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KORT BEGRUNDELSE

Forslaget til forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler skal i hovedsagen 
erstatte direktiv 91/414/EF. Det vil indføre en fælles europæisk godkendelse (eller et fælles 
europæisk forbud i tilfælde af hjælpestoffer) af aktivstoffet og andre stoffer (safenere (på 
positivliste), synergister (på positivliste), hjælpestoffer (på negativliste)) i 
plantebeskyttelsesmidler, en national godkendelse af plantebeskyttelsesmidler kombineret 
med lettere gensidig anerkendelse inden for de nyoprettede geografiske zoner, en 
sammenlignende vurdering af plantebeskyttelsesmidler, som indeholder stoffer, der giver 
anledning til bekymring, nye regler om anvendelser af mindre betydning, nye regler om 
databeskyttelse og fortrolighed samt nye regler om dokumentation for salg og anvendelse.  

Selv om plantebeskyttelsesmidler kan have negative virkninger for menneskers sundhed og 
miljøet, er der ingen tvivl om, at plantebeskyttelsesmidler er nødvendige for at kunne sikre 
produktion af kvalitetslandbrugsprodukter til overkommelige priser. Der er behov for en bred 
vifte af kemiske produkter for at kunne bekæmpe skadegørere effektivt.
Plantebeskyttelsesmidler spiller en afgørende rolle i Fællesskabets strategi til sikring af 
plantesundhed og effektiv udnyttelse af begrænsede ressourcer såsom jord.

Landbruget har behov for en godkendelsesprocedure, der:

• er forudsigelig,

• giver pålidelige resultater,

• ikke holder sikre produkter væk fra markedet af proceduremæssige årsager alene,

• fører til mere harmonisering i forbindelse med markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler,

• skaber ensartede spilleregler for landbrugere i Europa og

• derved formelt mindsker ulovlig adfærd (handel og brug) i Europa.

Ordføreren støtter den overordnede linje i Kommissionens strategi, der går ud på at fremme 
anerkendelse af og adgang til afprøvede, sikre og mere miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler 
i en given zone, harmonisere godkendelsen af ikke-aktive stoffer for første gang, anerkende 
behovet for særlige regler om anvendelser af mindre betydning og gøre 
godkendelsesproceduren mere omfattende.

Ordføreren foreslår imidlertid en række ændringer med det formål at strømlinje 
godkendelsesproceduren ved at reducere frister af ren proceduremæssig karakter. Desuden 
foreslår han i modsætning til Kommissionen reglerne om midlertidig godkendelse i direktiv 
91/414/EF fastholdt for at give landbrugerne adgang til sikre og innovative produkter så 
hurtigt muligt, ligesom han også foreslår, at der indføres regler om parallelimport for at opnå 
yderligere harmonisering af godkendelsesproceduren. Yderligere foreslår ordføreren, at 
anerkendelse mellem zonerne af plantebeskyttelsesmidler fremmes, samtidig med at 
medlemsstaterne skal have lov til at stille supplerende betingelser til anvendelse alt afhængigt 
af deres forskellige anvendelsesmønstre mv. Der foreslås ændringer til godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af mindre betydning for at tilskynde 
medlemsstaterne, Kommissionen og virksomhederne til at investere mere i dette område.
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Godkendelsen af plantebeskyttelsesmidler bør bygge på en risikobaseret vurdering, da den 
risiko, der er knyttet til et givet stof, kan variere betragteligt afhængigt af dosering, 
risikobegrænsende foranstaltninger og det naturlige miljø. Indførelsen af afskæringskriterier 
bør være en undtagelse. Ordføreren foreslår derfor at ændre karakteren af de fleste af de 
afskæringskriterier, som Kommissionen foreslår, og anvende dem som grundlag for 
klassificering af visse stoffer som ”stoffer, der giver anledning til bekymring”, og som skal 
underkastes en sammenlignende vurdering. Godkendelsesperioden for stoffer, der giver 
anledning til bekymring, bør være som for andre stoffer, da en særlig overvågning er 
obligatorisk, og godkendelsen til hver en tid kan tilbagekaldes.

Nye og innovative produkter er nødvendige for en bæredygtig og effektiv bekæmpelse af 
skadegørere. Der vil imidlertid kun blive fremstillet nye produkter, hvis de virksomheder, der 
deltager i forskning, sikres tilstrækkelig beskyttelse af deres undersøgelsesresultater.

Den overflødige definition af god miljøpraksis og en fast tidsfrist for overensstemmelse med 
de flygtige principper for integreret bekæmpelse af skadegørere udgår.

Ordføreren har forsøgt at mindske de bureaukratiske byrder for landbrugerne. Da et stort 
antal gennemførelsesregler overlades til komitologi, vil ansvaret for at lette de administrative 
byrder for landbrugerne især påhvile medlemsstaterne og Kommissionen. Da de foreslåede 
komitologiregler ikke er i overensstemmelse med de seneste aftaler mellem Rådet, Europa-
Parlamentet og Kommissionen, anmoder ordføreren det korresponderende udvalg om at se 
nærmere på dette spørgsmål. Beslutninger af lovgivningsmæssig karakter bør ikke overlades 
til Kommissionen alene.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 6 a (ny)

6a) I Fællesskabet spiller forskellige 
plantetyper en stor rolle både i forbindelse 
med store og små afgrøder.
Mangfoldigheden i disse typer afgrøder 
skal beskyttes ved at godkende anvendelsen 
af en bred vifte af midler til bekæmpelse af 
skadegørere.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 8

(8) Denne forordning har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Der 
bør især sættes fokus på beskyttelsen af 
sårbare befolkningsgrupper, herunder 
gravide kvinder, spædbørn og børn.
Forsigtighedsprincippet bør anvendes, så 
industrien skal bevise, at stoffer eller 
produkter, der fremstilles eller markedsføres, 
ikke er til skade for menneskers sundhed 
eller for miljøet.

(8) Denne forordning har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
men også det europæiske landbrugs 
konkurrenceevne. Der bør især sættes fokus 
på beskyttelsen af sårbare 
befolkningsgrupper, herunder gravide 
kvinder, spædbørn og børn.
Forsigtighedsprincippet bør anvendes, så 
industrien skal bevise, at stoffer eller 
produkter, der fremstilles eller markedsføres, 
ikke er til skade for menneskers sundhed 
eller for miljøet.

Begrundelse

De foranstaltninger og beslutninger, der vedtages, må ikke være til skade for 
fællesskabslandbrugets konkurrenceevne på verdensmarkedet.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Stoffer bør kun bruges i 
plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt 
indebærer klare fordele for 
planteproduktionen og ikke kan formodes at 
ville have skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet. For at 
opnå det samme beskyttelsesniveau i alle 
medlemsstater bør beslutningen om, 
hvorvidt sådanne stoffer kan accepteres eller 
ej, tages på fællesskabsplan.

(9) Stoffer bør kun bruges i 
plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt 
indebærer klare fordele for 
planteproduktionen, og at hverken stofferne 
eller restkoncentrationer heraf kan have 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller en uacceptabel 
indvirkning på miljøet. For at opnå det 
samme beskyttelsesniveau i alle 
medlemsstater bør beslutningen om, 
hvorvidt sådanne stoffer kan accepteres eller 
ej, tages på fællesskabsplan.

Begrundelse

Det forekommer, at restkoncentrationer kan have en mere skadelig virkning end selve stoffet.
Det er derfor nødvendigt at undersøge virkningerne af restkoncentrationer på menneskers og 
dyrs sundhed og på miljøet.

Ændringsforslag 4
Betragtning 13

(13) Af hensyn til sikkerheden bør (13) Af hensyn til sikkerheden bør 
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godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres 
tidsbegrænset. Godkendelsesperioden bør 
stå i forhold til de potentielle risici, der er 
forbundet med anvendelsen af de 
pågældende stoffer. I forbindelse med 
enhver beslutning om forlængelse af en 
godkendelse bør der tages hensyn til de 
erfaringer, der er gjort i praksis med 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende de pågældende stoffer, samt til 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling. Efter den første forlængelse af en 
godkendelse bør det pågældende stof kun 
revurderes yderligere, hvis der er tegn på, 
at det ikke længere opfylder kravene i 
denne forordning.

godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres 
tidsbegrænset. I forbindelse med enhver 
beslutning om forlængelse af en 
godkendelse bør der tages hensyn til de 
erfaringer, der er gjort i praksis med 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende de pågældende stoffer, samt til 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling. Efter den første forlængelse af en 
godkendelse bør der oprettes et program for 
regelmæssig forlængelse af denne 
godkendelse.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag sikres det, at nye og gamle stoffer, der er opført på positivlisten 
fra 1991 (bilag 1 til direktiv 91/414), regelmæssigt bliver revurderet, og at de risici, der er 
forbundet med dem, tages i betragtning.

Ændringsforslag 5
Betragtning 21

(21) Bestemmelserne vedrørende 
godkendelse må nødvendigvis sikre et højt 
beskyttelsesniveau. Først og fremmest bør 
målsætningen om at beskytte menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet gå forud for målet 
om forbedring af planteproduktionen, når 
plantebeskyttelsesmidler godkendes. Inden 
plantebeskyttelsesmidler markedsføres, bør 
det således godtgøres, at de indebærer klare 
fordele for planteproduktionen, at de ikke 
har skadelige virkninger for menneskers 
eller dyrs sundhed, og at de ikke har nogen 
uacceptabel indvirkning på miljøet.

(21) Bestemmelserne vedrørende 
godkendelse må nødvendigvis sikre et højt 
beskyttelsesniveau. Først og fremmest bør 
målsætningen om at beskytte menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet gå forud for målet 
om forbedring af planteproduktionen, når 
plantebeskyttelsesmidler godkendes. Inden 
plantebeskyttelsesmidler markedsføres, bør 
det således godtgøres, at de ikke har 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller på miljøet, og at de 
indebærer klare fordele for
planteproduktionen i det pågældende 
geografiske område.

Ændringsforslag 6
Betragtning 22 a (ny)

(22a) En optimal bekæmpelse af 
skadegørere er afhængig af, at der er 



AD\660810DA.doc 7/61 PE 382.298v03-00

DA

adgang til forskellige og sikre 
plantebeskyttelsesmidler.
Godkendelsesproceduren bør derfor være 
så hurtig som mulig. Midlertidige 
godkendelser bør fortsat være mulige, og 
reglerne for parallelimport bør 
harmoniseres.

Ændringsforslag 7
Betragtning 24

(24) For at undgå dobbeltarbejde, begrænse 
den administrative byrde for erhvervslivet 
og medlemsstaterne og sikre en mere 
ensartet tilgængelighed af 
plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, 
der er meddelt af én medlemsstat, 
anerkendes af andre medlemsstater, hvis 
økologiske og klimatiske forhold er 
sammenlignelige med førstnævnte 
medlemsstats. Den Europæiske Union bør 
derfor inddeles i godkendelseszoner med 
sammenlignelige forhold med henblik på at
lette processen med gensidig anerkendelse.

(24) For at undgå dobbeltarbejde, begrænse 
den administrative byrde for erhvervslivet 
og medlemsstaterne og sikre en mere 
ensartet tilgængelighed af 
plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, 
der er meddelt af én medlemsstat, 
anerkendes af andre medlemsstater, hvis 
økologiske og klimatiske forhold er 
sammenlignelige med førstnævnte 
medlemsstats. Den Europæiske Union bør 
derfor inddeles i godkendelseszoner med 
sammenlignelige forhold med henblik på at 
gennemføre en egentlig gensidig 
anerkendelse.

Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler. I forbindelse med godkendelsesproceduren bør der 
ligeledes tages hensyn til supplerende krav og begrænsninger af anvendelsen (f.eks. krav til 
afstand, midlertidigt anvendelsesforbud etc.).

Ændringsforslag 8
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Gensidig anerkendelse inden for en 
given zone fremskynder og fremmer 
godkendelsesproceduren for 
plantebeskyttelsesmidler. Da 
anvendelsesmønstre og naturbetingelserne 
kan variere inden for en zone, bør 
medlemsstaterne kunne knytte særlige 
betingelser til anvendelsen.
Medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til 
at anerkende en tilbagekaldelse af en 
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godkendelse foretaget af en medlemsstat i 
samme zone, hvis de kan bevise, at 
betingelserne på deres territorium tillader 
sikker anvendelse. Medlemsstaterne bør 
samarbejde om alle faser af 
godkendelsesprocedurerne for et 
plantebeskyttelsesmiddel.

Ændringsforslag 9
Betragtning 24 b (ny)

24b) Inddelingen af EU i 
godkendelseszoner med sammenlignelige 
forhold betragtes som et første skridt hen 
imod gennemførelsen af et indre marked 
for plantebeskyttelsesmidler, hvor 
godkendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel 
er gyldig i hele EU. Kommissionen 
udarbejder regelmæssigt en rapport om 
fremskridtene hen imod gennemførelsen af 
et indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler. Den stiller forslag 
til foranstaltninger, der gør det muligt at 
gennemføre det indre marked hurtigst 
muligt.

Begrundelse

Med henblik på at gennemføre et operationelt indre marked for plantebeskyttelsesmidler bør 
der indføres en EU-godkendelse. Et første skridt i denne retning kan være godkendelse pr. 
zone, hvor en godkendelse, der er meddelt for et plantebeskyttelsesmiddel af én medlemsstat, 
er gyldig i alle de andre medlemsstater i den samme zone. Målet er at gennemføre det indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler, hvilket indebærer, at hvis én EU-medlemsstat har 
meddelt en godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, er godkendelsen automatisk gyldig i 
hele EU.

Ændringsforslag 10
Betragtning 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere, herunder god 

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Der bør derfor fastsættes en 
overgangsperiode, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at etablere de strukturer, 
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plantebeskyttelsespraksis og god 
miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag 
III til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der 
bør derfor fastsættes en overgangsperiode, 
der gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere

der er nødvendige for, at brugerne af 
plantebeskyttelsesmidler kan anvende 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere

Begrundelse

Det bør afvises at indføre nye forpligtelser vedrørende forpligtelser på tværs.

Ændringsforslag 11
Betragtning 37 a (ny)

37a) Det er nødvendigt at give aktørerne de 
samme muligheder for adgang til markedet, 
og særlig at gøre det muligt for små og 
mellemstore virksomheder at udøve deres 
aktivitet, således at landmænd kan få en 
tilstrækkelig mængde sikre og effektive 
plantebeskyttelsesmidler til rådighed.

Begrundelse

Aktørernes adgang til markedet på lige vilkår fremmer innovation og markedsføring af nye 
produkter, forbedring af eksisterende produkter og konkurrencen på markedet, idet 
landmændene således får en bredere vifte af produkter til rådighed.

Ændringsforslag 12
Betragtning 38

(38) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 
2004 om offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, 
er der fastsat regler om 
kontrolforanstaltninger i forbindelse med 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i alle 
faser af fødevareproduktionen, herunder 
registrering af oplysninger om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler. Opbevaring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 

(38) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 
2004 om offentlig kontrol med henblik på 
verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds-
og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes, 
er der fastsat regler om 
kontrolforanstaltninger i forbindelse med 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i alle 
faser af fødevareproduktionen, i det omfang 
plantebeskyttelsesmidlerne anvendes 
direkte i fødevareproduktionen, herunder 
registrering af oplysninger om anvendelsen 



PE 382.298v03-00 10/61 AD\660810DA.doc

DA

ikke er omfattet af 
forordning (EF) nr. 882/2004, bør være 
omfattet af tilsvarende regler.

af plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Der er ingen forbindelse mellem forordning (EF) nr. 882/2004 og plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 13
Betragtning 38 a (ny)

(38a) De bureaukratiske byrder for 
landbrugerne bør være så begrænsede som 
muligt.

Ændringsforslag 14
Artikel 1

Formål Formål og målsætning
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. Målet med denne forordning er at sikre 
et højt beskyttelsesniveau både for 
menneskers og dyrs sundhed samt for 
miljøet.
4. Denne forordning er baseret på 
forsigtighedsprincippet for at sikre, at de 
markedsførte stoffer eller produkter ikke 
har skadelige virkninger på sundheden 
eller miljøet.

Begrundelse

I det nuværende forslag er målet med forordningen kun angivet i betragtningerne. Det skal 
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fremgå af de første artikler. Forsigtighedsprincippet nævnes kun i betragtning 8 og i artikel 
13, stk. 2. Det bør nævnes i de første artikler i forordningen.

Ændringsforslag 15
Artikel 3, stk. 9 a (nyt)

9a) "Parallelimport"
Import af plantebeskyttelsesmidler med 
oprindelse i en medlemsstat, hvor dette 
produkt er godkendt i henhold til 
betingelserne i direktiv 91/414/EØF eller 
ved denne forordning med henblik på 
markedsføring i importmedlemsstaten, hvor 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel 
eller et tilsvarende referenceprodukt er 
blevet godkendt i henhold til betingelserne i 
direktiv 91/414/EØF eller i henhold til 
denne forordning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at udforme en klar definition og at fastsætte ensartede EU-
minimumsprincipper for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler i form af parallelimport.

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 9 b (nyt)

9b) "identisk"
Plantebeskyttelsesmidler anses for at være 
identiske, hvis:

• de har fælles oprindelse,

• de er fremstillet af det samme selskab, af 
et tilknyttet selskab eller som led i en 
licens ("producent"), eller hvis

• de som minimum er fremstillet ved hjælp 
af den samme metode, ved hjælp af det 
samme aktive stof, og de har samme 
virkning, idet der særlig tages hensyn til 
forskellige betingelser forbundet med 
landbruget, plantesundheden og miljøet 
samt særlige klimaforhold.

Begrundelse

Ændringsforslag til principperne om parallelimport: Den forenklede procedure for 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler gennem parallelimport bør kun anvendes, hvis det 
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importerede produkt er identisk med et godkendt produkt. Derfor skal udtrykket "identisk" 
defineres.

Ændringsforslag 17
Artikel 3, stk. 10

en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstats kompetente myndighed giver 
tilladelse til, at et plantebeskyttelsesmiddel 
markedsføres på den pågældende 
medlemsstats område

en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstats kompetente myndighed giver 
tilladelse til, at et plantebeskyttelsesmiddel 
markedsføres i zonen

Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 18
Artikel 3, punkt 18

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til resistensstyring, forholdene 
lokalt og mulighederne for bekæmpelse ved 
hjælp af hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

Ændringsforslag 19
Artikel 3, punkt 19

19) "god miljøpraksis”
plantebeskyttelsespraksis, der sikrer, at 
plantebeskyttelsesmidler håndteres og 
anvendes på en sådan måde, at miljøet 
forurenes mindst muligt

udgår

Begrundelse
Definitionen af ”god miljøpraksis” er overflødig og skaber unødig forvirring. Beskyttelse af 
miljøet indgår i godkendelsesproceduren. Beskyttelse af miljøet indgår også i den 
”integrerede bekæmpelse af skadegørere” og i ”god plantebeskyttelse”.
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Ændringsforslag 20
Artikel 3, punkt 21

det forhold, at ejeren af en forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport har ret til at forhindre, 
at rapporten anvendes til gavn for en anden 
person.

det forhold, at ejeren af en forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport eller af et resumé 
heraf har ret til at forhindre, at rapporten 
anvendes til gavn for en anden person.

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

21a)"rapporterende medlemsstat"
en medlemsstat, der påtager sig ansvaret 
for at vurdere aktivstoffer, safenere og 
synergister. Den skal udføre denne opgave 
professionelt og offentliggøre en rapport på 
grundlag af en konsekvensanalyse inden 
for en fastsat frist.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastlægge en definition af rapporterende medlemsstat.

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

21b) "uacceptabel virkning på miljøet"
enhver virkning, der kan medføre en 
uoprettelig ændring af biodiversiteten og 
biotoper, særlig ved at forstyrre visse arter 
væsentligt, hvilket på sigt kan føre til deres 
forsvinden.

Begrundelse

Udtrykket uacceptabel defineres aldrig klart.

Ændringsforslag 23
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 

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers sundhed, navnlig brugere, som 
er i direkte kontakt med produkterne, og 
under særlig hensyntagen til sårbare 
gruppers sundhed, f.eks. kvinder i den 
fødedygtige alder, fostre og børn indtil 
puberteten, eller dyrs sundhed - hvilket skal 
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for grundvandet. kunne konstateres under hensyntagen til 
kumulative og synergistiske virkninger -
eller for grundvandet.

Begrundelse

I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet må stoffer ikke have en skadelig virkning på 
sundheden, særlig ikke for sårbare grupper såsom fostre og børn samt på miljøet, hvilket er i 
overensstemmelse med Parlamentets reaktion (Parlamentets beslutning P5_TA(2002)0276) 
på den tidligere meddelelse fra Kommissionen om revisionen af direktiv 91/414.
Arbejdstagere og landmænd, der kommer i direkte kontakt med stofferne, når de fylder på 
pulverisatorer, eller som eksponeres for stofferne, når de arbejder i marken, skal ligeledes 
betragtes som en gruppe med høj risiko.

Ændringsforslag 24
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning,
skal de kunne måles med almindeligt 
anvendte metoder.

c) For så vidt restkoncentrationerne af alle 
plantebeskyttelsesmidler skal de kunne 
måles med almindeligt anvendte metoder, 
som er tilstrækkeligt følsomme i forhold til 
graden af bekymring i en række 
miljømæssige og biologiske medier.

Ændringsforslag 25
Artikel 4, stk. 3, indledende del

3. Anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlerne i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis og under 
almindelige anvendelsesbetingelser skal 
opfylde følgende krav:

3. Anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlerne i 
overensstemmelse med passende 
anvendelse og under realistiske
anvendelsesbetingelser skal opfylde 
følgende krav:

Ændringsforslag 26
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger:
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metoder til beregning af sådanne 
virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet.

i) for menneskers sundhed, idet der lægges 
særlig vægt på sårbare befolkningsgrupper, 
f.eks. kvinder i den fødedygtige alder, 
embryoner, fostre og børn indtil 
puberteten;
ii) eller for dyrs sundhed, hverken direkte 
eller via drikkevandet, fødevarer, foder eller 
luften, herunder forurening på lang 
afstand, som f.eks. berører polarområdet, 
eller konsekvenser på arbejdspladsen eller 
via andre indirekte virkninger - hvilket skal 
kunne konstateres under hensyntagen til 
kendte kumulative og synergistiske 
virkninger - eller for grundvandet.

Ændringsforslag 27
Artikel 4, stk. 3, litra b ii)

ii) indvirkning på arter uden for målgruppen ii) indvirkning på arter uden for målgruppen, 
særlig på disse arters adfærd

Begrundelse

Alt for ofte undersøger man kun dødeligheden og ikke virkningen på adfærden. Der er således 
behov for en præcisering.

