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FORSLAG 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 

Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 

forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. understreger vigtigheden af et regelsæt, som styrker konkurrenceevnen og stimulerer og 

fremmer forskning og innovation med henblik på at udvikle bedre og sikrere 

plantebeskyttelsesprodukter, samtidig med at der sikres adgang til en bred vifte af 

plantebeskyttelsesmidler; mener, at fremtidige revisioner af de lovgivningsmæssige 

rammer bør tilskynde til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er forenelige med 

bæredygtigt landbrug, som er miljømæssigt forsvarlige, effektive og økonomisk 

overkommelige, og som også tager behørigt hensyn til virkninger på arter uden for 

målgruppen, navnlig bier og andre bestøvere og andre insekter til gavn for landbruget, 

som f.eks. naturlige rovdyr, der dræber skadegørere; 

2. bemærker, at EU's godkendelsesproces for plantebeskyttelsesmidler er en af de 

strengeste i verden, der i øjeblikket tager over 11 år, hvilket kræver et gennemsnit på 

over 200 videnskabelige undersøgelser og koster over 220 mio. EUR for at bringe et 

produkt på EU-markedet; understreger sin overbevisning om, at forordningens mål kan 

opnås mest effektivt, hvis landbrugere og producenter, uanset hvilken medlemsstat de 

opererer i, har adgang til en bred vifte af aktive stoffer og plantebeskyttelsesmidler, som 

giver dem mulighed for effektivt at bekæmpe skadedyr; understreger, at 

tilgængeligheden af en bred vifte af plantebeskyttelsesmidler er grundlaget for enhver 

meningsfuld reduktionsstrategi, da landbrugerne ellers ville være afhængige af mindre 

målrettede og dermed mindre effektive plantebeskyttelsesmidler, hvilket medfører et 

højere forbrug; udtrykker derfor sin bekymring over det ringe antal nye aktive stoffer, 

der er blevet godkendt, siden forordning (EF) nr. 1107/2009 trådte i kraft; påpeger, at 

kun otte nye aktive stoffer er blevet godkendt til brug på EU's marked, siden de 

nuværende regler blev indført; understreger, at bæredygtige lavrisiko-

plantebeskyttelsesmidler (og de aktive stoffer i dem) spiller en central rolle her; 

fremhæver den kendsgerning, at landmændene, hvis de ikke havde 

plantebeskyttelsesmidler til deres rådighed, ikke kunne forhindre udviklingen af visse 

naturlige patogener, der findes i afgrøderne, hvilket ville bringe vores 

fødevaresikkerhed i fare; 

3. påpeger, at denne forordning er en del af EU's bredere ordning for 

plantebeskyttelsesmidler, som også omfatter direktivet om bæredygtig anvendelse og 

forordningen om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og 

forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger1, og 

at alle fire dele skal vurderes samlet med henblik på at fastslå, om de er egnet til 

formålet, herunder med henblik på at reducere den samlede mængde anvendte 

plantebeskyttelsesmidler, navnlig ved at medlemsstaterne og Kommissionen sikrer 

gennemførelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og tilskynder til brugen af 

lavrisikopesticider samt skånsomme landbrugsmetoder; minder om, at der er et stort 

behov for en integreret tilgang, og at forordning (EF) nr. 1185/2009 om statistikker over 

pesticider bør tages i betragtning; 
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4. bemærker, at korrekt og hensigtsmæssig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal 

overholde bestemmelserne i direktiv 2009/128/EF og især de generelle principper om 

integreret bekæmpelse af skadegørere og dens helhedsorienterede tilgang; beklager, at 

disse principper ikke er gennemført fuldt ud i medlemsstaterne, og at udviklingen af 

integreret bekæmpelse af skadegørere er blevet hæmmet af den begrænsede 

tilgængelighed af lavrisikoprodukter og ikkekemiske pesticider, herunder alternative 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler; bemærker, at resistens er en biologisk uundgåelighed, 

når man beskæftiger sig med hurtigt reproducerende skadedyr og sygdomme; 

understreger, at anvendelse af integreret bekæmpelse af skadegørere er et middel til at 

forebygge resistens, og at det er nødvendigt at undgå at give alt samme behandling, når 

der ofte ikke er opdaget en eneste skadegører; 

