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KORTFATTAD MOTIVERING

Förslaget till förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden skall i princip 
ersätta direktiv 91/414/EG. I förslaget föreskrivs ett godkännande på EU-nivå (eller ett förbud 
på EU-nivå när det gäller hjälpämnen) av det verksamma ämnet och andra ämnen (safener 
(förteckning över godkända ämnen)), synergister (förteckning över godkända ämnen), 
hjälpämnen (förteckning över icke godkända ämnen) i växtskyddsmedel, ett nationellt 
godkännande av växtskyddsmedel i kombination med ett lättare ömsesidigt erkännande inom 
nyinrättade geografiska zoner, en jämförande bedömning av växtskyddsmedel som innehåller 
potentiellt skadliga ämnen, nya regler för mindre användningsområden, nya regler för 
dataskydd och konfidentialitet samt nya regler för dokumentation om försäljning och 
användning.

Även om växtskyddsmedel kan ha negativa effekter på människors hälsa och på miljön, råder 
det ingen tvekan om att växtskyddsmedel behövs för att trygga produktionen av 
jordbruksprodukter av bra kvalitet till överkomliga priser. Ett stort utbud av säkra kemiska 
produkter behövs för en effektiv skadedjursbekämpning. Växtskyddsmedlen spelar en viktig 
roll i alla gemenskapsstrategier för bättre växtskydd och effektiv användning av begränsade 
resurser såsom jord.

Jordbruket behöver ett godkännandeförfarande som

● är förutsägbart,

● tillhandahåller pålitliga resultat,

● inte hindrar säkra produkter från marknadstillträde av skäl som enbart gäller 
administrativa förfaranden,

● leder till en större harmonisering vid utsläppandet på marknaden av växtskyddsmedel,

● tar hänsyn till behovet av särskilda regler för mindre användningsområden,

● skapar rättvisa konkurrensförhållanden för jordbrukarna i Europa, och 

● minskar ett sådant bruk som är uttryckligen olagligt (handel och användning) i Europa.

Föredraganden stöder kommissionens allmänna linje när det gäller att underlätta erkännande 
av och tillgång till testade, säkra och mer miljövänliga växtskyddsmedel inom en viss zon, 
harmonisera godkännandet för första gången av icke verksamma ämnen, erkänna behovet av 
särskilda regler för mindre användningsområden samt göra godkännandeförfarandet mer 
utförligt.

Föredraganden föreslår ändå några ändringar för att göra godkännandeförfarandet smidigare 
genom att minska på sådana tidsfrister som är av ren administrativ natur. Till skillnad från 
kommissionen föreslår föredraganden också att man behåller bestämmelserna i 
direktiv 91/414/EG om tillfälligt godkännande för att göra säkra och innovativa produkter 
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tillgängliga för jordbrukarna så snart som möjligt samt att man inför bestämmelser om 
parallellimport så att godkännandeförfarandet ytterligare kan harmoniseras. Föredraganden 
föreslår också att man underlättar erkännandet av växtskyddsmedel mellan zoner, och att man 
samtidigt tillåter medlemsstaterna att införa ytterligare användningsvillkor som tar hänsyn till 
olika användningsmönster osv.

Vidare föreslås ändringar av godkännandet av växtskyddsmedel för mindre 
användningsområden för att uppmuntra medlemsstaterna, kommissionen och företagen att 
investera mera på detta område.

Godkännandet av växtskyddsmedel bör baseras på riskbedömning, eftersom risken med ett 
visst ämne kan variera avsevärt beroende på dosering, riskreducerande åtgärder och den 
naturliga miljön. Uteslutningskriterier bör bara införas undantagsvis. Föredraganden föreslår 
därför ändringar i de flesta typerna av uteslutningskriterier såsom kommissionen föreslår och 
att man tar dessa som utgångspunkt för en klassificering av vissa ämnen som ”potentiellt 
skadliga ämnen” som måste bli föremål för en jämförande bedömning. Godkännandeperioden 
för potentiellt skadliga ämnen bör vara densamma som för andra ämnen, eftersom en särskild 
övervakning är obligatorisk och godkännandet ändå kan återkallas när som helst.