Ændringsforslag 28
Artikel 4, stk. 3, litra e, led iii

(iii) indvirkning på biodiversiteten. udgår

Begrundelse
Alle plantebeskyttelsesmidler indvirker på biodiversiteten. Biodiversitet er et meget vidtstrakt 
begreb og har ikke nogen afgrænsninger. Som debatten om godkendelse af GMO viser, findes 
der ikke nogen videnskabeligt baseret procedure til vurdering af indvirkningerne på 
biodiversiteten generelt. Den foreslåede tekst svarer til teksten i biocid-direktivet.

Ændringsforslag 29
Artikel 8, stk. 2

2. Det fuldstændige dossier skal indeholde 
de individuelle forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter i deres helhed 

2. Det fuldstændige dossier skal indeholde 
de individuelle forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter i deres helhed 
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vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt 
i stk. 1, litra b) og c). Dossieret skal ikke 
indeholde rapporter om forsøg eller 
undersøgelser, hvor mennesker forsætligt 
udsættes for det pågældende aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel.

vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt 
i stk. 1, litra b) og c).

Begrundelse

Afvisning af allerede tilgængelige data om mennesker, som er videnskabeligt bevist og etisk 
anerkendt, er i strid med videnskabelige principper og ændrer kvaliteten af beslutninger 
vedrørende forvaltning af risici.

Ændringsforslag 30
Artikel 9, stk. 2, afsnit 1

2. Mangler et eller flere af de elementer, der 
kræves i henhold til artikel 8, underretter 
medlemsstaten ansøgeren herom og 
fastsætter en frist for, hvornår disse skal 
foreligge.

2. Mangler et eller flere af de elementer, der 
kræves i henhold til artikel 8, underretter 
medlemsstaten ansøgeren herom og 
fastsætter en frist for, hvornår disse skal 
foreligge, som er på højst tre måneder.
Artikel 7, stk. 3, finder anvendelse.

Begrundelse
Det er nødvendigt at fastsætte fristen for meddelelse af manglende elementer.
De underrettede medlemsstater skal respektere samme krav til databeskyttelse og fortrolighed 
som den rapporterende medlemsstat.

Ændringsforslag 31
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

3. Hvis de dossierer, der er fremlagt med 
ansøgningen, indeholder alle de elementer, 
der kræves i henhold til artikel 8, meddeler 
den rapporterende medlemsstat ansøgeren, 
Kommissionen, de øvrige medlemsstater og 
autoriteten, at ansøgningen kan komme i 
betragtning, og påbegynder vurderingen af 
aktivstoffet.

3. Hvis de dossierer, der er fremlagt med 
ansøgningen, indeholder alle de elementer, 
der kræves i henhold til artikel 8, meddeler 
den rapporterende medlemsstat ansøgeren, 
Kommissionen, de øvrige medlemsstater og 
autoriteten, at ansøgningen kan komme i 
betragtning, og påbegynder vurderingen af 
aktivstoffet. Den rapporterende 
medlemsstat kan påbegynde vurderingen af 
aktivstoffet straks efter at have modtaget 
dossieret.
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Begrundelse

For at fremskynde proceduren bør den rapporterende medlemsstat kunne påbegynde 
vurderingen af stoffet med det samme.

Ændringsforslag 32
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. Senest 9 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 12 måneder med den 
supplerende periode, medlemsstaten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og autoriteten herom.

Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Artikel 7, stk. 3, finder anvendelse.

Begrundelse
Den foreslåede ændring har til formål at fremskynde proceduren og sikre en effektiv 
databeskyttelse.

Ændringsforslag 33
Artikel 13, stk. 1 afsnit 1

1. Senest seks måneder efter at have 
modtaget den i artikel 12, stk. 2, omhandlede 
konklusion fra autoriteten forelægger 
Kommissionen en rapport (i det følgende 
benævnt "den reviderede 
vurderingsrapport") for den i artikel 76, 
stk. 1, omhandlede komité, hvori der er taget 

1. Senest tre måneder efter at have modtaget 
den i artikel 12, stk. 2, omhandlede 
konklusion fra autoriteten forelægger 
Kommissionen en rapport (i det følgende 
benævnt "den reviderede 
vurderingsrapport") for den i artikel 76, 
stk. 1, omhandlede komité, hvori der er taget 
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hensyn til udkastet til vurderingsrapport fra 
den rapporterende medlemsstat, jf. 
artikel 11, og til autoritetens konklusion, jf. 
artikel 12.

hensyn til udkastet til vurderingsrapport fra 
den rapporterende medlemsstat, jf. 
artikel 11, og til autoritetens konklusion, jf. 
artikel 12.

Begrundelse
Kommissionen behøver ikke et halvt år til at udarbejde en rapport om et fuldt behandlet 
dossier. Proceduren bør fremskyndes.

Ændringsforslag 34
Artikel 14, stk. 2

2. Forlængelsen gøres ikke tidsbegrænset. 2. Godkendelsen kan forlænges én gang 
eller yderligere for en periode på højst 10 
år.

Begrundelse

Godkendelsen må ikke være tidsubegrænset efter den første forlængelse. Indholdet skal 
vurderes og undersøges efter at have været anvendt i 10 år, således at de kompetente 
myndigheder kan reagere på eventuelle langsigtede virkninger. Beslutningerne skal træffes på 
baggrund af den nyeste videnskabelige og tekniske viden som fastsat i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag 35
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 mindst et af kriterierne i bilag 
II, punkt 4, klassificeres og godkendes som 
”substitutionsrelevant stof”.

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

Godkendelsesperioden er 10 år. Artikel 14, 
stk. 2, finder ikke anvendelse.

Begrundelse

Godkendelsesperioden bør være 10 år for substitutionsrelevante stoffer. Et 
substitutionsrelevant stof, dets sundheds- og miljøindvirkning undersøges fuldt ud som led i 
godkendelsesproceduren. Godkendelsen af aktivstoffet revurderes regelmæssigt, og 
godkendelsen kan til enhver tid kaldes tilbage, hvis der opstår nye bekymringer, eller der 
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kommer bedre produkter på markedet. Producenter og brugere af plantebeskyttelsesmidler 
har behov for et sikkert retsgrundlag.

(Sidste sætning i det ændrede stk.1 er kun relevant, hvis det korresponderende udvalg ikke 
vedtager ændringsforslag 34.).

Ændringsforslag 36
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Anvendes et hjælpestof i et 
plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt i 
henhold til direktiv 91/414/EØF1 eller 
denne forordning, betragtes det som 
registreret i overensstemmelse med artikel
15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1907/20062  

specifikt for anvendelsen i 
plantebeskyttelsesmidler.
___________________
1 Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 
1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler.
2 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF.

Begrundelse
Formålet er at undgå dobbeltregulering for hjælpestoffer i plantebeskyttelsesmidler under 
denne forordning og REACH.

Ændringsforslag 37
Artikel 28 a (nyt)

Artikel 28a
Midlertidig godkendelse
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1. Uanset artikel 28, stk. 1, kan 
medlemsstaterne med henblik på at lette 
landbrugets adgang til nye præparater på 
grundlag af det i artikel 11 omtalte udkast 
til vurderingsrapport for en midlertidig 
periode på tre år tillade markedsføring af et 
endnu ikke godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel, såfremt dossieret 
om aktivstoffet opfylder kravene i artikel 4 
og 8 og i tilknytning til den planlagte 
anvendelse.  Godkendelsen skal om 
nødvendigt omfatte midlertidige 
maksimalgrænseværdier i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
forordning (EF) nr. 396/2005.
2. Medlemsstaten underretter øjeblikkelig 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
om sin evaluering af dossieret og om 
betingelserne for den midlertidige 
godkendelse.
3. Efter evalueringen af dossieret kan det 
efter fremgangsmåden i artikel 76, stk. 3, 
besluttes, at det aktive stof ikke opfylder de 
i artikel 4 fastsatte krav. Medlemsstaterne 
foreskriver i så fald, at godkendelsen skal 
kaldes tilbage.
4. Hvis der ved udløbet af treårsperioden 
ikke er truffet afgørelse om godkendelse af 
et aktivstof, kan den rapporterende 
medlemsstat fastsætte endnu en midlertidig 
godkendelse for tre år.
Artikel 56 og 60 finder anvendelse.

Begrundelse
Ordføreren foreslår artikel 8 om midlertidig godkendelse i forordning EF nr. 91/414 bevaret.
Erfaringen taler ikke for at lade den udgå. Der er ingen garanti for, at godkendelsen ikke vil 
tage mere end to år – eller halvandet som foreslået af ordføreren. Landbrugerne har behov 
for en bred vifte af midler for at kunne bekæmpe skadegørere og resistens. En ubegrundet 
begrænsning af deres valgmuligheder vil føre til uønskede problemer med skadegørere eller 
ulovlig anvendelse. Der bør gives adgang til et stof, så snart den første sikre brug er påvist, 
således at landbrugerne kan anvende nye og innovative produkter.

Ændringsforslag 38
Artikel 29, stk. 6, afsnit 1 a (nyt)
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De ensartede principper skal i passende 
omfang tage højde for interaktionen 
mellem aktivstoffet, safenere, synergister og 
hjælpestoffer.

Begrundelse
Det bør gøres klart, at der tages højde for interaktionen mellem forskellige stoffer i 
godkendelsesprocessen. Det er ikke tilstrækkeligt at se på de indeholdte stoffer separat.

Formålet med ændringsforslaget er især at gøre teksten klarere. Det er allerede indirekte 
nævnt i artikel 25, stk. 2, i tilknytning til artikel 8, stk. 1, litra a), artikel 29, stk. 4, og i de 
ensartede principper.

Ændringsforslag 39
Artikel 30, titel og stk. 1

Indhold Godkendelsens indhold
1. Det skal i godkendelsen være fastsat, på 
hvilke afgrøder og til hvilke anvendelser 
plantebeskyttelsesmidlet må anvendes.

1. Det skal i godkendelsen, som skal have 
en fast formulering, være fastsat, på hvilke 
afgrøder og til hvilke anvendelser 
plantebeskyttelsesmidlet må anvendes.

Begrundelse

Formuleringen af godkendelsen skal være klar og ens for alle medlemsstater.

Ændringsforslag 40
Artikel 30, stk. 2

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
omfatte de anvendelsesbetingelser, der skal 
være overholdt for at opfylde betingelserne 
og kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt.
Plantebeskyttelsesmidlet skal i 
godkendelsen være klassificeret i 
overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF.

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
omfatte de anvendelsesbetingelser, der skal 
være overholdt for at opfylde betingelserne 
og kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt.

Begrundelse
I flere medlemsstater er klassifikation i overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF ofte 
overladt til indehaveren af godkendelsen. For at opnå harmoniseret mærkning bør dette 
foregå på fællesskabsplan. Anmelderen bør være ansvarlig for klassificeringen og ikke den 
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zonerapporterende medlemsstat. At overlade ansvaret til den zonerapporterende medlemsstat 
vil føre til betragtelige forsinkelser i processen og til forskellig klassifikation i hver zone 
og/eller hver medlemsstat.

Ændringsforslag 41
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

Begrundelse
Pligten til at orientere naboer er åbenlyst bureaukratisk, eftersom direktivet om bæredygtig 
anvendelse indeholder alle nødvendige risikoforebyggelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 42
Artikel 32, stk. 1

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i hver af de 
medlemsstater, plantebeskyttelsesmidlet 
skal markedsføres i.

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i en EU-
medlemsstat, og godkendelsen gælder 
derefter for hele zonen.

Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 43
Artikel 34

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone 
indvilliger i at behandle den. Den 
medlemsstat, der skal behandle 
ansøgningen, underretter ansøgeren 
herom.

Ansøgningen behandles af 
referencemedlemsstaten efter samråd med 
alle medlemsstaterne i en zone. Alle de 
andre medlemsstater i en zone har pligt til 
at deltage i dette arbejde. Arbejdsbyrden 
skal fordeles i henhold til et forslag fra den 
medlemsstat, der behandler ansøgningen.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, samarbejder de 
øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, med førstnævnte 
medlemsstat for at sikre en rimelig 
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fordeling af arbejdsbyrden.
De øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, afholder sig fra at 
arbejde videre med dossieret, indtil 
medlemsstaten med ansvar for 
behandlingen af ansøgningen har afsluttet 
sit arbejde.

Medlemsstaterne i zonen kan efter samråd 
med Kommissionen vedtage nærmere 
regler for den godkendelse, der er nævnt i 
stk. 1.

Begrundelse

Betingelserne for godkendelse skal således gøres ensartede. Medlemsstaterne skal bevare 
retten til en vis fleksibilitet med samstemmende udtalelse fra Kommissionen.

Ændringsforslag 44
Artikel 35, stk. 2

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. Alle medlemsstater i en zone 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.
Alle medlemsstaterne i en zone godkender 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel på 
de samme betingelser.

BegrundelseStandardisering af godkendelsen.

Ændringsforslag 45
Artikel 35, stk. 3

3. Uanset stk. 2 og med forbehold af 
fællesskabslovgivningen i øvrigt kan der 
fastsættes supplerende betingelser, jf. de i 
artikel 30, stk. 3, omhandlede krav.

3. Uanset stk. 2 og med forbehold af 
fællesskabslovgivningen i øvrigt:
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a) kan medlemsstaterne gøre godkendelse 
afhængig af særlige betingelser og 
begrænsninger for anvendelse, hvis der er 
dokumenteret videnskabeligt bevis for, at 
betingelserne og begrænsningerne i den 
oprindelige godkendelse ikke er 
tilstrækkelige på grund af særlige 
anvendelsesbetingelser, 
anvendelsesmønstre, ernæringsvaner eller 
andre relevante forhold,

b) kan der fastsættes supplerende 
betingelser, jf. de i artikel 30, stk. 3, 
omhandlede krav.

Begrundelse

Anvendelse og eventuelle problemer i forbindelse med anvendelse kan variere betragteligt 
mellem medlemsstater, selv inden for samme zone. Medlemsstaterne bør derfor kunne 
fastsætte supplerende betingelser og begrænsninger for anvendelsen.

Ændringsforslag 46
Artikel 36, 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.

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, og som højst 
må være fire måneder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte frister for at fastlægge procedurerne nøjagtigt.

Ændringsforslag 47
Artikel 38, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne stiller straks en 
sagsmappe indeholdende den 
dokumentation, der er fastsat i stk. 1, litra 
a), b) og c), til rådighed for autoriteten.
Autoriteten fører en fortegnelse over alle 
godkendelser i de enkelte medlemsstater.
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Begrundelse

Som centralt organ skal autoriteten følge op på de godkendelser, der er bevilget for stoffer i 
de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 48
Artikel 38, stk. 2

2. Medlemsstaterne stiller efter anmodning 
herom straks en sagsmappe til rådighed for 
de øvrige medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen med den i stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede dokumentation.

2. Medlemsstaterne stiller efter anmodning 
herom straks en sagsmappe til rådighed for 
de øvrige medlemsstater og Kommissionen 
med den i stk. 1, litra a), b) og c), 
omhandlede dokumentation.

Begrundelse
(Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 38, stk. 1a (nyt)).

Ændringsforslag 49
Artikel 39, stk. 1, litra b

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 frøbehandling, uden at det 
har betydning, hvilken zone 
referencemedlemsstaten tilhører.

Begrundelse

Gensidig anerkendelse mellem flere zoner bør udvides til frøbehandling for at fremme 
handlen med frø. Frøbehandling er et lille og innovativt marked, der er domineret af små og 
mellemstore virksomheder. Høje godkendelsesomkostninger og komplicerede procedurer vil 
ellers tvinge et antal behandlingsteknikker, som sædvanligvis anvender betydeligt mindre 
mængder plantebeskyttelsesmidler, end det er tilfældet ved behandling på markerne, væk fra 
markedet.

Ændringsforslag 50
Artikel 39, stk. 2

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

udgår
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Begrundelse
Produkterne bliver grundigt vurderet og godkendes på meget strenge betingelser af den 
medlemsstat, der behandlinger ansøgningen. Et meget stort antal stoffer vil kunne betragtes 
som substitutionsrelevante. Dette vil kunne skabe to parallelle godkendelsesordninger og 
påføre medlemsstaterne en unødvendig administrativ byrde og vil helt klart svække idéen med 
zonegodkendelse.

Ændringsforslag 51
Artikel 39, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstater, der hører til forskellige 
zoner, kan frivilligt anvende proceduren for 
gensidig anerkendelse. I dette tilfælde 
finder stk. 1, litra a), ikke anvendelse.  

Begrundelse
Gensidig anerkendelse bør være muligt på frivillig basis mellem medlemsstater, der ikke 
hører til samme zone. I dette tilfælde er der ingen grund til at udvide den gensidige 
anerkendelse til hele zonen.

Ændringsforslag 52
Artikel 40, stk. 1

1. Den medlemsstat, som en ansøgning 
indgives til i henhold til artikel 39, 
godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 
betingelser, herunder klassificeringen i 
overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF, som 
referencemedlemsstaten.

1. En godkendelse, der meddeles i henhold 
til artikel 39, gælder i hele zonen.

Begrundelse

På mellemlang og lang sigt skal målet være indførelse af en egentlig EU-godkendelse, dvs. at 
en godkendelse, der meddeles i én medlemsstat, skal være gyldig i alle de andre 
medlemsstater. Kun på denne måde kan et operationelt indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler gennemføres.

Ændringsforslag 53
Artikel 40, stk. 1 a (nyt)

1a. En medlemsstat, der modtager en 
ansøgning i henhold til artikel 39, kan 
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godkende det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på samme 
betingelser som referencemedlemsstaten, 
herunder i forbindelse med klassificeringen 
i henhold til direktiv 1999/45/EF, hvis 
referencemedlemsstaten ikke tilhører den 
samme zone. I så fald vurderer 
medlemsstaten om godkendelsesproceduren 
i referencemedlemsstaten var i 
overensstemmelse med 
godkendelsesproceduren i medlemsstaten i 
den anden zone. Enhver del af proceduren, 
som ikke er i overensstemmelse med denne 
godkendelsesprocedure, skal gennemføres 
på ny.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal på frivillig basis have beføjelse til indbyrdes at anerkende en 
godkendelse, der er meddelt til et stof i en medlemsstat, som ikke tilhører den samme zone. I 
denne forbindelse skal de fastsætte, hvilke dele af godkendelsesproceduren, der kan gengives 
fra referencemedlemsstaten, i den anden zone. De dele af proceduren, som ikke er 
(tilstrækkeligt) dækket, skal dog gennemføres, før godkendelsen kan bevilges.

Ændringsforslag 54
Artikel 40, stk. 2

2. Uanset stk. 1 og med forbehold af 
fællesskabslovgivningen i øvrigt kan der 
fastsættes supplerende betingelser, jf. de i 
artikel 30, stk. 3, omhandlede krav.

2. Uanset stk. 1 og med forbehold af 
fællesskabslovgivningen i øvrigt

a) kan medlemsstaterne gøre godkendelse 
afhængig af særlige betingelser og 
begrænsninger for anvendelse, hvis der er 
dokumenteret, videnskabeligt bevis for, at 
betingelserne og begrænsningerne i den 
oprindelige godkendelse ikke er 
tilstrækkelige på grund af særlige 
anvendelsesbetingelser, 
anvendelsesmønstre, ernæringsvaner eller 
andre relevante forhold,
b) kan der fastsættes supplerende 
betingelser, jf. de i artikel 30, stk. 3, 
omhandlede krav.
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Begrundelse
Anvendelsesmønstre såvel som miljøprioriteter kan variere betragteligt mellem 
medlemsstater. De bør derfor have mulighed for at gøre godkendelse afhængig af særlige 
betingelser og begrænsninger for anvendelse. For at tvinge medlemsstaterne til at reagere 
hurtigt og afholde sig fra unødvendige begrænsninger og betingelser bør 
godkendelsesperioden dog ikke overstige 90 dage.  

Ændringsforslag 55
Kapitel III, afsnit 1, underafdeling 4, titel

FORLÆNGELSE OG 
TILBAGEKALDELSE

FORLÆNGELSE, ÆNDRING OG 
TILBAGEKALDELSE

Begrundelse

Denne overskrift afspejler indholdet i underafdelingen bedre.

Ændringsforslag 56
Artikel 42, stk. 3 a (nyt)

3a. Reglerne vedrørende fortrolighed og 
databeskyttelse i forbindelse med den første 
godkendelse finder anvendelse.

Begrundelse
Reglerne for databeskyttelse og fortrolighed finder også anvendelse i forbindelse med 
forlængelse og fornyet vurdering af en godkendelse. Beskyttelsesperioden er begrænset til fem 
år (se artikel 56).

Ændringsforslag 57
Artikel 43, stk. 2

2. Har en medlemsstat til hensigt at 
tilbagekalde eller ændre en godkendelse, 
underretter den godkendelsens indehaver 
herom og giver denne mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

2. Har en medlemsstat til hensigt at 
tilbagekalde eller ændre en godkendelse, 
underretter den godkendelsens indehaver og 
de andre medlemsstater i samme zone 
herom og giver dem mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

Medlemsstaten kan anmode godkendelsens 
indehaver om at fremlægge supplerende 
oplysninger.

Medlemsstaten kan anmode godkendelsens 
indehaver om at fremlægge supplerende 
oplysninger.
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Inden den tilbagekalder eller ændrer en 
godkendelse, gør den medlemsstat, der har 
gennemført revurderingen, sin vurdering 
tilgængelig for de andre medlemsstater i 
samme zone, som har godkendt det samme 
produkt, eller hvor godkendelse afventer 
udfaldet heraf. Den giver den en rimelig 
periode til at fremsætte bemærkninger.  

Begrundelse
Da en medlemsstats tilbagekaldelse har vidtrækkende konsekvenser i hele zonen, bør andre 
berørte medlemsstater inddrages i tilbagekaldelsesproceduren på samme måde som i 
godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 58
Artikel 43, stk. 4

4. Tilbagekalder eller ændrer en medlemsstat 
en godkendelse i overensstemmelse med 
stk. 3, underretter den straks godkendelsens 
indehaver, de øvrige medlemsstater, 
autoriteten og Kommissionen herom. De 
andre medlemsstater i samme zone 
tilbagekalder eller ændrer godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. Artikel 45 finder 
anvendelse, hvor det er relevant.

4. Tilbagekalder eller ændrer en medlemsstat 
en godkendelse i overensstemmelse med 
stk. 3, underretter den straks godkendelsens 
indehaver, de øvrige medlemsstater, 
autoriteten og Kommissionen herom. De 
andre medlemsstater i samme zone 
tilbagekalder eller ændrer godkendelsen i 
overensstemmelse hermed.