5. fremhæver vigtigheden af løbende undervisning af landbrugere i korrekt og 

hensigtsmæssig brug af plantebeskyttelsesmidler; opfordrer medlemsstaterne og de 

kompetente myndigheder til bedre at udnytte alle tilgængelige foranstaltninger for at 

opnå mere sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler og mindske skadelige 

miljøeffekter; minder om nødvendigheden af at skelne mellem professionel og privat 

anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, eftersom de ikke er underlagt de samme 

forpligtelser, og opfordrer Europa-Kommissionen og medlemsstaterne til at skelne 

tydeligt mellem disse to anvendelsestyper og tilpasse reglerne i overensstemmelse 

hermed; understreger, at plantebeskyttelsesmidler ikke kun anvendes i landbruget, men 

også til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr i byområder, herunder offentlige parker og 

jernbaner; understreger, at faglige og ikke-professionelle brugere af 

plantebeskyttelsesmidler bør modtage fyldestgørende undervisning; 

6. fremhæver det potentiale, som teknikker til præcisionslandbrug og teknologisk 

innovation kan have til at hjælpe europæiske landbrugere med at optimere 

skadedyrsbekæmpelse på en mere målrettet og bæredygtig måde i overensstemmelse 

med principperne i direktiv 2009/128/EF; fremhæver de potentielle 

effektivitetsgevinster inden for plantebeskyttelse, som kan realiseres gennem 

anvendelse af teknologier for præcisionslandbrug, hvilket vil føre til en væsentlig 

reduktion i de mængder, der bruges, og også mindske indvirkningen på miljøet; 

opfordrer Kommissionen til fuldt ud at omfavne denne form for videnskabelige og 

teknologiske fremskridt og sikre, at landbrugerne, forbrugerne og miljøet drager fordel 

af dem; 

7. bemærker, at det, for at nogle værktøjer i "værktøjssættet" kan fungere, såsom 

biologiske kontroller ved hjælp af naturlige rovdyr, som lever af skadedyr, eller 

parasitter eller parasitoider, er vigtigt, at ikke-målrettede bredspektrede pesticider bør 

undgås, indtil de bruges som sidste udvej; 

8. fremhæver den vigtige rolle, som plantebeskyttelsesmidler spiller for muligheden for at 

dyrke og høste afgrøder med reducerede tab som følge af sygdomme og 

skadedyrsangreb samt øgede kvalitetsudbytter og landbrugsindkomster; 

9. bemærker, at plantebeskyttelsesmidler udgør en betydelig udgift for landbrugerne som 

en del af deres afgrødeproduktionssystemer; 

10. understreger behovet for videndeling og erhvervelse af kompetencer i forbindelse med 

alternativer til kemiske pesticider og integreret bekæmpelse af skadegørere, herunder at 
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finde det optimale sædskifte for landbrugsmarkeder og klimatiske forhold; bemærker 

endvidere, at dette allerede er blevet fastlagt i den horisontale regulering af den fælles 

landbrugspolitik – også i bedriftsrådgivningstjenesterne, der er finansieret under 

udvikling af landdistrikterne; 

11. understreger det bidrag, som godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko 

vil gøre til en bæredygtig landbrugssektor, og betydningen af at sikre deres 

tilgængelighed og den vigtige rolle, som offentlig-private partnerskaber kan spille i 

forbindelse med en omfattende strategi for integreret bekæmpelse af skadegørere; 

henleder opmærksomheden på vigtigheden af at bidrage til et bedre fungerende 

landbrugsøkosystem og et bæredygtigt landbrug, men påpeger samtidig, at det 

manglende udbud af plantebeskyttelsesmidler kan bringe diversificering af landbruget i 

fare og føre til, at skadelige organismer bliver resistente over for 

plantebeskyttelsesmidler; mener i denne forbindelse, at en vurdering af deres effektivitet 

og risici samt deres evne til at opfylde de miljømæssige, sundhedsmæssige og 

økonomiske behov i landbruget skal garanteres med henblik på at øge accepten og 

fremme en bred udbredelse i landbrugernes afgrødebeskyttelsesstrategier; opfordrer til, 

at udvikling af plantebeskyttelsesmidler med lav risiko fremmes; bemærker, at naturlige 

stoffer og produkter, der vides at indebære mindre risiko, ikke skulle behøve langvarige 

godkendelsesprocedurer; opfordrer derfor til indførelse af en fremskyndet procedure 

