne forordning er baseret på 
forsigtighedsprincippet og skal sikre, at 
stoffer og produkter, som markedsføres, 
ikke er til skade for menneskers sundhed 
eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

I teksten i forslaget til en forordning er forordningens mål kun nævnt i betragtningerne. Der 
bør redegøres for målet i de første artikler. Forsigtighedsprincippet nævnes kun i betragtning
(8) og i artikel 13, stk. 2. Det er bedre allerede i de første artikler af denne forordning at gøre 
opmærksom på dette princip.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 19
Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

Ved denne forordning fastsættes der
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, eller om godkendelse 
af plantebeskyttelsesmidler, som fremstilles 
af brugeren selv, samt om markedsføring, 
anvendelse og kontrol heraf i Fællesskabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser 
om godkendelse af aktivstoffer, safenere og 
synergister, som plantebeskyttelsesmidler 
indeholder eller består af, og bestemmelser 
om adjuvanser og hjælpestoffer.

Forordningen indeholder både bestemmelser 
om godkendelse af aktivstoffer, safenere og 
synergister, som plantebeskyttelsesmidler 
indeholder eller består af, og bestemmelser 
om formuleringsstoffer, adjuvanser og 
hjælpestoffer.

Or. pl

Begrundelse

For de øvrige kemiske stoffer, som anvendes i plantebeskyttelsesmidler (de såkaldte 
formuleringsstoffer), indeholder forordningen kun bestemmelser om udarbejdelse af en 
fortegnelse over stoffer, som ikke må være indeholdt i plantebeskyttelsesmidler. Der skal 
tages højde for, at disse stoffer kan være en vigtig bestanddel i plantebeskyttelsesmidler, og at 
deres andel kan være højere end andelen af de allerede vurderede safenere og synergister. 
Følgelig skal der for markedsføringen af dem gælde de samme godkendelsesregler som for
andre bestanddele.
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Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 20
Artikel 3, stk. 20 a (nyt)

(20a) God forsøgspraksis
Praksis i henhold til direktiv 2004/10/EF.

Or. de

Begrundelse

Definition af det begreb, som er anvendt i kapitel V.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 21
Artikel 3, stk. 21 a (nyt)

21a. God landbrugspraksis
På nationalt plan godkendte ufarlige 
anvendelser af plantebeskyttelsesmidler 
inden for rammerne af de faktiske 
betingelser, som en effektiv bekæmpelse af 
skadedyr på planter skal opfylde. Denne 
praksis omfatter anvendelser af 
plantebeskyttelsesmidler i et bestemt 
niveauområde og op til det højeste 
godkendte anvendelsesniveau, idet 
plantebeskyttelsesmidlerne skal anvendes 
på en sådan måde, at rester forekommer i 
de mindst mulige mængder.
De godkendte ufarlige anvendelser 
fastlægges på nationalt niveau og omfatter 
nationalt registrerede eller anbefalede 
anvendelser, hvor der tages højde for 
aspekter som offentlig sundhed, 
sundhedsbeskyttelse på arbejdspladsen og 
miljøbeskyttelse.
De faktiske betingelser omfatter alle faser 
af fremstilling, opbevaring, flytning og 
distribution af fødevarer og dyrefoder.
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Or. de

Begrundelse

FN's fødevare- og landbrugsorganisations definition på "god landbrugspraksis" bør 
overtages i forordningen.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 22
Artikel 3, stk. 21 b (nyt)

21b. Anvendelser af mindre betydning
Anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
på en afgrøde, der ikke er almindeligt 
udbredt i en medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde, hvis der 
foreligger et begrænset eller sporadisk og 
ganske særligt behov, eller på såsæd.

Or. de

Begrundelse

Definition på begrebet "anvendelser af mindre betydning" (minor uses), som er anvendt i 
artikel 49.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 23
Artikel 4, stk. 1

1. Et aktivstof godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 
grundlag af den foreliggende videnskabelige 
og tekniske viden og under hensyntagen til 
godkendelseskriterierne i punkt 2 og 3 i 
samme bilag kan forventes, at 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof vil opfylde 
betingelserne i stk. 2 og 3.

1. Et aktivstof godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 
grundlag af den foreliggende videnskabelige 
og tekniske viden og under hensyntagen til 
godkendelseskriterierne i punkt 2 og 3 i 
samme bilag kan dokumenteres, at 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof vil opfylde 
betingelserne i stk. 2 og 3. Disse betingelser 
skal anvendes som udelukkelseskriterier.

Or. en
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Begrundelse

Alle stoffer med formodede eller faktiske kræftfremkaldende, mutagene, 
reproduktionstoksiske, hormonforstyrrende og sensibiliserende egenskaber og stoffer, som er 
persistente, bioakkumulerende eller toksiske eller giver anden grund til bekymring, bør ikke 
godkendes.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers,
eller dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet.

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers sundhed, især sårbare grupper 
som f.eks. gravide, fostre og børn, eller dyrs 
sundhed - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
er til rådighed - eller for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet bør stoffer ikke have negative virkninger for menneskers 
sundhed, især ikke sårbare grupper som fostre og børn, og heller ikke for miljøet. Dette er i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets reaktion (Europa-Parlamentets beslutning 
P5_TA(2002)0276) på en tidligere meddelelse fra Kommissionen om revision af direktiv 
91/414/EØF.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 25
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. Ansøgningen kan vurderes af flere 
stater i fællesskab, som inden for 
rammerne af medrapporteringsproceduren 
fungerer som rapporterende medlemsstater.

Or. pl
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Begrundelse

Denne ordning finder også anvendelse ved vurderingen af ansøgninger i henhold til direktiv 
91/414/EØF og har stor indflydelse på kvantiteten og kvaliteten af vurderingsrapporten vedr. 
aktivstoffer.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 26
Artikel 11, stk. 1

1. Senest 12 måneder efter datoen for en 
meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, 
første afsnit, udarbejder den rapporterende 
medlemsstat en rapport (i det følgende 
benævnt "udkastet til vurderingsrapport"), 
som den forelægger for autoriteten, og som 
indeholder medlemsstatens vurdering af, 
hvorvidt aktivstoffet kan forventes at 
opfylde kravene i artikel 4.

1. Den rapporterende medlemsstat kan 
allerede begynde med vurderingen af 
forsøgs- og undersøgelsesrapporterne, efter 
at ansøgeren har fremsendt dem, også 
inden det tidspunkt i henseende til 
meddelelsen, som er nævnt i artikel 9, stk.3, 
første afsnit. Senest otte måneder efter 
datoen for en meddelelse i henhold til 
artikel 9, stk. 3, første afsnit, udarbejder den 
rapporterende medlemsstat en rapport (i det 
følgende benævnt "udkastet til 
vurderingsrapport"), som den forelægger for 
autoriteten, og som indeholder 
medlemsstatens vurdering af, hvorvidt 
aktivstoffet kan forventes at opfylde kravene 
i artikel 4.