Tilbagekaldes godkendelsen i 
overensstemmelse med stk. 3, litra a), fordi
kravene i artikel 4, stk. 3, ikke længere 
opfyldes, kan en anden medlemsstat 
afholde sig fra at tilbagekalde 
godkendelsen, hvis der er dokumenteret 
videnskabeligt bevis for, at kravene i artikel 
29 og artikel 4 som følge af særlige 
anvendelsesbetingelser,
anvendelsesmønstre eller andre relevante 
forhold fortsat opfyldes i den anden 
medlemsstat. Artikel 45 finder anvendelse, 
hvor det er relevant.

Reglerne vedrørende fortrolighed og 
databeskyttelse i forbindelse med den første 
godkendelse finder anvendelse.



PE 382.298v03-00 30/61 AD\660810DA.doc

DA

Begrundelse
Tilbagekaldelse af en godkendelse bør ikke føre til en automatisk tilbagekaldelse i hele zonen.
Medlemsstaterne er ikke blevet hørt om afgørelsen om tilbagekaldelse.
Anvendelsesbetingelser eller antallet af produkter, der er tilgængelige i forskellige 
medlemsstater i samme zone, kan variere betragteligt.

Databeskyttelses- og fortrolighedsreglerne finder også anvendelse.

Ændringsforslag 59
Artikel 48, stk. 1, litra b

b) Plantebeskyttelsesmidlet eller metoden til 
ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse 
i litra a) er ikke forbundet med væsentlige 
økonomiske eller praktiske ulemper

b) Plantebeskyttelsesmidlet eller metoden til 
ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse 
i litra a) har tilsvarende virkninger på 
målorganismerne og er ikke forbundet med 
væsentlige økonomiske eller praktiske 
ulemper

Begrundelse
Præcisering af aspekter, der bør indgå i den sammenlignende vurdering.

Ændringsforslag 60
Artikel 48, stk. 1, litra c

c) Aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt.

c) Aktivstoffernes kemiske diversitet og alle 
de andre metoder og fremgangsmåder til 
forvaltning af afgrøder og forebyggelse af 
sygdomme skal være tilstrækkelige til at 
mindske problemet med resistens hos 
målorganismen mest muligt. Den 
komparative vurdering tager højde for 
godkendte anvendelser af mindre 
betydning.

Begrundelse
Nogle plantebeskyttelsesmidler, som ville blive betragtet som usikre, hvis de blev anvendt til 
meget udbredte afgrøder, kan være nødvendige og sikre, hvis de benyttes til anvendelser af 
mindre betydning som f.eks. mindre afgrøder med meget specielle behov.

Ændringsforslag 61
Artikel 48, stk. 3
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3. Medlemsstaterne foretager regelmæssigt 
og senest fire år efter, at en godkendelse er 
blevet meddelt eller forlænget, en 
sammenlignende vurdering som omhandlet i 
stk. 1.

3. Den medlemsstat, der har behandlet den 
oprindelige ansøgning, foretager 
regelmæssigt og senest fire år efter, at en 
godkendelse er blevet meddelt eller 
forlænget, en sammenlignende vurdering 
som omhandlet i stk. 1.

På grundlag af denne sammenlignende 
vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer medlemsstaterne godkendelsen.

På grundlag af denne sammenlignende 
vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer den medlemsstat, der har behandlet 
den oprindelige ansøgning, godkendelsen.

Begrundelse

Den medlemsstat, i hvilken godkendelsesproceduren er udløbet, skal blive ved med at være 
ansvarlig for godkendelsen.

Ændringsforslag 62
Artikel 48, stk. 4

4. Beslutter en medlemsstat at tilbagekalde 
eller ændre en godkendelse i henhold til 
stk. 3, træder tilbagekaldelsen eller 
ændringen i kraft fire år efter, at 
medlemsstaten har truffet beslutningen, eller 
ved udløbet af godkendelsesperioden for det 
substitutionsrelevante stof, hvis datoen 
herfor falder tidligere.

4. Den medlemsstat, der har behandlet den 
oprindelige ansøgning, beslutter at 
tilbagekalde eller ændre en godkendelse i 
henhold til stk. 3, træder tilbagekaldelsen 
eller ændringen i kraft fire år efter, at 
medlemsstaten har truffet beslutningen, eller 
ved udløbet af godkendelsesperioden for det 
substitutionsrelevante stof, hvis datoen 
herfor falder tidligere.

Begrundelse

Den medlemsstat, i hvilken godkendelsesproceduren er udløbet, skal blive ved med at være 
ansvarlig for godkendelsen.

Ændringsforslag 63
Artikel 49, stk. 1

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et ganske særligt behov.

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et særligt og begrænset behov 
eller som en behandling af begrænset 
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økonomisk interesse for indehaveren af 
godkendelsen, herunder frøbehandling.

Begrundelse
Præcisering af definitionen af anvendelse af mindre betydning.

Ændringsforslag 64
Artikel 49, stk. 2

2. Godkendelsens indehaver, offentlige eller 
videnskabelige organer, der har med 
landbrug at gøre, faglige 
landbrugsorganisationer og erhvervsmæssige 
brugere kan anmode om, at godkendelsen af 
et plantebeskyttelsesmiddel, der allerede er 
godkendt i den pågældende medlemsstat, 
udvides til også at omfatte anvendelser af 
mindre betydning, som ikke hidtil har været 
omfattet af godkendelsen.

2. Godkendelsens indehaver, offentlige eller 
videnskabelige organer, der har med 
landbrug at gøre, eller som medlemsstaten 
specifikt har udpeget som ansvarlige, 
faglige landbrugsorganisationer og 
erhvervsmæssige brugere kan anmode om, at 
godkendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel, 
der allerede er godkendt i den pågældende 
medlemsstat, udvides til også at omfatte 
anvendelser af mindre betydning, som ikke
hidtil har været omfattet af godkendelsen.

Begrundelse
Præcisering.

Ændringsforslag 65
Artikel 49, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan med 
Kommissionens tilladelse indføre konkrete 
foranstaltninger, der gør det lettere at 
ansøge om udvidelse af godkendelsen til og 
at ansøge om godkendelse til anvendelser 
af mindre betydning.

Begrundelse

Forenklingen af bureaukratiske procedurer og tilskyndelse til de berørte parter til at få 
udvidet godkendelsen til også at omfatte anvendelser af mindre betydning burde løse en lang 
række problemer i forbindelse med visse afgrøder. Man har konstateret, at indehavere af 
godkendelser ikke var særlig positivt indstillet over for en udvidelse til at omfatte anvendelser 
af mindre betydning på grund af den ringe økonomiske interesse, de udgør for industrien. I 
visse tredjelande anvendes foranstaltninger såsom forlængelse af databeskyttelsen, når 
godkendelsen er blevet udvidet til afgrøder af mindre betydning. Der bør ligeledes indføres 
mulighed for lignende tilskyndende EU-foranstaltninger for at undgå, at der bliver mangel på 
plantebeskyttelsesmidler til denne type afgrøder.
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Ændringsforslag 66
Artikel 49, stk. 3, litra c

c) udvidelsen er i offentlighedens interesse c) udvidelsen er i offentlighedens interesse, 
herunder hvad angår resistensstyring og 
behovet for at give landbrugerne adgang til 
pålidelige og sikre plantebeskyttelsesmidler, 
som har været underkastet en vurdering

Begrundelse
Præcisering af udtrykket ”offentlighedens interesse”.

Ændringsforslag 67
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.
Undersøgelser, der er nødvendige for at 
fastsætte maksimumsgrænser for 
restkoncentrationer, kan udføres af 
videnskabelige institutioner eller officielle 
organer.

Begrundelse

Udgifterne til videnskabelige undersøgelser er en væsentlig hindring for at udvikle 
anvendelser af mindre betydning. Formålet med ændringsforslaget er at indføre mere 
levedygtige økonomiske løsninger.

Ændringsforslag 68
Artikel 49, stk. 3 a (nyt)

3a. Godkendelse til anvendelser af mindre 
betydning skal særlig ske på grundlag af 
ekstrapolation af data, der er indsamlet til 
andre afgrøder, med hvilke der er 
væsentlige botaniske og agronomiske 
ligheder.
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Begrundelse

Hvis der er tale om afgrøder med væsentlige ligheder, f.eks. kirsebærtræer og slåen, skal de 
data, som den oprindelige godkendelse var baseret på, ekstrapoleres for at gøre udvidelsen til 
at omfatte anvendelser af mindre betydning lettere.

Ændringsforslag 69
Artikel 49, stk. 4 a (nyt)

4a. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
til at løse ethvert retsligt og økonomisk 
spørgsmål senest (datoen for ikrafttrædelse 
+ 18 måneder), herunder en rimelig og 
retfærdig fordeling af omkostninger og 
ansvar mellem den oprindelige indehaver 
af godkendelsen og myndighederne.
Medlemsstaten kan oprette en fond, der 
finansieres af de berørte parter og/eller af 
offentlige midler, til at sponsorere 
forskning i anvendelse af mindre betydning 
og/eller dække omkostningerne ved 
udvidelse af den oprindelige godkendelse.
De meddeler omgående Kommissionen de 
ovenfor omtalte bestemmelser og en 
sammenlignende tabel for disse 
bestemmelser og denne forordning.
Autoriteten, Kommissionen og 
medlemsstaterne samarbejder og 
samordner deres undersøgelser af 
anvendelser af mindre betydning.  

Begrundelse
Det bør være lettere af få godkendt plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af mindre 
betydning. Ofte anvender brugerne ikke-godkendte og ikke-kontrollerede midler til at 
bekæmpe skadegørere, da anvendelser af mindre betydning har begrænset økonomisk 
betydning for producenterne. Det er vigtigt, at medlemsstaterne og Kommissionen arbejder 
tæt sammen, navnlig hvad angår forskning i anvendelser af mindre betydning.

Ændringsforslag 70
Artikel 49, stk. 4 b (nyt)

4b. Der kan efter fremgangsmåden i artikel 
76, stk. 3, vedtages en forordning om 
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oprettelse af en europæisk fond til fremme 
af samarbejdet mellem forskningsorganer i 
de medlemsstater, der undersøger 
anvendelsen af planter i afgrøder af mindre 
betydning.

Begrundelse

En fond for afgrøder af mindre betydning i lighed med dem, som allerede eksisterer i en 
række medlemsstater, kunne være ledetråden i en strukturel strategi til fremme af bedste 
praksis og øget anvendelse af gode plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 71
Artikel 49, stk. 4 c (nyt)

4c. Der vedtages en forordning efter 
fremgangsmåden i artikel 76, stk. 3, om en 
forlængelse af databeskyttelsesperioden, jf. 
artikel 56, stk. 2, med op til fem år 
afhængig af antallet af udvidelser til 
tilladte anvendelser af mindre betydning.

Begrundelse
En udvidelse af databeskyttelsesperioderne kunne være et incitament, der kunne få 
producenterne til at støtte anvendelser af mindre betydning.

Ændringsforslag 72
Artikel 49, stk. 5

5. Når en medlemsstat udvider en 
godkendelse til at omfatte en anvendelse af 
mindre betydning, underretter den 
godkendelsens indehaver herom og anmoder
denne om at ændre mærkningen tilsvarende.

5. Når en medlemsstat udvider en 
godkendelse til at omfatte en anvendelse af 
mindre betydning, underretter den 
godkendelsens indehaver herom, og denne 
ændrer mærkningen tilsvarende.

Efterkommer godkendelsens indehaver 
ikke anmodningen, sikrer medlemsstaten, 
at brugerne modtager udtømmende og 
detaljerede oplysninger om, hvordan midlet 
skal anvendes, via en officiel 
bekendtgørelse eller et officielt websted.