(hasteprocedure) for evaluering, godkendelse og registrering af biologiske 

lavrisikoplantebeskyttelsesmidler; 

12. udtrykker bekymring over den lille mængde af nye stoffer, der er blevet godkendt, 

samtidig med at andre stoffer er blevet taget af markedet; understreger betydningen af 

en passende værktøjskasse med plantebeskyttelsesmidler for at landbrugerne kan sikre 

EU's fødevareforsyning; 

13. glæder sig over, at en rapport om gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1107/2009 er 

iværksat for at kontrollere dens effektivitet med henblik på at sikre fødevaresikkerhed 

og miljøbeskyttelse og et højt beskyttelsesniveau for menneskers, planters og dyrs 

sundhed; understreger behovet for samtidig at sikre konkurrenceevnen i EU's 

landbrugssektor ved at sikre lige vilkår gennem adgang til en bred vifte af aktive stoffer 

og plantebeskyttelsesmidler til rimelige priser for alle landbrugere og producenter, 

uanset hvilken medlemsstat de er aktive i; minder om ottende betragtning i forordning 

(EF) nr. 1107/2009, som klart understreger, at der bør lægges særlig vægt på 

beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper, og at forsigtighedsprincippet bør anvendes; 

udtrykker i denne forbindelse bekymring for, at medlemsstaterne ikke er tilstrækkeligt 

rustede til at håndtere ulovlige og forfalskede plantebeskyttelsesmidler; 

14. bemærker Kommissionens løbende REFIT-evaluering af forordning (EF) nr. 1107/2009 

og dens planlagte gennemførelse inden november 2018; har tillid til, at disse resultater 

vil være et passende grundlag for medlovgiverne til at diskutere den fremtidige 

udvikling af forordning (EF) nr. 1107/2009; 

15. påpeger den omstændighed, at antallet af godkendte aktive plantebeskyttelsesmidler 

mellem 1993 og 2009 er blevet reduceret med 70 %, mens der i denne periode var en 

stigning i antallet af skadedyrsangreb i EU; 

16. erkender, at OPP'er har spillet en betydelig rolle i forbedringen af landbrugets evne til at 
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opfylde de globale ernæringsmæssige behov, hvilket har bidraget til at reducere den 

globale andel af underernærede mennesker i befolkningen fra 18,6 % i 1990-1992 til ca. 

10,9 % i 2014-2016, ifølge FAO1; mener derfor, at den nuværende ordning bør 

forbedres ved at intensivere indsatsen for at fjerne negative virkninger i stedet for at den 

forkastes, uden at der er alternativer, der ligeledes er i stand til at opretholde og 

yderligere øge udbuddet af fødevarer; 

17. udtrykker bekymring over, at EU's nuværende videnbaserede evalueringssystem for 

plantebeskyttelsesmidler i nyere debatter i stadig højere grad er blevet draget i tvivl; 

understreger betydningen af bevarelse og yderligere styrkelse af et system, der er 

videnskabeligt robust, objektivt, og baseret på  dokumentation, der har gennemgået peer 

review og er indhentet via en åben og uafhængig, holistisk og tværfaglig videnskabelig 

tilgang i forbindelse med godkendelse af et aktivstof i overensstemmelse med EU's 

principper om fareanalyse og forsigtighedsprincippet som fastsat i den generelle 

fødevarelovgivning (forordning (EF) nr. 178/2002); insisterer på, at proceduren for den 

fornyede godkendelse af aktive stoffer skal tage hensyn til den faktiske anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler samt videnskabelige og teknologiske fremskridt på dette 

område; påpeger, at kompleksiteten i den nuværende evaluerings- og 

godkendelsesordning fører til, at fristerne overskrides, og kan betyde, at hele systemet 

ikke kan fungere ordentligt; påpeger derfor behovet for at revidere og forenkle 

ordningen;  