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 
12 måneder med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Den 
underretter Kommissionen og autoriteten 
herom.

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
rimelig frist for, hvornår ansøgeren skal 
fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges 
perioden på otte måneder med den 
supplerende periode, medlemsstaten har 
indrømmet. Ved fremlæggelsen af de 
yderligere oplysninger fremsætter 
ansøgeren samtidig anmodninger om 
databeskyttelse i henhold til artikel 56. 

Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Or. de

Begrundelse

Et stof bør allerede godkendes, efter at de første ufarlige anvendelser er blevet undersøgt. 
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Derved vil nye og innovative produkter stå til rådighed for landbrugerne på et tidligere 
tidspunkt.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 27
Artikel 11, stk. 1, andet afsnit

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 
12 måneder med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Den 
underretter Kommissionen og autoriteten 
herom.

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 
12 måneder med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Den 
underretter Kommissionen og autoriteten 
herom, som så underretter de øvrige 
medlemsstater herom.

Or. pl

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 28
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger desuden en rapport for 
Kommissionen og autoriteten, hvori alle 
anvendelser er anført, som er blevet 
vurderet, og som i overensstemmelse med 
kravene i artikel 29 er egnet til en 
godkendelse.

Or. de

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 29
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Inden for tre måneder efter modtagelsen af 
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den rapport, som er nævnt i artikel 11, stk. 
1, fremlægger Kommissionen et forslag til 
en begrænset godkendelse af aktivstoffet, 
hvori
– de anvendelser, som må godkendes, og
– godkendelsesperioden, som ikke må være 
længere end fem år, 
er anført.

Or. de

Begrundelse

Ved en hurtigere godkendelse, som udelukker betænkeligheder, vil landbrugerne på et 
tidligere tidspunkt få nye og innovative produkter til deres rådighed.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 30
Artikel 14, stk. 2

2. Forlængelsen gøres ikke tidsbegrænset. 2. Forlængelsen gælder for en periode af 
højst ti år. Godkendelsen kan forlænges 
mere end én gang.

Or. en

Begrundelse

Godkendelsen bør ikke gøres tidsbegrænset efter den første forlængelse. Dette ville være i 
strid med forsigtighedsprincippet. I henhold til artikel 4, stk. 1, bør afgørelser træffes på 
grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 31
Artikel 15, stk. 1

1. Den i artikel 14 nævnte ansøgning 
indgives af en producent af aktivstoffet til en
medlemsstat, med kopi til de øvrige 
medlemsstater, Kommissionen og 
autoriteten, senest tre år inden udløbet af 

1. Den i artikel 14 nævnte ansøgning 
indgives af en producent af aktivstoffet til 
den pågældende medlemsstat, med kopi til 
de øvrige medlemsstater, Kommissionen og 
autoriteten, senest tre år inden udløbet af 
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førstegangsgodkendelsen. førstegangsgodkendelsen.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 32
Artikel 19

Der vedtages en forordning efter proceduren 
i artikel 76, stk. 3, med de fornødne 
bestemmelser vedrørende gennemførelsen af 
forlængelses- og revurderingsproceduren, 
herunder gennemførelsen af et 
arbejdsprogram som omhandlet i artikel 18, 
hvis det er relevant.

Der vedtages en forordning efter proceduren 
i artikel 76, stk. 3, med de fornødne 
bestemmelser vedrørende gennemførelsen af 
forlængelses- og revurderingsproceduren, 
herunder gennemførelsen af et 
arbejdsprogram som omhandlet i artikel 18, 
hvis det er relevant.

Or. pl

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 33
Artikel 22, stk. 1

1. Uanset artikel 5 godkendes et aktivstof, 
som opfylder kriterierne i artikel 4, for en 
periode på højst 15 år, hvis 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
pågældende stof, kan forventes kun at ville 
udgøre en lav risiko for menneskers og dyrs 
sundhed og for miljøet, jf. artikel 46, stk. 1.

1. Uanset artikel 5 godkendes et aktivstof, 
som opfylder kriterierne i artikel 4, for en 
periode på højst 15 år, hvis 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
pågældende stof, kan forventes kun at ville 
udgøre en lav risiko for menneskers og dyrs 
sundhed og for miljøet.

Denne undtagelsesbestemmelse gælder ikke 
for aktivstoffer, der i henhold til direktiv 
67/548/EØF er anset for at:
– være kræftfremkaldende,
– fremkalde forandringer i arveanlæg,
– være skadelige for forplantningen,
– være sensibiliserende,
eller for stoffer, som anses for at:
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– være persistente med en halveringstid på 
over 60 dage,
– forårsage hormonforstyrrelser i henhold 
til EU-listen over stoffer, som er mistænkt 
for at forårsage hormonforstyrrelser,
– være svagt giftige,
– være bioakkumulerende og svære at
nedbryde biologisk.
Indtil ...*, undersøger Kommissionen 
kriterierne for behandlingen af aktivstoffer 
som svagt farlige stoffer og specificerer 
disse, såfremt det er nødvendigt, og stiller 
evt. forslag.
___________________

* Et år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Der skal fastlægges klare og objektive kriterier for klassificeringen af stoffer som stoffer af 
ringe farlighed. Forslaget indeholder ingen definition herom. For at fremme forskningen i 
mere bæredygtige stoffer og produkter skal virksomhederne have klarhed og retssikkerhed 
om, hvad man præcist forstår ved aktivstoffer med ringe risiko. De kriterier, som er anført 
her, er delvist taget fra biociddirektivet (98/8/EF). Ifølge disse kriterier skal 25 – 30 % af 
aktivstofferne betragtes som aktivstoffer med ringe risiko.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 34
Artikel 24, stk. 1

1. Uanset artikel 5 og artikel 14, stk. 2, 
godkendes et aktivstof, der opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på højst 
syv år, hvis andre, allerede godkendte 
aktivstoffer er betydeligt mindre toksiske 
for forbrugerne eller brugerne eller udgør 
en betydeligt lavere risiko for miljøet. Der 
tages i evalueringen hensyn til kriterierne i 
bilag II, punkt 4.

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i 
artikel 4 og de i bilag II, punkt 4, fastlagte 
kriterier, kategoriseres som et 
"substitutionsrelevant stof" og godkendes 
som sådan.

De pågældende stoffer er i det følgende 
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benævnt "substitutionsrelevante stoffer".

Godkendelsen gælder i 10 år. 
Bestemmelsen i artikel 14, stk. 2, gælder 
ikke.