Nya och innovativa produkter behövs för en hållbar och effektiv skadedjursbekämpning. Nya 
produkter kommer bara att tillverkas om de vetenskapliga kunskaperna hos de företag som 
bedriver forskning är tillräckligt skyddade.

Den överflödiga definitionen av god miljösed och en fast tidsfrist för tillämpningen av de 
obestämda principerna för integrerat växtskydd har strukits.

Föredraganden har försökt att minska den administrativa bördan för jordbrukarna. Eftersom 
många föreskrifter för tillämpningen skall behandlas genom kommittéförfarande, blir det i 
huvudsak att bli medlemsstaterna och kommissionen som bär ansvaret för att minska 
jordbrukarnas administrativa börda.

Eftersom de föreslagna bestämmelserna för kommittéförfarandet inte stämmer med rådets, 
Europaparlamentets och kommissionens senaste överenskommelser, vill föredraganden be det 
ansvariga utskottet att se närmare på denna aspekt. Man bör inte överlåta åt kommissionen att 
ensam fatta beslut av lagstiftningskaraktär.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 6a (nytt)

(6a) Olika växtsorter inom gemenskapen 
har betydelse för odlingen, både i stor och i 
liten skala. Dessa olika sorter bör skyddas 
genom att användningen av olika 
växtskyddsmedel tillåts.

Ändringsförslag 2
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön 
och samtidigt att trygga det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt att skydda 
sårbara befolkningsgrupper såsom gravida 
kvinnor och barn. Försiktighetsprincipen bör 
tillämpas och garantera att industrin kan visa 
att ämnen och produkter som tillverkas och 
släpps ut på marknaden inte inverkar 
skadligt på människors hälsa eller miljön.

Motivering

De åtgärder och beslut som skall antas får inte ske på bekostnad av det europeiska 
jordbrukets konkurrenskraft på den globala marknaden.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Ämnen bör bara ingå i växtskyddsmedel 
om det har bevisats att de har en klart 

(9) Ämnen bör bara ingå i växtskyddsmedel 
om det har bevisats att de har en klart 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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gynnsam inverkan på växtproduktionen och 
inte väntas skada människors och djurs 
hälsa eller ha någon oacceptabel inverkan på 
miljön. För att uppnå samma skyddsnivå i 
alla medlemsstaterna bör beslutet om sådana 
ämnens eventuella godtagbarhet fattas på 
EU-nivå.

gynnsam inverkan på växtproduktionen och 
att varken de eller deras resthalter kan
skada människors och djurs hälsa eller ha 
någon oacceptabel inverkan på miljön. För 
att uppnå samma skyddsnivå i alla 
medlemsstaterna bör beslutet om sådana 
ämnens eventuella godtagbarhet fattas på 
EU-nivå.

Motivering

Det händer att resthalter är skadligare än själva ämnet. Därför är det nödvändigt att studera 
resthalternas effekter på människors och djurs hälsa och på miljön.

Ändringsförslag 4
Skäl 13

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma ämnen 
vara tidsbegränsad. Den bör stå i proportion 
till de eventuella risker som är förenade 
med användningen av sådana ämnen. Man 
bör ta hänsyn till erfarenheter från den 
faktiska användningen av växtskyddsmedel 
som innehåller de aktuella ämnena och den
vetenskapliga och tekniska utvecklingen då 
man fattar beslut om att förlänga ett 
godkännande. Efter den första förlängningen 
bör sådana ämnen bara prövas ytterligare 
om det finns tecken på att de inte längre 
uppfyller förordningens bestämmelser.

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma ämnen 
vara tidsbegränsad. Man bör ta hänsyn till 
erfarenheter från den faktiska användningen 
av växtskyddsmedel som innehåller de 
aktuella ämnena och den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen då man fattar beslut 
om att förlänga ett godkännande. Efter den 
första förlängningen bör det inrättas ett 
program för regelbunden förlängning av 
godkännandena för sådana ämnen.

Motivering

Med denna ändring garanteras att nya och gamla ämnen som tagits upp i positivlistan sedan 
1991 (bilaga I till direktiv 91/414/EEG) omprövas regelbundet och att deras risker tas i 
beaktande.