18. glæder sig over Kommissionens fortolkning af forsigtighedsprincippet som udtrykt i 

REFIT-evalueringen af den generelle fødevarelovgivning2 gående ud på, at det ikke er 

et alternativ til en risikohåndteringstilgang, men snarere en specifik form for 

risikostyring; minder om, at dette synspunkt også støttes af EU-Domstolens afgørelser3; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere, om de afskæringskriterier, der er fastsat i 

forordning (EF) nr. 1107/2009, er egnede til formålet i denne henseende; 

19. bemærker, at den rapporterende medlemsstat skal udarbejde en rapport ("udkastet til 

vurderingsrapport"), som den forelægger Kommissionen med en kopi til autoriteten, og 

som indeholder medlemsstatens vurdering af, hvorvidt aktivstoffet kan forventes at 

opfylde godkendelseskriterierne i artikel 4; fremhæver, at den rapporterende 

medlemsstat skal foretage en uafhængig, objektiv og gennemsigtig vurdering på 

grundlag af den foreliggende videnskabelige og tekniske viden; 

20. udtrykker sin bekymring for, at forordning (EF) nr. 834/2007 ikke leverer nogen 

tilsvarende videnskabeligt solid og fyldestgørende ordning til vurdering af indvirkninger 

på menneskers og dyrs sundhed samt på miljøet i forbindelse med godkendelsen af 

stoffer til plantebeskyttelse i økologisk produktion; bemærker, at princippet om 

adskillelse af risikovurdering og risikostyring ikke finder anvendelse i den nævnte 

forordning; 

21. udtrykker bekymring over de systematiske forsinkelser i godkendelsesprocesserne og 

den stigende anvendelse af undtagelser som fastsat i artikel 53 i forordning (EF) 

                                                 
1 Se FAO (2015): The State of Food Security in the World; http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf  
2 SWD(2018)0038. 
3 For eksempel Rettens dom af 9. september 2011, Frankrig mod Kommissionen, T-257/07, 

ECLI:EU:T:2011:444. 

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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nr. 1107/2009; understreger, at disse forsinkelser alvorligt hindrer 

markedsintroduktionen af effektive og sikrere innovative produkter, og at de også fører 

til en stigende brug af nødtilladelser, der medfører en højere miljøbelastning; 

understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne overholder de lovbestemte frister 

for at sikre forudsigelighed for ansøgere og lette markedsintroduktionen af innovative 

plantebeskyttelsesmidler, som er i overensstemmelse med strengere krav; mener 

desuden, at enhver undtagelse bør være behørigt begrundet og revurderes regelmæssigt; 

minder om betragtning 10 i forordning (EF) nr. 1107/2009, som klart understreger, at 

stoffer kun bør bruges i plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt indebærer klare 

fordele for planteproduktionen og ikke formodes at ville have skadelige virkninger for 

menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet; fremhæver, 

at en revision, der blev foretaget af Kommissionen i 2016 og 2017 i syv medlemsstater, 

viste, at flertallet af de gennemgåede medlemsstater ikke havde de rigtige systemer til at 

sikre behandling af ansøgninger inden for de fastsatte tidsfrister, som ikke skulle 

overskride 120 dage; 

22. beklager dybt medlemsstaternes ensidige beslutninger, som kan medføre udelukkelse 

eller begrænsning af anvendelsen af produkter, der er godkendt af andre medlemsstater, 

og den manglende harmonisering af fristerne for behandling af anmodninger om 

tilladelse, som skaber konkurrenceforvridning i det indre marked og fører landbrugerne 

ind i tekniske blindgyder, der både er skadelige for miljøet og udgør en hindring for 

landbrugenes konkurrencedygtighed; 