Or. es

Begrundelse

Ved kategoriseringen af aktivstoffer som "substitutionsrelevante stoffer" er det vigtigt, at de 
kriterier, som er fastlagt i forordningsforslaget, opfyldes.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 35
Artikel 24, stk. 1, første afsnit

1. Uanset artikel 5 og artikel 14, stk. 2, 
godkendes et aktivstof, der opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på højst 
syv år, hvis andre, allerede godkendte 
aktivstoffer er betydeligt mindre toksiske for 
forbrugerne eller brugerne eller udgør en 
betydeligt lavere risiko for miljøet. Der tages 
i evalueringen hensyn til kriterierne i 
bilag II, punkt 4.

1. Uanset artikel 5 og artikel 14, stk. 2, 
godkendes et aktivstof, der opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på højst 
fem år, hvis andre, allerede godkendte 
aktivstoffer eller alternative 
landbrugsmetoder eller fremgangsmåder er 
betydeligt mindre toksiske for forbrugerne 
eller brugerne eller udgør en betydeligt 
lavere risiko for miljøet. Der tages i 
evalueringen hensyn til kriterierne i bilag II, 
punkt 4.

Or. en

Begrundelse

I lyset af den kendsgerning, at godkendelsesperioden for andre stoffer er på op til 10 år, bør 
substitutionsrelevante stoffer have en markant kortere periode for mere effektivt at fremme en 
substitution.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 36
Artikel 28, stk. 2, litra b

b) Markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i forsknings- eller 

b) Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 
forsknings- eller udviklingsøjemed, jf. 
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udviklingsøjemed, jf. artikel 51. artikel 51.

Or. pl

Begrundelse

Dette litra vedrører en godkendelse af anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i forsknings-
eller udviklingsøjemed.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 37
Artikel 28, stk. 2 a (nyt)

2a. En kopi eller, på de kompetente 
autoriteters forlangende, et eksemplar af 
godkendelsen, vedlægges ved 
fremsendelsen det plantebeskyttelsesmiddel, 
som skal markedsføres frit på 
Fællesskabets område, hvis informationen 
om godkendelsen ikke er stillet til rådighed 
for offentligheden i overensstemmelse med 
artikel 54.

Or. pl

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 38
Artikel 28 a (ny)

Artikel 28a
Parallelimport

1. Som en afvigelse fra artikel 28, stk. 1, må 
et plantebeskyttelsesmiddel markedsføres 
og anvendes i en medlemsstat uden at være 
godkendt dér, hvis den, der ønsker at 
markedsføre plantebeskyttelsesmidlet, råder 
over en erklæring om, at 
plantebeskyttelsesmidlet må markedsføres, 
og erklæringen er udstedt af 
medlemsstaten.
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2. Medlemsstaterne afgiver efter ansøgning 
en sådan erklæring som omhandlet i stk. 1 
for et plantebeskyttelsesmiddel, hvis det 
plantebeskyttelsesmiddel, som skal indføres 
fra en anden medlemsstat, allerede har en 
godkendelse i en anden medlemsstat og der 
i importlandet er godkendt et stofligt 
overensstemmende referencemiddel 
(parallelimport).
3. En stoflig overensstemmelse i denne 
artikel foreligger, hvis import- og 
referencemidlet indeholder de samme 
aktivstoffer i sammenlignelig mængde med 
tilsvarende minimumsrenhedsgrad og med 
bestemte urenheder af samme art og 
tilsvarende største tilladte mængde og 
stemmer overens i formuleringsmåden. 
Hvad angår sammensætningen i øvrigt, er 
forskelle tilladt, såfremt disse kvalitative 
eller kvantitative forskelle i hjælpestofferne 
ikke har nogen virkninger med henblik på
den biologiske effektivitet, eller på de 
planter, som skal behandles, eller på 
mennesker, dyr eller naturregnskabet. I 
henhold til den procedure, som er nævnt i 
artikel 76, stk. 2, kan kriterierne og 
proceduren for undersøgelse af den stoflige 
overensstemmelse fastsættes nærmere.
4. Følgende oplysninger skal være vedlagt 
ansøgningen om udstedelse af førnævnte 
erklæring:
– oprindelsesmedlemsstat for det 
plantebeskyttelsesmiddel, som skal 
indføres,
– importørens navn og adresse – den 
betegnelse, under hvilken det 
plantebeskyttelsesmiddel, som skal 
indføres, skal markedsføres i importlandet,
– betegnelse og godkendelsesnummer i 
oprindelsesmedlemsstaten på det 
plantebeskyttelsesmiddel, som skal 
indføres,
– navn og adresse på indehaveren af 
godkendelsen i oprindelsesmedlemsstaten,
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– original brugsvejledning, som det 
plantebeskyttelsesmiddel, som skal 
indføres, markedsføres med i 
oprindelsesmedlemsstaten,
– planlagt mærkning og brugsvejledning, 
som det plantebeskyttelsesmiddel, som skal 
indføres, skal markedsføres med, 
– betegnelse og godkendelsesnummer på 
referencemidlet,
– navnet på indehaveren af godkendelsen 
af referencemidlet.
5. Et plantebeskyttelsesmiddel, som har fået 
en erklæring om at være egnet til 
markedsføring, skal anvendes på samme 
måde som referencemidlet.
6. Ovennævnte erklæring gælder lige så 
længe, som referencemidlet er godkendt. 
Hvis indehaveren af godkendelsen af 
referencemidlet i henhold til artikel 44, stk. 
1, anmoder om tilbagekaldelse af 
godkendelsen og er kravene i artikel 29 
fortsat opfyldt, ophører gyldigheden af 
ovennævnte erklæring et år efter 
tilbagekaldelsen af godkendelsen, dog 
senest på det tidspunkt, hvor godkendelsen 
ville være ophørt i forbindelse med udløb af 
periode.
7. Bestemmelserne i artikel 43, artikel 45 
og artikel 53, stk. 4, og i kapitel VII skal 
anvendes tilsvarende på parallelimport.

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ikke bestemmelser om parallelimport af 
plantebeskyttelsesmidler. En retlig ordning på EU-niveau er dog særdeles nødvendig for at 
sætte en stopper for den p.t. eksisterende retsusikkerhed. Divergerende domstolsafgørelser og 
den forskellige håndtering af parallelimport i medlemsstaterne gør det nødvendigt at supplere 
forslaget med bestemmelser om parallelimport.
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Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 39
Artikel 29, stk. 6

6. Der fastsættes ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler ved forordninger, 
som vedtages efter proceduren i artikel 76, 
stk. 2, og omfatter de krav, der er indeholdt i 
bilag VI til direktiv 91/414/EØF, med de 
ændringer, der måtte være nødvendige.

6. Der fastsættes ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning under 
inddragelse af de krav, der er indeholdt i 
bilag VI til direktiv 91/414/EØF, med de 
ændringer, der måtte være nødvendige.