Ändringsförslag 5
Skäl 21

(21) Bestämmelserna om godkännande 
måste garantera en hög skyddsnivå. Särskilt 
gäller att då växtskyddsmedel godkänns 
måste syftet att skydda människors och djurs 
hälsa liksom miljön väga tyngre än syftet att 

21) Bestämmelserna om godkännande måste 
garantera en hög skyddsnivå. Särskilt gäller 
att då växtskyddsmedel godkänns måste 
syftet att skydda människors och djurs hälsa 
liksom miljön väga tyngre än syftet att 
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förbättra växtproduktionen. Därför måste det 
innan ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det innebär en klar 
vinst för växtproduktionen och inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön.

förbättra växtproduktionen. Därför måste det 
innan ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön och att det 
verkligen innebär en klar vinst för 
växtproduktionen i det berörda geografiska 
området.

Ändringsförslag 6
Skäl 22a (nytt)

(22a) Tillgång till olika och säkra 
växtskyddsmedel är nödvändig för ett 
optimalt växtskydd. 
Godkännandeförfarandet bör därför vara 
så snabbt som möjligt. Det tillfälliga 
godkännandet bör bibehållas och 
bestämmelserna om parallellimporter 
harmoniseras.

Ändringsförslag 7
Skäl 24

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då miljö- och klimatförhållanden är 
jämförbara. Därför bör Europeiska unionen 
delas in i godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att underlätta ömsesidigt 
erkännande av det slaget.

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra medlemsstater 
då miljö- och klimatförhållanden är 
jämförbara. Därför bör Europeiska unionen 
delas in i godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att uppnå ett verkligt
ömsesidigt erkännande.

Motivering

För att slutgiltigt skapa en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behövs ett 
godkännande som gäller inom hela EU. Inom ramen för godkännandeförfarandet bör också 
ytterligare skyldigheter och användningsbegränsningar (exempelvis avseende avstånd, 
tidsmässiga användningsförbud osv.) beaktas.
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Ändringsförslag 8
Skäl 24a (nytt)

(24a) Ömsesidigt erkännande inom en viss
zon skyndar på och underlättar 
godkännandeförfarandet för 
växtskyddsmedel. Eftersom 
användningsmönster och naturliga 
förhållanden kan variera inom en zon bör 
medlemsstaterna ha rätt att införa särskilda 
bestämmelser för användningen.
Medlemsstaterna bör inte vara skyldiga att 
erkänna ett återkallande av ett 
godkännande som en medlemsstat gjort i en 
zon om de kan visa att förhållandena på 
deras territorium gör användningen säker.
Medlemsstaterna bör samarbeta i alla 
etapper av godkännandeförfarandet för ett 
växtskyddsmedel. 

Ändringsförslag 9
Skäl 24b (nytt)

(24b) Att dela in medlemsstaterna i 
godkännandezoner bör ses som ett första 
steg för att uppnå en harmoniserad inre 
marknad för växtskyddsmedel, där 
godkännande av ett växtskyddsmedel gäller 
för hela EU. Kommissionen bör 
regelbundet lägga fram en rapport om hur 
långt genomförandet av den inre 
marknaden för växtskyddsmedel kommit. 
Den bör lägga fram förslag till åtgärder för 
att uppnå den inre marknaden så snart som 
möjligt.  

Motivering

För att en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel skall skapas behövs ett 
godkännande som gäller inom hela EU. Ett första steg på vägen kan vara godkännandezoner, 
där godkännandet av ett växtskyddsmedel i en medlemsstat i en zon gäller för alla 
medlemsstater i samma zon. Målet är den inre marknaden för växtskyddsmedel. Detta innebär 
att godkännande av ett växtskyddsmedel i en EU-medlemsstat automatiskt gäller som 
godkännande för hela EU.
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Ändringsförslag 10
Skäl 28

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Rådet skall införa 
principerna för integrerat växtskydd, 
inklusive principerna för god växtskyddssed 
och god miljösed, i de föreskrivna 
verksamhetskrav som anges i bilaga III till 
rådets förordning (EG) nr 1782/2003. Man 
bör räkna med en övergångsperiod för att ge 
medlemsstaterna möjlighet att införa de 
nödvändiga strukturerna för att underlätta 
för användarna av växtskyddsmedel att 
tillämpa principerna för integrerat 
växtskydd.