23. fremhæver, at troværdigheden ved systemet til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler 

afhænger stærkt af offentlighedens tillid til EU's agenturer, som leverer de 

videnskabelige udtalelser, der ligger til grund for godkendelser og risikostyring; 

understreger, at gennemsigtighed i den videnskabelige vurderingsproces er vigtig for at 

opretholde offentlighedens tillid; opfordrer derfor til, at relevante agenturer finansieres 

tilstrækkeligt og råder over det nødvendige personale til at sikre en uafhængig, 

gennemsigtig og rettidig godkendelsesproces; glæder sig i denne forbindelse over, at 

Kommissionen i sin REFIT-evaluering af den generelle fødevarelovgivning1 kommer til 

den konklusion, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) har været 

meget gennemsigtig og har delt data inden for rammerne af de strenge 

fortrolighedsregler, der er fastlagt af medlovgiverne; glæder sig desuden over EFSA's 

løbende bestræbelser på at forbedre sit system for at sikre uafhængighed og håndtering 

af potentielle interessekonflikter, der blev rost af Revisionsretten som det mest 

avancerede system blandt de reviderede agenturer i 20122, og som for nylig er blevet 

opdateret i juni 20173; opfordrer Kommissionen til at foreslå forbedringer for yderligere 

at forbedre reguleringsprocessens gennemsigtighed, herunder adgang til data i 

sikkerhedsundersøgelser, der indsendes af producenter som del af deres ansøgninger om 

markedsgodkendelse af plantebeskyttelsesmidler i EU; anerkender nødvendigheden af 

at revidere proceduren for at forbedre vurderingerne, øge uafhængigheden af de 

myndigheder, der har til opgave at foretage undersøgelserne, undgå interessekonflikter 

og gøre proceduren mere gennemsigtig;  

24. fremhæver ubalancen i antallet af anvendelser mellem nogle medlemsstater i samme 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf  

https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1210_11/NEWS1210_11_EN.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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zone og af tilsvarende størrelse og landbrugsbetingelser; 

25. understreger behovet for at fremme arbejdsdeling og udveksling af oplysninger 

medlemsstaterne imellem ved at fremme tilgængeligheden og anvendelsen af 

harmoniserede metoder og modeller til at foretage evalueringer og samtidig reducere 

forekomsten af unødvendige yderligere nationale krav for at sikre en optimal funktion 

af det indre marked; påpeger eksistensen af specifikke krav i de enkelte medlemsstater 

og den manglende harmonisering af de metoder, der anvendes i evalueringer, som de 

vigtigste årsager til den manglende tillid mellem staterne og anvendelsen af en 

revurdering, der er baseret på deres egne nationale modeller; understreger 

medlemsstaternes rolle i den effektive gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009; 

fremhæver fordelene ved effektiv godkendelse, herunder mere rettidig adgang til 

plantebeskyttelsesmidler, inklusive lavrisiko-alternativer; mener, at det er afgørende at 

forbedre harmoniseringen af lovgivningen om markedsføring af OPP'er på markedet i 

EU for at undgå konkurrenceforvridning; understreger, at den fulde gennemførelse af 

eksisterende lovgivning bør have til formål at undgå dobbeltarbejde og gøre nye stoffer 

til rådighed for landbrugere uden unødige forsinkelser; 

26. glæder sig over ideen med og målsætningerne for det zonebaserede 

godkendelsessystem, men erkender, at disse mål potentielt kunne opnås mere effektivt 

ved hjælp af et enkelt godkendelsessystem på EU-plan; beder Kommissionen om at 

vurdere, om godkendelsesprocessen kunne opnås på en mere tids- og 

omkostningseffektiv måde ved enten at forbedre det nuværende system (f.eks. ved at 

styrke harmoniseringen af metoder, modeller og anvendelseskrav og/eller ved at indføre 

en obligatorisk tilladelse for hele zonen efter en positiv vurdering fra den 

zonerapporterende medlemsstat) eller ved at oprette et fælles EU-godkendelsessystem; 