Or. en

Begrundelse

Den forordning, som de nye ensartede principper fastsættes med, bør vedtages af Europa-
Parlamentet og Rådet i en tilsvarende lovgivningsprocedure og ikke i en udvalgsprocedure. I 
1996 måtte Europa-Parlamentet gå rettens vej, da de første ensartede principper, som var 
opstillet af Kommissionen, ikke var i overensstemmelse med direktiv 97/414/EØF. Domstolen 
(sag C-303/94) bekræftede Parlamentets holdning, og principperne, især kriterierne for 
drikkevand, blev ændret.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 40
Artikel 30, stk. 3, litra b

b) pligt til, inden produktet anvendes, at 
orientere alle naboer, der vil kunne blive 
udsat for afdrift, og som har anmodet om at 
blive orienteret.

Udgår

Or. de

Begrundelse

Afsnittet går ud fra, at godkendelsesundersøgelsen som sådan er utilstrækkelig for at sikre en 
sikker omgang med plantebeskyttelsesmidler, og at naboer derfor må træffe yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger. Det er i klar modstrid med de strenge europæiske 
godkendelsesstandarder og undergraver den offentlige tillid til den europæiske 
godkendelsesprocedure.



(Ekstern oversættelse)

PE 386.430v01-00 16/39 AM\656768DA.doc

DA

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 41
Artikel 32, stk. 5 a (nyt)

5a. I alle medlemsstater anvendes ensartede 
ansøgningsformularer.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 42
Artikel 33, stk. 1

1. Ansøgere fritages for at fremlægge de i 
artikel 32, stk. 3, nævnte forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, hvis de 
dokumenterer, at de har fået adgang hertil i 
overensstemmelse med artikel 56, 58 eller 
59, eller at en databeskyttelsesperiode er 
udløbet.

1. Ansøgere fritages for at vedlægge det i 
artikel 32, stk. 3, nævnte dossier til 
ansøgningen, hvis de dokumenterer, at de 
har fået adgang hertil i overensstemmelse 
med artikel 56, 58 eller 59, eller at en 
databeskyttelsesperiode er udløbet.

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 43
Artikel 33, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) det dossier, som blev gjort tilgængeligt 
for ansøgeren, eller hvis 
beskyttelsesperioder er udløbet, og kan fås i 
den pågældende medlemsstat.

Or. pl

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 44
Artikel 35, stk. 2
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2. De pågældende medlemsstater giver eller 
afviser at give godkendelse i 
overensstemmelse hermed på grundlag af 
konklusionerne fra den medlemsstat, der 
har behandlet ansøgningen, jf. artikel 30 og 
31. Medlemsstaterne godkender det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel på de 
samme betingelser, herunder 
klassificeringen i overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF, som den medlemsstat, 
der behandler ansøgningen.

2. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel allerede 
er blevet godkendt i en medlemsstat, skal en 
anden medlemsstat uanset bestemmelserne 
i artikel 30 og 31 inden for 90 dage efter 
modtagelse af ansøgningen afgøre, 
hvorvidt og under hvilke betingelser den 
godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede inddeling i godkendelseszoner undergraver den nationale godkendelse og er i 
strid med det fælles princip om proportionalitet (artikel 5 i EF-traktaten), da det rækker ud 
over det mål, som er nødvendigt for at fremskynde beslutninger uden unødvendigt 
dobbeltarbejde og for at sikre en i højere grad harmoniseret disponibilitet af 
plantebeskyttelsesmidler i de forskellige medlemsstater. Disse mål kan opnås ved at ændre 
systemet med gensidig anerkendelse uden et zonekoncept.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 45
Artikel 39

1. Indehaveren af en godkendelse kan efter 
proceduren for gensidig anerkendelse i 
denne underafdeling ansøge om godkendelse 
af det samme plantebeskyttelsesmiddel og 
den samme anvendelse i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

1. Indehaveren af en godkendelse eller en 
person, som han har udnævnt som sin 
repræsentant, kan efter proceduren for 
gensidig anerkendelse i denne underafdeling 
ansøge om godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel og den samme 
anvendelse i en anden medlemsstat, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

a) Godkendelsen er meddelt af en 
medlemsstat (referencemedlemsstaten), der 
tilhører samme zone, eller

a) Godkendelsen er meddelt af en 
medlemsstat (referencemedlemsstaten), der 
tilhører samme zone, eller

b) produktet er godkendt af en medlemsstat 
til anvendelse i væksthuse eller anvendelse 
efter høst, uden at det har betydning, hvilken 
zone referencemedlemsstaten tilhører.

b) produktet er godkendt af en medlemsstat 
til anvendelse i væksthuse eller anvendelse 
efter høst eller til såsædbehandling, uden at 
det har betydning, hvilken zone 
referencemedlemsstaten tilhører; eller
ba) godkendelsen er meddelt på grundlag 
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af frivillighed fra medlemsstater, som 
tilhører forskellige zoner, hvor der 
foreligger lignende betingelser med hensyn 
til landbrug, plantesundhed og miljø, dog 
især med hensyn til de klimatiske forhold, 
som er relevante for anvendelsen af 
produktet; eller
bb) godkendelsen er meddelt af en 
medlemsstat til såsædbehandling, uden at 
det har betydning, hvilken zone 
referencemedlemsstaten tilhører.

2. Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
et substitutionsrelevant stof, kan ikke gøres 
til genstand for gensidig anerkendelse.

Or. de

Begrundelse

Den til enhver tid gældende autoritet varierer fra medlemsstat til medlemsstat. Desuden bør 
medlemsstaterne have mulighed for frivilligt at anerkende godkendelser, såfremt de tilhører 
en anden zone, men har lignende betingelser inden for landbrug, plantesundhed eller miljø.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 46
Artikel 41, stk. 1, litra a a (nyt)

aa) en vurderingsrapport for 
plantebeskyttelsesmidlet, forfattet i den 
medlemsstat, som plantebeskyttelsesmidlet 
er blevet markedsført i;

Or. pl

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 47
Artikel 46, stk. 1 a (nyt)

1a. Stoffer, som fremstilles ved at forbinde 
to eller flere plantebeskyttelsesmidler med 
ringe risiko, hører uden forudgående 
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undersøgelse af deres toksikologiske 
ufarlighed ikke automatisk til 
plantebeskyttelsesmidler med ringe risiko.

Or. pl

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 48
Artikel 49, stk. 3, litra d

d) de i stk. 2 nævnte personer eller organer 
har fremlagt den nødvendige dokumentation 
og de nødvendige oplysninger til støtte for 
en udvidelse af godkendelsen.

d) de i stk. 2 nævnte personer eller organer 
har fremlagt den nødvendige dokumentation 
og de nødvendige oplysninger til støtte for 
en udvidelse af godkendelsen. De 
nødvendige undersøgelser for at fastlægge 
maksimumgrænser for rester kan foretages 
af videnskabelige institutioner eller af 
offentlige myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Omkostningerne i forbindelse med de videnskabelige undersøgelser udgør en særdeles stor 
hindring for at udvikle plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af mindre betydning. Denne 
ændring skal bidrage til at finde løsninger, som er økonomisk lettere at gennemføre.   