Af mærkningen skal det fremgå, at 
godkendelsens indehaver ikke garanterer 
for sikkerheden og virkning ved udvidet 
anvendelse.

Begrundelse
En korrekt mærkning er afgørende for sikker anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Den 
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bedste måde at orientere brugerne på er at lade anvendelse af mindre betydning fremgå af 
mærkningen og klart anføre, at ansvaret for de anbefalede anvendelsesmønstre ikke påhviler 
producenten.

Ændringsforslag 73
Artikel 49, stk. 6

6. Medlemsstaterne opstiller og ajourfører 
regelmæssigt en liste over anvendelser af 
mindre betydning..

6. Medlemsstaterne opstiller og ajourfører 
regelmæssigt en liste over anvendelser af 
mindre betydning. Denne liste gøres 
tilgængelig for offentligheden via officielle 
websteder for medlemsstaten og 
Kommissionen.  

Begrundelse
For at fremme udvekslingen af oplysninger og forbedre orienteringen af den interesserede 
offentlighed bør medlemsstaterne og Kommissionen offentliggøre listen på et officielt 
websted.

Ændringsforslag 74
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Som undtagelse til artikel 28, stk. 1, 
tillader medlemsstaterne kun import og 
markedsføring af et 
plantebeskyttelsesmiddel på deres område 
gennem parallelimport i henhold til en 
administrativ procedure, der gør det muligt 
at kontrollere, om det er identisk det 
allerede godkendte 
plantebeskyttelsesmiddel 
("referenceplantebeskyttelsesmiddel").  
Hvis dette er tilfældet, udsteder den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat et identitetscertifikat til det 
importerede plantebeskyttelsesmiddel.
2. Importøren af et 
plantebeskyttelsesmiddel ansøger den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat om et identitetscertifikat til det 
plantebeskyttelsesmiddel, han ønsker at 
importere, før den første import og den 
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første markedsføring.
3. Den kompetente myndighed i den 
pågældende medlemsstat fastslår inden for 
en frist på 45 dage, om kravene er opfyldt.
Hvis myndigheden fastsætter, at kravene er 
opfyldt, modtager importøren et 
identitetscertifikat for det pågældende 
produkt.
4. Ansøgeren er fritaget fra at stille de 
oplysninger og forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der kræves i 
forbindelse med godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, til rådighed.
5. Den kompetente myndighed, som 
modtager ansøgningen, skal hos den 
kompetente myndighed i oprindelseslandet 
indhente oplysninger om:
a) produktets nøjagtige sammensætning for 
at kontrollere, om det er identisk med et 
plantebeskyttelsesmiddel, som er godkendt i 
referencemedlemsstaten, og
b) kontrollere, om dette produkt er 
godkendt i den pågældende medlemsstat i 
henhold til godkendelsesproceduren i 
direktiv 91/414/EØF eller i denne 
forordning.
6. Produkter, som parallelimporteres, må 
ikke ompakkes.
7. Identitetscertifikatet udløber, når 
godkendelsen af referenceproduktet eller 
godkendelsen af det produkt, der er 
importeret i medlemsstaten, udløber, og på 
grundlag af hvilket det eksporteres. Hvis en 
tilbagetrækning af godkendelsen af 
referenceproduktet ikke er begrundet med 
sundheds- eller miljømæssige årsager, kan 
importøren fortsætte med at sælge det 
importerede produkt i et år efter datoen for 
tilbagetrækningen.

Begrundelse

Ordføreren slår med rette til lyd for at indføre klare og strenge fællesskabsbestemmelser for 
parallelimport, således at der kan opnås et højt harmoniserings-, sikkerheds- og 
kontrolniveau. Ompakning bør dog forbydes, således at det kan garanteres, at det 
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importerede produkt er identisk med referenceproduktet. Endvidere er det den kompetente 
myndighed i modtagermedlemsstaten og ikke ansøgeren, der skal gennemføre alle de 
nødvendige administrative formaliteter til kontrol af, om det drejer sig om et identisk produkt, 
og om det er godkendt på forhånd i eksportlandet.

Ændringsforslag 75
Artikel 50, stk. 4 a (nyt)

4a. Stk. 1-3 finder også anvendelse for 
plantebeskyttelsesmidler, der er nødvendige 
til anvendelser af mindre betydning, hvis 
der ikke er anden måde at sikre 
plantebeskyttelse på på en økonomisk 
forsvarlig måde. Uanset stk. 1 må 
godkendelsesperioden ikke overstige tre år.

Begrundelse
Der kan opstå behov for at tillade godkendelse for en begrænset periode af et middel til 
anvendelser af mindre betydning, selv om aktivstoffet endnu ikke er godkendt, eller i tilfælde, 
hvor plantebeskyttelsesmidlet er blevet godkendt i en anden medlemsstat, men producenten 
ikke er interesseret i at markedsføre sine produkter i den berørte medlemsstat. Dette synes at 
være den bedste løsning, eftersom udvalget af plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af 
mindre betydning er meget begrænset, og de anvendte mængder og risiciene er tilsvarende 
små. Midlet bør kun anvendes på en kontrolleret måde.

Ændringsforslag 76
Artikel 51, stk. 1, første afsnit

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og meddelt godkendelse til 
forsøgsformål. Godkendelsen kan gøres 
betinget af, at de anvendte mængder og de 
behandlede områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og givet tilladelse til forsøgsformål.
Tilladelsen kan gøres betinget af, at de 
anvendte mængder og de behandlede 
områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 
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kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.

kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.

Begrundelse

I forbindelse med forsøg eller test er det ikke nødvendigt at meddele godkendelse, men en 
tilladelse er tilstrækkelig.

Ændringsforslag 77
Artikel 52

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes efter 
deres formål.

Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes efter 
deres formål.

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, 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 
efterleves.

Senest den 1. januar 2014 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis.
Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder minimumskrav vedrørende 
disse principper, efter proceduren i 
artikel 76, stk. 2.

Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder minimumskrav vedrørende 
disse principper, efter proceduren i 
artikel 76, stk. 3.

Direktiv 2004/35/EF finder ikke 
anvendelse, hvis en landbruger kan bevise, 
at et plantebeskyttelsesmiddel anvendes 
efter formålet, jf. bestemmelserne i denne 
forordning, anden fællesskabslovgivning 
og lovgivningen i den berørte medlemsstat.  

Begrundelse
God miljøpraksis indgår i god plantebeskyttelsespraksis og i principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere. Principperne om god plantebeskyttelsespraksis bør anvendes når 



PE 382.298v03-00 40/61 AD\660810DA.doc

DA

som helst, det er muligt - der er ikke behov for en frist for deres anvendelse. Miljøansvar bør 
ikke gælde for landbrugere, som efterlever de gældende regler for anvendelse af
plantebeskyttelsesmidler. De kan ikke anses for at have handlet forsætligt eller uagtsomt i den 
betydning, der er fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2004/35/EF.

Ændringsforslag 78
Artikel 53, stk. 1, første afsnit

1. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel skal øjeblikkeligt 
meddele de medlemsstater, der har givet en 
tilladelse, alle nye oplysninger vedrørende 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel 
eller vedrørende et aktivstof, en safener eller 
en synergist i midlet, der tyder på, at 
plantebeskyttelsesmidlet har skadelige 
virkninger, som vil kunne indebære, at 
plantebeskyttelsesmidlet eller aktivstoffet, 
safeneren eller synergisten ikke længere 
opfylder kriterierne i henholdsvis artikel 29 
og artikel 4.

1. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel skal øjeblikkeligt 
meddele medlemsstaterne alle nye 
oplysninger vedrørende det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel eller vedrørende et 
aktivstof, en safener eller en synergist i 
midlet, der tyder på, at 
plantebeskyttelsesmidlet har skadelige 
virkninger, som vil kunne indebære, at 
plantebeskyttelsesmidlet eller aktivstoffet, 
safeneren eller synergisten ikke længere 
opfylder kriterierne i henholdsvis artikel 29 
og artikel 4.

Begrundelse

Alle de berørte medlemsstater skal kunne råde over oplysninger om 
plantebeskyttelsesmidlerne.

Ændringsforslag 79
Artikel 53, stk. 1, tredje afsnit

Godkendelsens indehaver skal i dette 
øjemed registrere og indberette enhver 
mistanke om bivirkninger hos mennesker i 
forbindelse med anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet.

Godkendelsens indehaver skal i dette 
øjemed registrere og indberette enhver 
mistanke om bivirkninger hos mennesker, 
dyr og i miljøet i forbindelse med 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidlet.

Begrundelse

Oplysningerne skal omfatte negative virkninger både på mennesker og dyr samt på miljøet.
Sidste afsnit udgår, da tredjelande har en anden lovgivning, som gør det vanskeligt at 
sammenligne med anvendelsen i EU-lande, der anvender plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 80
Artikel 53, stk. 1, fjerde afsnit
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Indberetningspligten omfatter pligt til at 
fremlægge relevante oplysninger om 
beslutninger eller vurderinger fra offentlige 
organer, der godkender 
plantebeskyttelsesmidler eller aktivstoffer, i 
tredjelande.

udgår

Begrundelse

Oplysningerne skal omfatte negative virkninger både på mennesker og dyr samt på miljøet.
Sidste afsnit udgår, da tredjelande har en anden lovgivning, som gør det vanskeligt at 
sammenligne med anvendelsen i EU-lande, der anvender plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 81
Artikel 53, stk. 4

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert 
år til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, der godkendte midlet, alle 
tilgængelige oplysninger om udeblivelse af 
den forventede effekt, udvikling af resistens 
og uventede virkninger på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert 
tredje år til medlemsstaternes kompetente 
myndigheder alle tilgængelige oplysninger 
om udeblivelse af den forventede effekt, 
udvikling af resistens og uventede 
virkninger på planter, planteprodukter eller 
miljøet.

Begrundelse

Alle de berørte medlemsstater skal kunne råde over oplysninger om 
plantebeskyttelsesmidlerne.

Ændringsforslag 82
Artikel 56, stk. 1, afsnit 2, indledning

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

1. Forsøgs- og undersøgelsesrapporter, 
herunder resuméer af disse forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, er omfattet af 
databeskyttelse på de i denne artikel fastsatte 
betingelser.

Begrundelse
Der bør også ydes databeskyttelse for oplysninger, der indsamles af myndigheder i 
forbindelse med forlængelse og revurdering. Databeskyttelse bør omfatte alle relevante data, 
ikke kun data opnået i overensstemmelse med god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis.
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Ændringsforslag 83
Artikel 56, stk. 1, andet afsnit, litra a

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

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives, eller for at betingelserne i den givne 
godkendelse kunne ændres

Begrundelse

Der skal ligeledes tages højde for tilfælde, hvor der findes et andet anvendelsesområde, f.eks. 
hvis der skal ske en udvidelse af anvendelsen - lige fra afgrøder på marker til afgrøder i 
drivhus - hvor der skal indsendes supplerende oplysninger.

Ændringsforslag 84
Artikel 56, stk. 1, afsnit 2, litra b

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.

udgår

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1, afsnit 2, indledning.

Ændringsforslag 85
Artikel 56, stk. 1, afsnit 3

En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den, 
til gavn for andre ansøgere om godkendelse 
af plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

En rapport, herunder et resumé heraf, der 
er beskyttet, må ikke bruges af nogen
medlemsstat, der har modtaget den, til gavn 
for andre ansøgere om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1, afsnit 2, indledning.