27. glæder sig over ideen og mål for systemet for godkendelse inden for zoner og minder 

om, at dette system i princippet bør føre til en godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 

som er mere tids- og omkostningseffektiv for alle berørte parter; påpeger, at målet med 

zonebaseret vurdering af plantebeskyttelsesmidler, som giver ansøgerne mulighed for at 

foreslå en zonerapporterende medlemsstat at udføre vurderingen, bør føre til, at de 

berørte medlemsstater i samarbejde med hinanden træffer en afgørelse inden for en frist 

på 120 dage efter, at denne zonerapporterende medlemsstat har udstedt 

registreringsrapporten; udtrykker sin bekymring over, at disse fordele i praksis næsten 

ikke har materialiseret sig overhovedet, hvilket har ført til systematiske forsinkelser i 

godkendelsesprocessen og en øget brug af nødtilladelser; opfordrer derfor indtrængende 

medlemsstaterne til fuldt ud at benytte den mulighed for arbejdsdeling, som systemet 

for godkendelse inden for zoner giver, og opfordrer Kommissionen og de kompetente 

myndigheder til at støtte medlemsstaterne i denne forbindelse; 

28. understreger, at den gensidige godkendelsesprocedure for medlemsstater, der tilhører en 

specifik geografisk zone, havde til formål at forenkle procedurerne inden for rammerne 

af det indre marked og øge tilliden mellem medlemsstaterne; betragter anvendelsen af 

proceduren for gensidig anerkendelse som et vigtigt redskab til at øge arbejdsdelingen 

og sikre overholdelse af frister, idet det garanterer brugerne optimal beskyttelse og giver 

ansøgerne mulighed for at ansøge om tilladelse i en anden medlemsstat, som gør samme 

brug af det pågældende middel til den samme landbrugspraksis, baseret på den 

vurdering, som er en forudsætning for godkendelse i den oprindelige medlemsstat som, 
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for sin del, til enhver tid skal påtage sig ansvaret for den udsendte evaluering med 

hensyn til de medlemsstater, der gør brug af den gensidige anerkendelse;  

29. finder, at disse formål ikke er opnået i betragtning af divergerende praksis 

medlemsstaterne imellem og ud fra listen over de produkter, der reelt er tilladt; henleder 

opmærksomheden på, at princippet om gensidig anerkendelse ikke kan anvendes 

effektivt, hvis de betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til offentlig-

private partnerskaber og den godkendte stadig mistillid mellem dem; opfordrer derfor 

Kommissionen til at forbedre funktionen af ordningen for gensidig anerkendelse ved at 

gå frem i to faser: 

a) a) revision af proceduren for gensidig anerkendelse med det formål at øge 

effektiviteten og forbedre gennemførelsen heraf, overholdelsen af frister og en 

øget gensidig tillid mellem medlemsstaterne; 

b) b) udførelse af en konsekvensanalyse for at vurdere muligheden af at indføre af en 

procedure for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler (på EU-niveau koordineret 

af Kommissionen), hvor der tages højde for de geografiske særegenheder, med det 

formål at harmonisere reglerne medlemsstaterne imellem, at reducere 

omkostninger og frister betydeligt og at løse problemerne med illoyal konkurrence 

ved at styrke det indre marked for plantebeskyttelsesmidler, samtidig med at man 

er opmærksom på, at en sådan EU-godkendelsesprocedure ikke kan iværksættes, 

uden at der afsættes passende budgetmidler og overføres ekspertise fra 

medlemsstaterne; 

30. forventer, at konsekvensanalysen bekræfter, hvorvidt indførelsen af en enkelt 

myndighed på EU-plan, der er ansvarlig for alle aspekter i forbindelse med evaluering 

og godkendelse af aktive stoffer, kunne forhindre dobbeltarbejde, hvilket ville reducere 

omkostninger og administrative byrder betydeligt og sikre et højt og ensartet niveau for 

beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed samt en "kvikskranke"-virkemåde til 

evaluering og registrering af de aktive stoffer; 

31. mener, at en harmoniseret procedure til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler på EU-

niveau kan give fælles løsninger for små landbrugsbedrifter, der i dag befinder sig i 

tekniske blindgyder på grund af udgifterne til opnåelse af godkendelse og manglende 

investeringer og forskning fra såvel private som offentlige aktørers side; 