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 49
Artikel 49, stk. 3 a (nyt)

3a. Ved godkendelsen til anvendelser af 
mindre betydning tages der bl.a. højde for 
kriterier for ekstrapolation af data, som 
foreligger for andre kulturer, som der i vidt 
omfang er botaniske og dyrkningstekniske 
ligheder med.

Or. es
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Begrundelse

Ved kulturer med betydelige ligheder som f.eks. mellem kirsebær og kræger bør dataene for 
godkendelse ekstrapoleres for at gøre det lettere at udvide godkendelsen til at omfatte 
anvendelser af mindre betydning.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 50
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Uanset artikel 28, stk. 1, kan 
medlemsstaterne kun tillade import og 
markedsføring af et 
plantebeskyttelsesmiddel på deres 
territorium i parallelhandel på grundlag af 
en administrativ procedure, hvorved det 
undersøges, at dette er identisk med det 
allerede godkendte 
plantebeskyttelsesmiddel 
(referenceplantebeskyttelsesmiddel). Er 
dette tilfældet, udsteder den kompetente 
autoritet i den nævnte medlemsstat en 
identitetserklæring.
2. Importøren af et 
plantebeskyttelsesmiddel ansøger hos den 
kompetente autoritet i nævnte medlemsstat 
om en identitetserklæring for det 
plantebeskyttelsesmiddel, som han ønsker 
at indføre – inden plantebeskyttelsesmidlet 
for første gang importeres eller 
markedsføres.
3. Den kompetente autoritet i nævnte 
medlemsstat afgør i løbet af 45 dage, om 
kravene i dette stk. er opfyldt. Hvis 
autoriteten forsikrer sig om, at disse krav er 
opfyldt, får importøren en 
identitetserklæring for det pågældende 
produkt.
4. Ansøgeren er fritaget for pligten til at 
forelægge de nødvendige informationer 
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samt forsøgs- og undersøgelsesrapporter 
for en godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.
5. Den kompetente autoritet, som 
ansøgningen indleveres til, rekvirerer 
følgende fra den kompetente autoritet i 
oprindelseslandet:
a) den præcise sammensætning af 
produktet for at undersøge, om det er 
identisk med det referencemiddel, som er 
godkendt i medlemsstaten, og
b) en undersøgelse af, om det pågældende 
produkt i den medlemsstat er godkendt i 
henhold til den godkendelsesprocedure, 
som er fastlagt i direktiv 91/414/EØF eller i 
denne forordning.
6. Parallelimporterede produkter må ikke 
ompakkes.
7. Identitetserklæringen ophører, når 
godkendelsen af referencemidlet ophører, 
eller når godkendelsen af det importerede 
produkt ophører i den medlemsstat, hvorfra 
det eksporteres. Hvis godkendelsen ikke 
ophæves af sundheds- eller miljømæssige 
årsager, har importøren ret til at sælge det 
importerede produkt i et år regnet fra 
tidspunktet for ophævelsen af 
godkendelsen.

Or. es

Begrundelse

Der skal arbejdes på, at der på EU-niveau indføres klare og strenge regler til regulering af 
parallelhandelen for at opnå et højt niveau af ensartethed, sikkerhed og kontrol. For at sikre, 
at det importerede produkt svarer til referenceproduktet, kan en ompakning af produktet ikke 
tillades. På den anden side er det op til den kompetente autoritet i 
bestemmelsesmedlemsstaten at gennemføre hele den administrative procedure for at sikre sig, 
at der er tale om et identisk produkt, og at dette forinden er blevet godkendt af 
eksportmedlemslandet.
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Ændringsforslag af Paul Rübig

Ændringsforslag 51
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Importøren af et 
plantebeskyttelsesmiddel skal ansøge om et 
identitetscertifikat hos den kompetente 
autoritet i den medlemsstat, som er bestemt 
til import af plantebeskyttelsesmidlet. 
Denne ansøgning skal indgives, inden
plantebeskyttelsesmidlet for første gang 
importeres eller markedsføres.
2. Den kompetente autoritet i 
medlemsstaten skal i løbet af 45 dage 
afgøre, om forudsætningerne i denne 
artikel er opfyldt. Hvis forudsætningerne 
foreligger, udsteder autoriteten et
identitetscertifikat for dette produkt til 
importøren.
3. Ansøgeren er kun fritaget for at stille 
informationer samt forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter , som er påkrævet 
for en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, til rådighed, hvis 
han dokumenterer:
a) at det importerede produkt er identisk 
med et godkendt plantebeskyttelsesmiddel i 
den importerende medlemsstat 
(referenceplantebeskyttelsesmiddel) og
b) at godkendelsen af dette produkt i den 
eksporterende medlemsstat blev meddelt i 
en godkendelsesprocedure, som svarer til 
den i direktiv 91/414/EØF eller i denne 
forordning, og
c) at ompakningen hverken påvirker 
produktets oprindelige beskaffenhed eller 
handelsmærkets og ejerens anseelse 
negativt.
4. Identitetscertifikatet mister sin gyldighed 
ved referenceproduktets ophør/udløb eller 
ved ophøret/udløbet af godkendelsen for det 



AM\656768DA.doc 23/39 PE 386.430v01-00

DA

importerede produkt i den eksporterende 
medlemsstat. Hvis godkendelsen ikke 
ophæves af sundheds- eller miljømæssige 
årsager, har importøren ret til at sælge det 
importerede produkt. Salgsperioden 
begynder på ophævelsestidspunktet og 
slutter efter udløbet af et år.
5. Medlemsstaterne må ikke udstede 
identitetscertifikater for 
plantebeskyttelsesmidler, som indeholder 
en kandidat til substitution.  

Or. de

Begrundelse

Parallelhandel muliggør en forenklet markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, som er 
forbundet med få kontroller. Deraf følger, at netop parallelhandel bruges til at bringe 
ulovlige (ukontrollerede og/eller forfalskede) produkter på markedet. En tilsvarende 
regulering af parallelhandelen i form af klare, bindende regler er derfor nødvendig. På 
området for plantebeskyttelsesmidler øger dette ikke kun graden af europæisk harmonisering, 
men også af sikkerhed og kontrol.

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 52
Artikel 52, stk. 2

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
god miljøpraksis efterleves.