Ændringsforslag 86
Artikel 56, stk. 1, afsnit 5
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En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 
revurdere en godkendelse.

En undersøgelse, herunder et resumé heraf,
er også beskyttet, hvis den kun var 
nødvendig for at forlænge eller revurdere en 
godkendelse. Databeskyttelsen gælder i fem 
år. Afsnit 1 til 4 finder anvendelse mutatis 
mutandis.

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1, afsnit 2, indledning.

Ændringsforslag 87
Artikel 56, stk. 1, afsnit 5 a (nyt)

Databeskyttelse finder også anvendelse på 
tredjepart, som forelægger forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter om anvendelser af 
mindre betydning. Databeskyttelsesperioder 
kan forlænges i overensstemmelse med 
artikel 49, stk. 4c.

Begrundelse

Data, der forelægges som led i procedurer vedrørende anvendelse af mindre betydning, bør 
også beskyttes.

Ændringsforslag 88
Artikel 56, stk. 3, indledning

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 for 
forelæggelse af supplerende oplysninger, 
f.eks. vedrørende safenere og synergister, 
og for hver forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport har fremlagt følgende 
oplysninger for den pågældende 
medlemsstat:

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1.
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Ændringsforslag 89
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, 
forlængelsen eller revurderingen eller 
ændringen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel eller efter 
ændringer af lovgivningen.

Begrundelse

Kommissionens tekst er et stort fremskridt i forhold til den nuværende situation, idet det 
drejer sig om at sikre små og mellemstore virksomheders levedygtighed. Formålet med det 
stillede ændringsforslag er at præcisere denne bestemmelses indhold.

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1.

Ændringsforslag 90
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Som undtagelse til stk. 1, og hvis 
afprøvninger og undersøgelsesrapporter 
allerede er blevet anvendt til at udstede en 
godkendelse til et andet produkt, samt hvis 
beskyttelsesperioden endnu ikke er udløbet, 
er disse undersøgelser beskyttet i den 
resterende periode.

Begrundelse

Det er nødvendigt at nævne forlængelsen af beskyttelsesperioden for undersøgelser.

Ændringsforslag 91
Artikel 58, stk. 1, afsnit 1

1. Personer, der påtænker at ansøge om 
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, 
skal, inden de gennemfører forsøg eller 
undersøgelser, spørge den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor de agter 
at ansøge om godkendelse, om der i den 
pågældende medlemsstat allerede er meddelt 
godkendelse af andre 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 

1. Personer, der påtænker at ansøge om 
godkendelse, forlængelse eller revurdering 
af et plantebeskyttelsesmiddel, skal, inden 
de gennemfører forsøg eller undersøgelser, 
spørge den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de agter at ansøge om 
godkendelse, om der i den pågældende 
medlemsstat allerede er meddelt 
godkendelse af andre 
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samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist. Sådanne forespørgsler 
skal omfatte gennemgang af de foreliggende 
oplysninger, jf. artikel 54.

plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist. Sådanne forespørgsler 
skal omfatte gennemgang af de foreliggende 
oplysninger, jf. artikel 54.

Begrundelse
Databeskyttelse bør også udvides til at omfatte data i forbindelse med forlængelse eller 
revurdering af en godkendelse for at beskytte mellemstore selskaber og de forskningsbaserede 
sektorer af plantebeskyttelsesindustrien.

Ændringsforslag 92
Artikel 58, stk. 1, andet afsnit

Den kommende ansøger skal fremlægge 
alle oplysninger vedrørende identitet og 
urenheder for det aktivstof, han har til 
hensigt at anvende. Forespørgslen skal 
ledsages af dokumentation for, at den 
kommende ansøger reelt har til hensigt at 
ansøge om godkendelse.

udgår

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at en ansøgning behandles, inden den officielt er indgivet. De 
oplysninger, der er nævnt i artikel 54, er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 93
Artikel 58, stk. 2

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten oplyser, hvis den finder det 
godtgjort, at den kommende ansøger har til 
hensigt at ansøge om godkendelse, den 
pågældende om navn og adresse på 
indehaveren eller indehaverne af relevante 
tidligere godkendelser og meddeler samtidig 
ansøgerens navn og adresse til indehaveren 
eller indehaverne.

2. Den kompetente myndighed i 
medlemsstaten oplyser, hvis den finder det 
godtgjort, at den kommende ansøger har til 
hensigt at ansøge om godkendelse eller 
forlængelse eller revurdering heraf, den
pågældende om navn og adresse på 
indehaveren eller indehaverne af relevante 
tidligere godkendelser og meddeler samtidig 
ansøgerens navn og adresse til indehaveren 
eller indehaverne.

Begrundelse
Se begrundelse til artikel 58, stk. 1, afsnit 1.
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Ændringsforslag 94
Artikel 58, stk. 3

3. Den kommende ansøger om godkendelse 
og indehaveren eller indehaverne af 
relevante godkendelser træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at nå til enighed om 
fælles brug af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold 
til artikel 56, som ansøgeren om 
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
har brug for.

3. Den kommende ansøger om godkendelse 
eller forlængelse eller revurdering heraf og 
indehaveren eller indehaverne af relevante 
godkendelser træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at nå til enighed om 
fælles brug af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold 
til artikel 56, som ansøgeren om 
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
har brug for.

Begrundelse
Se begrundelse til artikel 58, stk. 1, afsnit 1.

Ændringsforslag 95
Artikel 58, stk. 3 a (nyt)

3a. Når en medlemsstat vurderer, at der er 
fare for, at der kan opstå en 
monopolsituation, og hvis den kommende 
ansøger og indehaveren eller indehaverne 
af de relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke kan nå til 
enighed om at dele forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, hvori hvirveldyr 
indgår, underretter den kommende ansøger 
medlemsstatens kompetente myndighed 
herom. De to parter skal dog aftale, hvilke 
domstole der har kompetence, for så vidt 
angår anvendelsen af andet afsnit.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 96
Artikel 59, stk. 2
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2. Den kommende ansøger og indehaveren 
eller indehaverne af relevante godkendelser 
gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles 
brug af forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og 
ikke-diskriminerende måde. Den kommende 
ansøger har kun pligt til at deltage i 
udgifterne til de oplysninger, han skal 
fremlægge for at opfylde 
godkendelsesbetingelserne.

2. Den kommende ansøger og indehaveren 
eller indehaverne af relevante godkendelser 
gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles 
brug af forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og 
ikke-diskriminerende måde. Den kommende 
ansøger har pligt til at deltage i samtlige 
udgifter til tilvejebringelsen af de delte 
oplysninger. Der vedtages en forordning 
efter fremgangsmåden i artikel 76, stk. 3, 
vedrørende de omkostninger, der skal 
medregnes.

Begrundelse
Hvis beregningsgrundlaget for de delte omkostninger i denne bestemmelse er for snævert, vil 
de selskaber, der foretager store investeringer i forskning og forsøg, blive ugunstigt stillet, 
hvilket kan virke som et anslag mod dem. Selskaber, der ønsker at gøre brug af andre 
selskabers oplysninger, bør i det mindste bevise, at de har fremsat et seriøst finansielt tilbud, 
før de kan gøre brug af de pågældende oplysninger.

Ændringsforslag 97
Artikel 59, stk. 3, første afsnit

3. Kan den kommende ansøger og 
indehaveren eller indehaverne af de 
relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke nå til enighed om 
at dele forsøgs- og undersøgelsesrapporter, 
hvori hvirveldyr indgår, underretter den 
kommende ansøger medlemsstatens 
kompetente myndighed herom. De to parter 
skal dog aftale, hvilke domstole der har 
kompetence for så vidt angår anvendelsen 
af andet afsnit.

3. Kan den kommende ansøger og 
indehaveren eller indehaverne af de 
relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke nå til enighed om 
at dele forsøgs- og undersøgelsesrapporter, 
hvori hvirveldyr indgår, finder den 
procedure, der er fastsat i artikel 58, stk. 3 
og 3a, anvendelse.

Begrundelse

I forbindelse med fælles brug af afprøvninger og forsøg, der indebærer anvendelse af 
hvirveldyr, indføres der en rimelig forhandlingsordning og et kompensationssystem i lighed 
med dem, der er fastsat i de almindelige bestemmelser, med henblik på at undgå gentagelser 
af forsøg. En sådan ordning er ligeledes en løsning, hvis parterne ikke kan nå til enighed.
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Ændringsforslag 98
Artikel 60, stk. 2, indledning

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede 
forretningsmæssige interesser betragtes kun
følgende som fortrolige oplysninger:

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede 
forretningsmæssige interesser betragtes også
følgende som fortrolige oplysninger:

Begrundelse
Det bør ikke udelukkes, at andre relevante oplysninger end de i litra a) – c) nævnte bør 
betragtes som fortrolige.

Ændringsforslag 99
Artikel 60, stk. 2, litra c a (nyt)

ca) Navne og adresser på institutioner og 
personer, der deltager i forsøg med 
hvirveldyr.

Begrundelse
Personlige oplysninger om institutioner og personer bør være fortrolige, da de ofte er mål for 
radikale dyrevelfærdsgrupper.

Ændringsforslag 100
Artikel 60, stk. 2 a (nyt)

2a. Forsøgsdata, herunder 
undersøgelsesrapporter, som en ansøger 
har forelagt til støtte for en afgørelse om at 
godkende eller ændre et 
plantebeskyttelsesmiddel under denne
forordning, kan konsulteres af 
interesserede parter på særlige lokaliteter 
udpeget af Kommissionen, autoriteten eller 
medlemsstaterne. Sådanne data bør ikke 
offentliggøres i form af kopier eller ved 
hjælp af andre metoder til offentliggørelse 
(herunder elektroniske).

Begrundelse
Offentligheden har en legitim interesse i at få adgang til information, hvilket bør sikres under 
denne forordning i overensstemmelse med Århus-konventionen. Samtidig med at sikre 
offentligheden adgang til information, bør misbrug og unfair konkurrence dog forhindres.
Den foreslåede idé med et læseværelse vil kunne sikre den rette balance, idet interesserede 
tredjeparter vil få adgang til fortrolige oplysninger, samtidig med at potentielle konkurrenter 
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ikke vil kunne misbruge systemet til at opnå følsomme kommercielle data.

Ændringsforslag 101
Artikel 63, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan forbyde eller 
begrænse reklamer for 
plantebeskyttelsesmidler i visse medier.

Begrundelse

Eksisterende nationale begrænsninger på dette område skal kunne bibeholdes.

Ændringsforslag 102
Artikel 64, stk. 1, afsnit 1

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
opbevarer eller anvender.

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
opbevarer eller anvender.
Registreringskravene til de 
erhvervsmæssige brugere må ikke være 
mere vidtrækkende end de krav, der stilles i 
forordning (EF) nr. 852/2004.

Begrundelse
De bureaukratiske byrder i forbindelse med registrering bør ikke overstige de byrder, der 
følger af forordning (EF) nr. 852/2004.

Ændringsforslag 103
Artikel 64, stk. 1, andet afsnit

De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for naboer eller repræsentanter for 
drikkevandsindustrien, der anmoder om 
adgang hertil.

De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed.

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at opbevare oplysninger om plantebeskyttelse til myndigheden. En 
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forpligtelse, der går ud over den allerede eksisterende forpligtelse til at registrere 
oplysninger, er ikke i overensstemmelse med bestræbelserne på at forenkle bureaukratiet og 
begrænse de administrative omkostninger.