(28) För att man skall kunna garantera en 
hög grad av skydd för människors hälsa och 
miljön bör växtskyddsmedel användas 
korrekt med beaktande av principerna för 
integrerat växtskydd. Man bör räkna med en 
övergångsperiod för att ge medlemsstaterna 
möjlighet att införa de nödvändiga 
strukturerna för att underlätta för användarna 
av växtskyddsmedel att tillämpa principerna 
för integrerat växtskydd.

Motivering

Införandet av nya skyldigheter avseende tvärvillkor avvisas.

Ändringsförslag 11
Skäl 37a (nytt)

(37a) Aktörerna bör ha samma möjligheter 
till tillträde till marknaden, och små och 
medelstora företag bör kunna utöva sin 
verksamhet så att jordbrukare får 
tillräcklig tillgång till säkra och effektiva 
växtskyddsmedel. 

Motivering

Att olika aktörer har tillgång till marknaden på lika villkor främjar innovation och utveckling 
av nya produkter, förbättring av befintliga produkter, marknadskonkurrens och tillgång till 
ett större antal produkter för jordbrukare.

Ändringsförslag 12
Skäl 38

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 
29 april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
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foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd  
finns bestämmelser om kontrollåtgärder för 
användningen av växtskyddsmedel i 
samtliga faser av livsmedelsframställningen, 
däribland också register över användningen 
av växtskyddsmedel. Liknande regler bör 
gälla för lagring och användning av 
sådana växtskyddsmedel som inte omfattas 
av förordning (EG) nr 882/2004.

foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd  
finns bestämmelser om kontrollåtgärder för 
användningen av växtskyddsmedel i 
samtliga faser av livsmedelsframställningen, 
såvida växtskyddsmedlen används direkt i 
livsmedelsframställningen, däribland också 
register över användningen av 
växtskyddsmedel.

Motivering

Förordning (EG) nr 882/2004 har inget med växtskyddsmedel att göra.

Ändringsförslag 13
Skäl 38a (nytt)

(38a) Den byråkratiska bördan för 
jordbrukarna bör vara så liten som möjligt.

Ändringsförslag 14
Artikel 1

Syfte Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser 
för godkännande av kommersiella 
växtskyddsmedel och för utsläppande på 
marknaden, användning och kontroll av 
dessa inom gemenskapen.

1. Denna förordning innehåller 
bestämmelser för godkännande av 
kommersiella växtskyddsmedel och för 
utsläppande på marknaden, användning och 
kontroll av dessa inom gemenskapen.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
dels för godkännande av verksamma ämnen, 
safener och synergister som finns i 
växtskyddsmedel eller som de består av, dels 
för tillsatser och hjälpämnen.

2. Denna förordning innehåller 
bestämmelser dels för godkännande av 
verksamma ämnen, safener och synergister 
som finns i växtskyddsmedel eller som de 
består av, dels för tillsatser och hjälpämnen.

3. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön.
4. Denna förordning grundar sig på 
försiktighetsprincipen för att garantera att 
ämnen och produkter som släpps ut på 
marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.
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Motivering

I det nuvarande förslaget uttrycks förordningens syfte endast i skälen. Syftet bör också läggas 
fram i de första artiklarna. Försiktighetsprincipen redovisas endast i skäl 8 och artikel 13.2. 
Det är bättre att hänvisa till den i de första artiklarna i förordningen.

Ändringsförslag 15
Artikel 3, led 9a (nytt)

(9a) parallellhandel:
import av ett växtskyddsmedel från en 
medlemsstat där detta medel godkänts 
enligt villkoren i direktiv 91/414/EEG eller 
denna förordning, med avsikt att saluföra 
medlet i den importerande medlemsstaten, i 
vilken detta växtskyddsmedel eller en 
identisk referensprodukt godkänts enligt 
villkoren i direktiv 91/414/EEG eller denna 
förordning.

Motivering

Det behövs en klar definition och en uppsättning harmoniserade gemensamma 
minimiprinciper för att reglera saluförandet av växtskyddsmedel via parallellhandel.