Anvendelse efter formålet indebærer som 
minimum:

i) at de i overensstemmelse med artikel 30 
fastsatte og på etiketten angivne krav og 
betingelser opfyldes i overensstemmelse 
med mærkningsbestemmelserne i artikel 61 
– 63 samt i direktiv 1999/45/EF,

ii) principperne for god integreret 
bekæmpelse af skadegørere, herunder for 
god plantebeskyttelsespraksis og god 
miljøpraksis, anvendes, idet anvendelsen af 
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plantebeskyttelsesmidler skal begrænses til 
det mindst mulige;
iii) overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 396/2005,
iv) overensstemmelse med kravene i 
direktiverne om beskyttelse af 
arbejdstagerne på arbejdspladsen.

Or. en

Begrundelse

Definitionen på en anvendelse efter formålet bør indeholde mindstekrav. Desuden bør den 
henvise til nødvendigheden af at tage højde for specifikke EU-retsregler.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 53
Artikel 56, stk. 1

1. Forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
omfattet af databeskyttelse på de i denne
artikel fastsatte betingelser.

1. Forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
omfattet af databeskyttelse på de i denne 
artikel fastsatte betingelser.

Beskyttelsen omfatter forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der fremlægges for 
en medlemsstat af en ansøger om 
godkendelse i henhold til denne forordning 
(i det følgende benævnt "den første 
ansøger"), forudsat at de pågældende 
rapporter var:

Beskyttelsen omfatter forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der fremlægges for 
en medlemsstat af en ansøger om 
godkendelse i henhold til denne forordning 
(i det følgende benævnt "den første 
ansøger"), forudsat at de pågældende 
rapporter var

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres med henblik på at tillade 
anvendelse på en anden afgrøde

nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres inden for rammerne af 
de eksisterende betingelser med henblik på 
at tillade anvendelse på en anden afgrøde

b) i overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis, jf. datakravene vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra c), og dette er 
bekræftet.
En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den, til 
gavn for andre ansøgere om godkendelse af 

En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den, ej 
heller må rapporten eller en 
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plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

sammenfatning af den bruges af en anden 
medlemsstat til gavn for andre ansøgere om 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. 
dog stk. 2, artikel 59 og artikel 77.

Databeskyttelsesperioden er på ti år regnet 
fra datoen for førstegangsgodkendelsen i den 
pågældende medlemsstat, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77. Perioden udvides til 
12 år for plantebeskyttelsesmidler omfattet 
af artikel 46.

Databeskyttelsesperioden er på ti år regnet 
fra datoen for førstegangsgodkendelsen i den 
pågældende medlemsstat, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77. Perioden udvides til 
12 år for plantebeskyttelsesmidler omfattet 
af artikel 46.

En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 
revurdere en godkendelse.

En undersøgelse er beskyttet i en periode af 
fem år i tilknytning til den i afsnit 4 nævnte 
periode, hvis den kun var nødvendig for at 
forlænge eller revurdere en godkendelse.

Or. de

Begrundelse

Plantebeskyttelsesmidler skal hvert 7. – 10. år revurderes og godkendes, hertil kræves nye 
datasæt. For at kunne opfylde disse nye datakrav skal indehaverne af godkendelserne afholde 
store investeringer. Ved plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af mindre betydning kan en 
ny godkendelse og de dermed forbundne investeringsomkostninger føre til, at disse produkter 
ikke længere udbydes, hvis der ikke sikres en tilstrækkelig beskyttelse for de nødvendige data.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 54
Artikel 56, stk. 1, femte afsnit

En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 
revurdere en godkendelse.

En undersøgelse, som forelægges til kontrol 
eller forlængelse af en godkendelse, er kun 
beskyttet, hvis den er nødvendig på 
grundlag af krav, som følger af en ændring 
af retsreglerne.

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag udgør et vigtigt fremskridt i forhold til den nuværende situation, hvad 
angår sikringen af levedygtigheden for små og mellemstore europæiske virksomheder. Ved 
denne ændring skal indholdet i Kommissionens forslag blive klarere.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 55
Artikel 56, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) i tilfælde af, at der opstår en 
monopolsituation.

Or. es

Begrundelse

Den nye forordning bør især indeholde særlige bestemmelser, som tager sigte på at undgå 
monopolsituationer på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 56
Artikel 56, stk. 3

3. Databeskyttelse i henhold til stk. 1 
indrømmes kun, hvis den første ansøger har 
anmodet om databeskyttelse på tidspunktet 
for forelæggelse af dossieret og for hver 
forsøgs- eller undersøgelsesrapport har 
fremlagt følgende oplysninger for den 
pågældende medlemsstat:

3. Databeskyttelse i henhold til stk. 1 
indrømmes kun, hvis den første ansøger har 
anmodet om databeskyttelse på tidspunktet 
for forelæggelse af dossieret eller yderligere 
oplysninger og for hver forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport har fremlagt følgende 
oplysninger for den pågældende 
medlemsstat:

a) Dokumentation for, at de fremlagte 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
nødvendige for førstegangsgodkendelsen 
eller ændringen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel.

a) Dokumentation for, at de fremlagte 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
nødvendige for førstegangsgodkendelsen 
eller ændringen eller forlængelsen eller 
revurderingen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel.

b) Oplysninger, der bekræfter, at andre 
databeskyttelsesperioder, der måtte være 
indrømmet for den pågældende forsøgs-
eller undersøgelsesrapport, ikke er udløbet.

b) Oplysninger, der bekræfter, at andre 
databeskyttelsesperioder, der måtte være 
indrømmet for den pågældende forsøgs-
eller undersøgelsesrapport, ikke er udløbet.

Or. de

Begrundelse

En moderat databeskyttelse på fem år for undersøgelser, som er nødvendige for at forlænge 
en godkendelse efter ti år.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 57
Artikel 56, stk. 3, litra a

a) Dokumentation for, at de fremlagte 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
nødvendige for førstegangsgodkendelsen 
eller ændringen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel.

a) Dokumentation for, at de fremlagte 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
nødvendige for førstegangsgodkendelsen 
eller ændringen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel eller som følge af 
ændringer af retsreglerne;

Or. es

Begrundelse

Kommissionens forslag udgør et vigtigt fremskridt i forhold til den nuværende situation, hvad 
angår sikringen af levedygtigheden for små og mellemstore europæiske virksomheder. Ved 
denne ændring skal indholdet i Kommissionens forslag blive klarere.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 58
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Inden for hver af de i bilag I definerede 
zoner beskytter de medlemsstater, som 
godkender plantebeskyttelsesmidler i 
henhold til artikel 35, stk. 2, eller ved 
gensidig anerkendelse i henhold til artikel 
40, i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3 i 
denne artikel de data, som er nødvendige 
for godkendelsen i den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen. Databeskyttelsen 
gælder regnet fra tidspunktet for 
godkendelsen i den pågældende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Dataene skal i alle medlemsstater beskyttes med det godkendelsessystem, som er inddelt i 
zoner.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 59
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Er en medlemsstat af den opfattelse, at 
der kan opstå en monopolsituation, hvis 
den potentielle ansøger og 
indehaveren/indehaverne af de pågældende 
godkendelser for plantebeskyttelsesmidler, 
som indeholder det samme aktivstof, 
safener eller synergist, ikke kan enes om 
videregivelse af rapporterne om forsøg og 
undersøgelser med hvirveldyr, underretter 
den potentielle ansøger den kompetente 
autoritet i medlemsstaten. De to parter skal 
imidlertid blive enige om, hvilket værneting 
der skal gælde i henhold til andet afsnit.