Ændringsforslag 104
Artikel 73, stk. 1, litra i a (nyt)

ia) gennemførelse af forsøg vedrørende 
afgrøder af mindre betydning.

Begrundelse

Man har konstateret, at indehavere af godkendelser ikke var særlig positivt indstillet over for 
en udvidelse til at omfatte anvendelser af mindre betydning på grund af større omkostninger.
Der bør ligeledes indføres tilskyndende foranstaltninger for at undgå, at der bliver mangel på 
plantebeskyttelsesmidler til denne type afgrøder.

Ændringsforslag 105
Artikel 74 a (ny)

Artikel 74a
Tre år efter den frist, der er nævnt i artikel 
80, stk. 1, udfærdiger Kommissionen til 
Parlamentet og Rådet en rapport, i hvilken 
den gør status over erfaringerne med 
gensidig anerkendelse af beslutninger 
vedrørende godkendelser inden for en zone 
og ud over zoners grænser, og over hvorvidt 
den godkendelse, der er meddelt på 
grundlag af zoner, ud fra disse erfaringer 
kan erstattes med et system med 
godkendelse på EU-niveau. Den vedlægger 
eventuelt en rapport med forslag til 
lovgivning herom.

Begrundelse

Formålet med denne forordning er harmonisering af godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler. En rapport, som Kommissionen udarbejder med regelmæssige 
mellemrum til Rådet og Parlamentet, vil bidrage hertil.

Ændringsforslag 106
Artikel 74 b (ny)
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Artikel 74b
Kommissionen kontrollerer, om denne 
forordning er effektiv og i 
overensstemmelse med det indre marked, 
og den forelægger for Parlamentet og 
Rådet senest tre år efter offentliggørelsen 
af forordningen og derefter hvert femte år 
en rapport, til hvilken den eventuelt 
vedlægger forslag til ændringer. Den 
lægger særlig vægt på, i hvilket omfang det 
indre marked er blevet gennemført på 
området for plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Kommissionen skal kontrollere, om denne forordning er i overensstemmelse med principperne 
om det indre marked, og hvis dette ikke er tilfældet, foreslå ændringer, således at 
forordningen bringes i overensstemmelse med det indre marked.

Ændringsforslag 107
Artikel 77, stk. 2, led 3

- for en periode på fem år fra datoen for 
forlængelse af optagelsen eller forlængelse 
af godkendelsen for aktivstoffer, hvis 
optagelse i bilag I til direktivet udløber 
senest to år efter datoen for offentliggørelse 
af denne forordning. Denne bestemmelse 
finder kun anvendelse på data, der er 
nødvendige for forlængelse af 
godkendelsen, og for hvilke det senest to år 
efter offentliggørelsen af denne forordning 
er blevet bekræftet, at de er i 
overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis.

- for en periode på fem år fra datoen for 
forlængelse af optagelsen eller forlængelse 
af godkendelsen for aktivstoffer, hvis 
optagelse i bilag I til direktivet udløber 
senest to år efter datoen for offentliggørelse 
af denne forordning.

Begrundelse
Databeskyttelse og fortrolighed bør gælde for alle relevante data, ikke kun dem, der er i 
overensstemmelse med god laboratoriepraksis.

Ændringsforslag 108
Artikel 77, stk. 3

3. Hvor direktivets artikel 13 finder 3. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 2 i 
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anvendelse i henhold til stk. 1 eller 2, sker 
dette i overensstemmelse med eventuelle 
særlige bestemmelser vedrørende direktivet, 
der måtte være fastsat i tiltrædelsesakten, 
vedrørende en medlemsstats tiltrædelse af 
Fællesskabet.

denne artikel, finder bestemmelserne i 
artikel 58 anvendelse. Hvor direktivets 
artikel 13 finder anvendelse i henhold til 
stk. 1 eller 2, sker dette i overensstemmelse 
med eventuelle særlige bestemmelser 
vedrørende direktivet, der måtte være fastsat 
i tiltrædelsesakten, vedrørende en 
medlemsstats tiltrædelse af Fællesskabet.

Begrundelse

Man skal fjerne enhver usikkerhed vedrørende muligheden for at anvende den obligatoriske 
rimelige forhandlings- og kompensationsordning, der er fastsat ved forordningen i 
forbindelse med undersøgelse af aktivstoffer og såkaldt eksisterende produkter, dvs. 
produkter, der er på markedet den 26. juli 1993, og som hører under anvendelsesområdet for 
overgangsforanstaltninger. Hvis små og mellemstore virksomheder ikke - stadig ved hjælp af 
forhandling og økonomisk kompensation - kan få adgang til data, som er nødvendige for at 
beholde godkendelser af produkter, der indeholder "eksisterende aktivstoffer", ville det få 
meget alvorlige konsekvenser for deres overlevelse og indvirke på landbruget, idet det ville 
skabe et "tomrum" i plantesektoren på grund af tilbagetrækning af stoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, som er vigtige til bekæmpelse af særlige sygdomme i de primære 
afgrøder.

Ændringsforslag 109
Bilag I

Dette bilag udgår.

Begrundelse

Denne form for zoneinddeling er uhensigtsmæssig, da den ikke giver tilstrækkeligt ensartede 
zoner.

Ændringsforslag 110
Bilag II, punkt 3.6.1.

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 passende sikkerhedsmargin under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper, f.eks. kvinder 
i den fødedygtige alder, embryoner, fostre 
og børn indtil afslutningen af puberteten..
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Ændringsforslag 111
Bilag II 3.6.2 - 3.6.5

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis 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.

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis en 
evaluering i henhold til de ensartede 
principper viser, at der under de anbefalede 
anvendelsesbetingelser ydes en acceptabel 
beskyttelse af brugere, arbejdstagere, andre 
tilstedeværende og forbrugerne for mindst 
en repræsentativ anvendelse af mindst et 
plantebeskyttelsesmiddel.

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 
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potentiel toksikologisk betydning i 
mennesker, medmindre eksponeringen af 
mennesker for aktivstoffet i et 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

Begrundelse
Afskæringskriterier begrænser antallet af godkendte produkter væsentligt. En 
godkendelsesprocedure, som ikke tager højde for faktiske anvendelser og eksponeringer, 
underminerer princippet om beslutningstagning på grundlag af risikovurdering. Dette vil føre 
til udfasning af mange sikre produkter/anvendelser. Disse kriterier bør anvendes til at 
identificere stoffer som substitutionsrelevante og ikke til at forkaste stoffer uden en egentlig 
evaluering.

Ændringsforslag 112
Bilag II, punkt 3.7.1., andet afsnit, litra c ii

ii) Overvågningsdata, der viser, at 
aktivstoffet kan være blevet transporteret 
over store afstande i miljøet via luften, vand 
eller migrerende arter med mulighed for 
overførsel til et modtagermiljø, eller

ii) Overvågningsdata, der viser, at 
aktivstoffet kan være blevet transporteret 
over store afstande i miljøet via luften eller
vand med mulighed for overførsel til et 
modtagermiljø, eller

Begrundelse

Henvisningen til migrerende arter er ikke videnskabeligt begrundet.

Ændringsforslag 113
Bilag II 3.7.2 - 3.7.3

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

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

udgår
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– 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.

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.

3.7.3. Et aktivstof anses ikke for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis det er meget 
persistent og meget bioakkumulerende 
(vPvB).
Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.

3.7.3.1. Persistens
Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
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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.

Begrundelse

Godkendelser bør baseres på risikovurderinger. De faktiske risici ved 
plantebeskyttelsesmidler såvel som ved ethvert andet produkt afhænger af såvel dosering som 
andre faktorer. De foreslåede kriterier afspejler ikke de reelle risici for miljøet.

Dette vil føre til udfasning af mange sikre produkter/anvendelser. Disse kriterier bør 
anvendes til at identificere stoffer som substitutionsrelevante og ikke til at forkaste stoffer 
uden en egentlig evaluering.

Ændringsforslag 114
Bilag II 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 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

udgår

Begrundelse
Der er intet videnskabeligt grundlag for at behandle hormonforstyrrende virkninger 
anderledes end andre toksikologiske virkninger. Toksiske virkninger, der skyldes 
hormonforstyrrende egenskaber, er allerede dækket ved maksimale eksponeringsniveauer, der 
er fastsat således, at der tages hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Miljøforstyrrende 
egenskaber må ikke blive et vilkårligt kriterium for forkastelse af aktivstoffer.
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Ændringsforslag 115
Bilag II 4

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

Et aktivstof klassificeres og 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 opfylder to af kriterierne for at blive 
anset for at være et PBT-stof
– 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

– 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

–det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer.

- det på grundlag af "higher tier"-studier 
af genotoksicitet udført i overensstemmelse 
med datakravene vedrørende aktivstofferne 
og plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger 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,
- det på grundlag af carcinogenicitetstest 
udført i overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger er 
klassificeret eller skal klassificeres 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,
- det på grundlag af 
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reproduktionstoksicitetstest udført i 
overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger er 
klassificeret eller skal klassificeres 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,
- det anses for at være persistent, 
bioakkumulerende og toksisk (PBT-stof).
Et stof, der opfylder alle tre kriterier 
nedenfor, er et PBT-stof.
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.
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 
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både ferskvands- og saltvandsarter.
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, eller
- det er meget persistent og meget 
bioakkumulerende (vPvB).
Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.
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.
Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.

Begrundelse

En regulering af plantebeskyttelsesmidler på grundlag af deres aktivstoffers egenskaber uden 
hensyntagen til deres faktiske anvendelse og eksponering underminerer princippet om 
afgørelser baseret på risikovurderinger. Det vil resultere i, at mange sikre 
produkter/anvendelser udfases. De pågældende kriterier bør anvendes til at identificere 
stoffer som substitutionsrelevante og ikke til at forkaste stoffer uden nogen egentlig 
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evaluering. Overført fra bilag II, punkt 3.6. og 3.7.

Der er kun en begrænset eller slet ingen sammenhæng mellem det "substitutionsrelevant"-
kriterium, der anvendes i det foreliggende udkast til forordning, og de reelle risici i 
forbindelse med anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 116
Bilag IV, punkt 3, første afsnit

Ved en væsentlig praktisk eller økonomisk 
ulempe for brugeren forstås en alvorlig, 
kvantificerbar forringelse af arbejdsgange 
eller erhvervsaktiviteter, der resulterer i 
manglende evne til at opretholde en 
tilstrækkelig kontrol med målorganismen.
En sådan alvorlig forringelse kan for 
eksempel bestå i, at de nødvendige tekniske 
faciliteter til anvendelse af det eller de 
alternative stoffer ikke er til stede eller ikke 
er økonomisk overkommelige.

Ved en væsentlig praktisk eller økonomisk 
ulempe for brugeren forstås en alvorlig, 
kvantificerbar forringelse af arbejdsgange 
eller erhvervsaktiviteter, der resulterer i 
manglende evne til at opretholde en 
tilstrækkelig kontrol med målorganismen 
eller skade på landbrugets 
konkurrenceevne. En sådan alvorlig 
forringelse kan for eksempel bestå i, at de 
nødvendige tekniske faciliteter til 
anvendelse af det eller de alternative stoffer 
ikke er til stede eller ikke er økonomisk 
overkommelige.

Begrundelse

EU-landbrugets konkurrenceevne bør sikres.

Ændringsforslag 117
Bilag IV 3, afsnit 2 a (nyt)

Den sammenlignende vurdering tager 
højde for godkendte anvendelser af mindre 
betydning.

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslag til artikel 48, stk. 1, litra c).
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