Ändringsförslag 16
Artikel 3, led 9b (nytt)

(9b) identisk:
växtskyddsmedel skall betraktas som 
identiska om de
• har samma ursprung,
• produceras av samma företag, företag 
anknutna till varandra eller med stöd av 
licens (”producentidentitet”), eller
• produceras i huvudsak enligt samma 
formel, med användning av samma 
verksamma ämne, och har samma effekt, 
med vederbörlig hänsyn tagen framför allt 
till skillnader som kan betingas av villkoren 
för jordbruket, växternas hälsa och miljön, 
framför allt klimatförhållandena.
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Motivering

Vid parallellhandel bör ett förenklat förfarande för import av växtskyddsmedel komma i fråga 
bara i de fall då de importerade produkterna är identiska med godkända produkter, utgående 
från den definition som föreslagits. 

Ändringsförslag 17
Artikel 3, led 10

en administrativ handling genom vilken den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
godkänner att ett växtskyddsmedel släpps ut 
på marknaden inom landets gränser.

en administrativ handling genom vilken den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
godkänner att ett växtskyddsmedel släpps ut 
på marknaden inom zonen.

Motivering

För att slutgiltigt skapa en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behövs ett 
godkännande som gäller inom hela EU.

Ändringsförslag 18
Artikel 3, led 18

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till kulturell 
och biologisk kontroll.

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av 
resistenshantering, lokala förhållanden och 
möjligheterna till kulturell och biologisk 
kontroll.

Ändringsförslag 19
Artikel 3, led 19

(19) god miljösed: utgår
praxis inom växtskyddet som omfattar 
hantering och användning av 
växtskyddsmedel på ett sätt som 
kontaminerar miljön endast i minsta 
möjliga mån.
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Motivering

Definitionen av ”god miljösed” är överflödig och skapar onödig förvirring. Miljöskyddet är 
en del av godkännandeförfarandet . Miljöskyddet är också en del av ”integrerat växtskydd”
och ”god växtskyddssed”.

Ändringsförslag 20
Artikel 3, led 21

ett test eller en undersökningsrapport 
omfattas av dataskydd om innehavaren har 
rätt att förhindra att en annan person 
utnyttjar det/den. 

ett test eller en undersökningsrapport,
inklusive en sammanfattning, omfattas av 
dataskydd om innehavaren har rätt att 
förhindra att en annan person utnyttjar 
det/den. 

Ändringsförslag 21
Artikel 3, led 21a (nytt)

(21a) den rapporterande medlemsstaten:
den medlemsstat som tar på sig ansvaret att 
bedöma de verksamma ämnena, safenerna 
eller synergisterna. Medlemsstaten skall 
utföra arbetet på ett professionellt sätt och 
offentliggöra en 
konsekvensbedömningsrapport inom en 
viss tidsfrist.  

Motivering

Det synes lämpligt att införa en definition av den rapporterande medlemsstaten.

Ändringsförslag 22
Artikel 3, led 21b (nytt)

(21b) oacceptabel inverkan på miljön:
all inverkan som kan medföra en 
oåterkallelig förändring av den biologiska 
mångfalden och livsmiljöerna, bland annat 
genom att vissa arter utsätts för betydande 
störningar som på sikt kan leda till att 
arterna försvinner.

Motivering

Det görs aldrig någon precis definition av begreppet ”oacceptabel”.
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Ändringsförslag 23
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller för 
djur, med beaktande av kända kumulativa 
och synergistiska effekter när det finns 
metoder för att bedöma sådana effekter,
och inte heller för grundvattnet. 

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt för användare som är i 
direkt kontakt med produkterna och med 
särskild hänsyn till sårbara grupper som 
kvinnor i fertil ålder, foster och barn upp 
till puberteten, eller för djur, med beaktande 
av kända kumulativa och synergistiska 
effekter, och inte heller för grundvattnet. 

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen får ämnena inte ha några skadliga effekter för människor, i 
synnerhet sårbara grupper som foster och barn, eller för miljön. Detta överensstämmer med 
reaktionen från Europaparlamentet (resolution P5_TA(2002)0276, punkt 4) och rådet på 
kommissionens första meddelande om översynen av direktiv 91/414/EEG. Jordbruksanställda 
och jordbrukare som kommer i direkt kontakt med ämnena när de fyller på lantbrukssprutor 
och exponeras för ämnena när de arbetar på åkrarna bör också anses vara en högriskgrupp.