Or. es

Begrundelse

Den nye forordning bør indeholde særlige bestemmelser for at undgå monopolsituationer på 
markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 60
Artikel 56, stk. 3 b (nyt)

3b. Den i stk. 1 nævnte beskyttelsesperiode 
bliver i tilfælde af godkendelser til 
anvendelser af mindre betydning forlænget 
som følger:
a) med et år, hvis den første ansøger 
anmelder tre anvendelser af mindre 
betydning inden for syv år efter den første 
godkendelse, eller
b) med tre år, hvis den første ansøger 
anmelder seks anvendelser af mindre 
betydning inden for syv år efter den første 
godkendelse, eller
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c) med fem år, hvis den første ansøger 
anmelder mindst ni anvendelser af mindre 
betydning inden for syv år efter den første 
godkendelse.
Databeskyttelsen i henhold til stk. 1 gælder 
også for tredjemand, som fremlægger 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter med 
henblik på godkendelse til anvendelser af 
mindre betydning.

Or. de

Begrundelse

For anvendelsesområder for plantebeskyttelsesmidler af mindre betydning eller af ringe 
samfundsøkonomisk betydning, hvor der ikke findes tilstrækkelige bekæmpelsesmetoder, eller 
hvor de godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke sikrer en tilstrækkelig problemløsning, skal 
der for ansøgerne etableres finansielle incitamenter til, at disse engagerer sig i 
"hulindikationerne". Især inden for økologisk landbrug samt inden for frugtavl findes der 
"hulindikationer", som skal lukkes for at sikre eksistensen af disse brugere.

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 61
Artikel 62, stk. 1, første afsnit

1. Mærkningen af plantebeskyttelsesmidler 
skal opfylde kravene i en forordning, der 
vedtages efter proceduren i artikel 76, stk. 2.

1. Medlemsstaterne fastlægger 
bestemmelserne for indholdet af den 
brugsanvisning for 
plantebeskyttelsesmidler, som er anført på 
etiketten, og sikrer i den forbindelse, at 
disse opfylder kravene i en forordning, der 
vedtages efter proceduren i artikel 76, stk. 2.

Or. pl

Ændringsforslag af Rebecca Harms

Ændringsforslag 62
Artikel 65, stk. 1

1. Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol med henblik på håndhævelse af 
bestemmelserne i denne forordning. De

1. Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol med henblik på håndhævelse af 
bestemmelserne i denne forordning. Denne 
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udarbejder en rapport om omfanget og 
resultaterne af denne kontrol, som de 
forelægger for Kommissionen senest seks 
måneder efter udgangen af det år, 
rapporterne omhandler.

kontrol indebærer kontrol i 
landbrugsbedrifter for at undersøge, om 
begrænsningerne for anvendelsen 
overholdes. Medlemsstaterne udarbejder en 
rapport om omfanget og resultaterne af 
denne kontrol, som de forelægger for 
Kommissionen senest seks måneder efter 
udgangen af det år, rapporterne omhandler.

Or. en

Ændringsforslag af Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Ændringsforslag 63
Artikel 74

Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 76, stk. 2, vedtage eller ændre 
tekniske og andre vejledninger vedrørende 
gennemførelse af denne forordning.

Kommissionen, en medlemsstat eller en 
medlemsstat i en zone kan efter proceduren i 
artikel 76, stk. 2, vedtage eller ændre 
tekniske og andre vejledninger vedrørende 
gennemførelse af denne forordning.

Kommissionen kan anmode autoriteten om 
at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen 
af sådanne vejledninger.

Kommissionen kan anmode autoriteten om 
at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen 
af sådanne vejledninger.

Or. pl

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 64
Bilag II, punkt 3.6

3.6. Virkninger for menneskers sundhed 3.6. Virkninger for menneskers sundhed
3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper.

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper.

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af "higher tier"-studier af 
genotoksicitet udført i overensstemmelse 

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis en 
undersøgelse efter ensartede principper 
viser, at brugere, arbejdstagere, andre 
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med datakravene vedrørende aktivstofferne 
og plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
klassificeret som mutagent i kategori 1 eller 
2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

tilstedeværende og forbrugere ved mindst 
en repræsentativ anvendelse af mindst et 
plantebeskyttelsesmiddel er tilstrækkeligt 
beskyttet under de anbefalede betingelser 
for anvendelsen.

3.6.3. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af carcinogenicitetstest udført 
i overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
eller har været klassificeret som 
kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.
3.6.4. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af reproduktionstoksicitetstest 
udført i overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er og 
ikke har været klassificeret som 
reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.
3.6.5. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber af 
potentiel toksikologisk betydning i 
mennesker, medmindre eksponeringen af 
mennesker for aktivstoffet i et 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
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anvendelsesbetingelser.

Or. de

Begrundelse

I henhold til artikel 4 skal medlemsstaterne udarbejde nationale handlingsplaner om 
formindskelse af risici og afhængighed af pesticider. Hertil hører også foranstaltninger og 
tidsplaner for at formindske risikoen, dette bør tages op i dette afsnit. Kun at bedømme 
aktivstofferne i plantebeskyttelsesmidler efter deres egenskaber og bestanddele og uden i den 
forbindelse at tage højde for den faktiske anvendelse og eksponering, det giver ikke en 
fuldstændig dom om de risici, der er forbundet med dem.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 65
Bilag II, punkt 3.7.2

3.7.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
ikke anses for at være persistent, 
bioakkumulerende og toksisk (PBT-stof).

udgår

Et stof, der opfylder alle tre kriterier 
nedenfor, er et PBT-stof.
3.7.2.1. Persistens
Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis:
– halveringstiden i havvand er på over 60 
dage, eller
– halveringstiden i ferskvand eller vand i 
flodmundinger er på over 40 dage, eller
– halveringstiden i havsediment er på over 
180 dage, eller
– halveringstiden i sediment i ferskvand 
eller flodmundinger er på over 120 dage, 
eller
– halveringstiden i jord er på over 120 
dage.
Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 
halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
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ansøgeren.
3.7.2.2. Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder 
bioakkumuleringskriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren (BCF) er på 
over 2 000.
Bioakkumuleringen vurderes på grundlag 
af måledata om biokoncentrationen i 
akvatiske arter. Der kan anvendes data om 
både ferskvands- og saltvandsarter.
3.7.2.3. Toksicitet
Et aktivstof opfylder toksicitetskriteriet, 
hvis:
- langtidsnuleffektkoncentrationen (NOEC) 
for saltvands- eller ferskvandsorganismer 
er på under 0,01 mg/l, eller
- stoffet er klassificeret som 
kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), 
mutagent (kategori 1 eller 2) eller 
reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 3), 
eller
- der foreligger anden dokumentation for 
kronisk toksicitet klassificeret T;R48 eller 
Xn; R48 i overensstemmelse med 
direktiv 67/548/EØF.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til bilag II, stk. 3.6.2.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 66
Bilag II, punkt 3.7.3

3.7.3. Et aktivstof anses ikke for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis det er meget 
persistent og meget bioakkumulerende 
(vPvB).

udgår

Et stof, der opfylder begge kriterier 
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nedenfor, er et vPvB-stof.