32. bemærker, at den manglende koordinering mellem medlemsstaterne fører til 

dobbeltarbejde, hvilket medfører ineffektive udgifter og administrative byrder; 

33. bemærker med bekymring, at landbrugere har færre værktøjer til rådighed på grund af 

det lave antal nye aktivstoffer, som er blevet godkendt siden gennemførelsen af 

forordning (EF) nr. 1107/2009; minder Kommissionen og medlemsstaterne om 

betydningen af finansiering til forskning og innovation, navnlig gennem offentlig-

private partnerskaber, med sigte på at finde bæredygtige, sikre og effektive løsninger for 

plantebeskyttelsesmidler i miljømæssig, sundhedsmæssig og økonomisk henseende og 

understreger, at det er nødvendigt at vejlede landbrugerne i gennemførelsen af disse 

alternative løsninger for at gøre det muligt for dem at reducere deres anvendelse af 

OPP'er og sikre, at bæredygtigt landbrug opfylder en voksende verdensbefolknings 

behov samt tager højde for miljø- og sundhedsproblemer; understreger, at forskning og 
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teknologi har en vigtig rolle at spille i at øge antallet af værktøjer, der er til rådighed til 

at imødegå de aktuelle og fremtidige udfordringer, som landbruget konfronteres med, 

såsom modvirkning af resistens; 

34. glæder sig over de bestræbelser, som Kommissionen har udfoldet med oprettelsen af det 

koordinerende redskab til godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til sjældne 

anvendelser, men påpeger behovet for at fremme større tilgængelighed af aktive stoffer 

til disse formål, og minder om, at de sjældne anvendelser repræsenterer et stort flertal af 

afgrøderne for mange medlemsstater; 

35. finder, at forordning (EF) nr. 1107/2009 også bør tilpasses for i højere grad at medtage 

stoffer, der ikke betragtes som plantebeskyttelsesmidler, og som, når de anvendes til 

plantebeskyttelse, er underlagt denne forordning; disse stoffer er interessante 

alternativer, der stammer fra integrerede produktionsmetoder og vedrører visse 

biokontrolprodukter; 

36. glæder sig over oprettelsen af koordineringsfaciliteten for mindre udbredte anvendelser 

som et forum for forbedring af koordineringen mellem medlemsstaterne, 

produktionsorganisationer og industrien i udviklingen af løsninger til sjældne 

anvendelser; understreger behovet for langvarig og vedvarende finansiering af denne 

facilitet; 

37. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle informationer og god praksis baseret på 

forskningsresultater inden for skadedyrsbekæmpelse med henblik på at udvikle 

alternative løsninger, der er levedygtige ud fra en miljømæssig, sundhedsmæssig og 

økonomisk betragtning; 

38. fremhæver, at der bør lægges særlig vægt på små og mellemstore virksomheders rolle i 

udviklingen af nye produkter, da små og mellemstore virksomheder ofte mangler de 

store ressourcer, der er nødvendige i processen for udvikling og godkendelse af nye 

stoffer; 

39. opfordrer Kommissionen til at styrke koordineringen af datagenerering, navnlig 

restdata, i medlemsstaterne; 

40. mener, at produkter, der importeres fra lande uden for EU med brug af 

plantebeskyttelsesmidler, skal underlægges de samme strenge kriterier som produkter, 

der produceres i EU; er bekymret over, at plantebeskyttelsesmidler, der ikke er 

registreret i EU, kan anvendes i produktionen af importerede produkter; 

41. opfordrer Kommissionen til at foreslå et paneuropæisk godkendelsessystem for sjældne 

anvendelser og specialafgrøder samt en fælles liste over større/mindre afgrøder, der skal 

anvendes på EU-plan; 

42. indtager det synspunkt, at lavrisiko-pesticider kan spille en vigtig rolle for integreret 

bekæmpelse af skadegørere og opfordrer til en fremskyndet godkendelsesproces for 

disse stoffer for at lette deres integration i plantebeskyttelsesstrategierne; 
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