3.7.3.1. Persistens

Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis:

– halveringstiden i havvand, ferskvand eller 
vand i flodmundinger er på over 60 dage, 
eller

– halveringstiden i sediment i havvand, 
ferskvand eller flodmundinger er på over 
180 dage, eller

– halveringstiden i jord er på over 180 
dage.

3.7.3.2. Bioakkumulering

Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.

Or. de

Begrundelse

Se ændringsforslaget til bilag II, stk. 3.6.2.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 67
Bilag II, punkt 3.8.2

3.8.2. Et aktivstof anses kun for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis det på 
grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber af 
potentiel toksikologisk betydning i 
organismer uden for målgruppen, 
medmindre eksponeringen af organismer 
uden for målgruppen for aktivstoffet i et 

udgår
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plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

Or. de

Begrundelse

Der findes ingen videnskabelige grunde til, at virkninger i form af hormonforstyrrelser bør 
behandles anderledes end andre toksikologiske virkninger. De toksikologiske virkninger, som 
giver sig udslag i hormonforstyrrelser, er allerede reguleret af maksimumværdier for 
eksponering, der betragtes som ufarlige for mennesker og miljø. Hormonforstyrrelser bør 
ikke være et udifferentieret kriterium for udelukkelse af aktivstoffer.

Ændringsforslag af Andres Tarand

Ændringsforslag 68
Bilag II, punkt 3.9, stk. 1 a (nyt)

Et aktivstof godkendes ikke, hvis det i 
henhold til fællesskabslovgivningen eller i 
henhold til en international aftale, som er 
ratificeret af EU, er et prioriteret farligt 
stof. Godkendelserne af allerede godkendte 
aktivstoffer kontrolleres inden for et år, 
efter at de pågældende retsregler eller 
ratificeringen af den pågældende aftale er 
blevet vedtaget.

Or. en

Begrundelse

I forslaget til et datterdirektiv til vandrammedirektivet (KOM(2006) 397, 2006/0129 (COD) 
er der tale om en kontrol af direktiv 91/414, hvad angår foranstaltninger til at mindske 
forureningen af vand som følge af pesticider. Denne ændring skal sikre, at aktivstoffer, som 
forårsager problemer i forbindelse med forvaltningen af vandmiljøet, ikke godkendes.

Ændringsforslag af Werner Langen

Ændringsforslag 69
Bilag II, punkt 4

4. Kriterier for godkendelse som 4. Kriterier for godkendelse som 
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substitutionsrelevant stof substitutionsrelevant stof

Et aktivstof godkendes som 
substitutionsrelevant stof i henhold til 
artikel 24, hvis:

Et aktivstof godkendes som 
substitutionsrelevant stof i henhold til 
artikel 24, hvis:

– dets ADI, ARfD eller AOEL er betydeligt 
lavere end de tilsvarende værdier for 
størstedelen af de godkendte aktivstoffer

– det på grundlag af "higher tier"-studier 
af genotoksicitet udført i overensstemmelse 
med datakravene vedrørende aktivstofferne 
og plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
klassificeret som mutagent i kategori 1 eller 
2 i henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser, eller

– det opfylder to af kriterierne for at blive 
anset for at være et PBT-stof

– hvis det på grundlag af 
carcinogenicitetstest udført i 
overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
eller har været klassificeret som 
kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser, eller

– der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, der giver anledning til 
bekymring, og som i kombination med de 
pågældende anvendelses-
/eksponeringsmønstre skaber 
anvendelsessituationer, der selv med meget 
vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger (såsom 
særligt sikre personlige værnemidler eller 
meget store stødpudezoner) stadig kan give 
anledning til bekymring

– hvis det på grundlag af 
reproduktionstoksicitetstest udført i 
overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
eller har været klassificeret som 
reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser, eller

– det indeholder en signifikant andel af – det anses for at være persistent, 
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ikke-aktive isomerer. bioakkumulerende og toksisk (PBT-stof).

Et stof, der opfylder alle tre kriterier 
nedenfor, er et PBT-stof.

a) Persistens

Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis:

– halveringstiden i havvand er på over 60 
dage, eller

– halveringstiden i ferskvand eller vand i 
flodmundinger er på over 40 dage, eller

– halveringstiden i havsediment er på over 
180 dage, eller

– halveringstiden i sediment i ferskvand 
eller flodmundinger er på over 120 dage, 
eller

– halveringstiden i jord er på over 120 
dage.

Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 
halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
ansøgeren.

b) Bioakkumulering

Et aktivstof opfylder 
bioakkumuleringskriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren (BCF) er på 
over 2000.

Bioakkumuleringen vurderes på grundlag 
af måledata om biokoncentrationen i 
akvatiske arter. Der kan anvendes data om 
både ferskvands- og saltvandsarter.

c) Toksicitet

Et aktivstof opfylder toksicitetskriteriet, 
hvis:



(Ekstern oversættelse)
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– langtidsnuleffektkoncentrationen 
(NOEC) for saltvands- eller 
ferskvandsorganismer er på over 0,01 mg/l, 
eller

– stoffet er klassificeret som 
kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), 
mutagent (kategori 1 eller 2) eller 
reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 3), 
eller

– der foreligger anden dokumentation for 
kronisk toksicitet klassificeret T, R48 eller 
Xn; R48 i overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF, eller

– det er meget persistent og meget 
bioakkumulerende (vPvB).

Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.

a) Persistens

Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis

– halveringstiden i havvand, ferskvand eller 
vand i flodmundinger er på over 60 dage, 
eller

– halveringstiden i sediment i havvand, 
ferskvand eller flodmundinger er på over 
180 dage, eller

– halveringstiden i jord er på over 180 
dage.

b) Bioakkumulering

Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.

Or. de
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Begrundelse

Overtaget fra punkterne 3.6 og 3.7 i bilag II.
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