Ändringsförslag 24
Artikel 4, punkt 2, led c

c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas allmänt 
använda metoder för att mäta dem.

c) Det skall finnas allmänt använda metoder 
som är tillräckligt känsliga i förhållande till 
risknivåerna i flera olika miljömedier och 
biologiska medier för att mäta resthalter av 
alla växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 25
Artikel 4, punkt 3, inledningen

3. Användning av växtskyddsmedel skall, 
varvid tillämpning av god växtskyddssed
och normala användningsförhållanden 
förutsätts, uppfylla följande villkor:

3. Användning av växtskyddsmedel skall 
uppfylla följande villkor, varvid korrekta
och realistiska användningsförhållanden 
förutsätts:

Ändringsförslag 26
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter  
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effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas om det 
finns metoder för att mäta sådana effekter, 
eller på grundvattnet. 

i) på människors hälsa, med särskild 
hänsyn till sårbara grupper som kvinnor i 
fertil ålder, embryon, foster och barn upp 
till puberteten, eller
ii) på djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft, bland annat via 
långväga föroreningar som berör 
exempelvis polarområden, eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra indirekta 
effekter, varvid även kända kumulativa och 
synergistiska effekter skall beaktas, eller på 
grundvattnet.

Ändringsförslag 27
Artikel 4, punkt 3, led e, led ii

ii) Dess effekter på icke-målarter. ii) Dess effekter på icke-målarter, bland 
annat på deras beteende.

Motivering

Alltför ofta är det bara dödligheten som studeras och inte effekterna på beteendet. Ett 
klargörande behövs därför. 

Ändringsförslag 28
Artikel 4, punkt 3, led e, led iii

iii) Dess effekter på den biologiska 
mångfalden.

utgår

Motivering

Alla bekämpningsmedel har effekter på den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är ett 
mycket brett begrepp utan begränsningar. Diskussionen om godkännande av genetiskt 
modifierade organismer visar till exempel att det inte finns något vetenskapligt baserat 
förfarande för att utvärdera effekterna på den biologiska mångfalden som helhet. Den 
föreslagna texten motsvarar texten i biociddirektivet.
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Ändringsförslag 29
Artikel 8, punkt 2

2. De fullständiga handlingarna skall 
innehålla kompletta rapporter från enskilda 
test och undersökningar avseende samtliga 
uppgifter som nämns i 1 b och 1 c. Den får 
inte innehålla några rapporter från test 
eller undersökningar där det verksamma 
ämnet eller växtskyddsmedlet avsiktligt 
getts till människor.

2. De fullständiga handlingarna skall 
innehålla kompletta rapporter från enskilda 
test och undersökningar avseende samtliga 
uppgifter som nämns i 1 b och 1 c. 

Motivering

Det strider mot principerna för god vetenskaplig forskning och inkräktar på riskbedömningen 
om man avvisar vetenskapligt väl underbyggda och etiskt acceptabla forskningsrön om 
inverkan på människor.

Ändringsförslag 30
Artikel 9, punkt 2, stycke 1

2. Om någon av de uppgifter som anges i 
artikel 8 saknas skall medlemsstaten 
underrätta sökanden och samtidigt ange en 
sista dag för inlämnande av uppgifterna.

2. Om någon av de uppgifter som anges i 
artikel 8 saknas skall medlemsstaten 
underrätta sökanden och samtidigt ange en 
tidsfrist för inlämnande av uppgifterna, 
vilken inte skall överstiga tre månader. 
Artikel 7.3 skall gälla.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa en tidsfrist för kompletteringen av uppgifterna.

Den underrättade medlemsstaten skall respektera samma nivåer på dataskydd och 
konfidentialitet som den rapporterande medlemsstaten.

Ändringsförslag 31
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

3. Om ansökan innehåller alla de uppgifter 
som föreskrivs i artikel 8, skall den 
rapporterande medlemsstaten underrätta 
sökanden, kommissionen, övriga 
medlemsstater och myndigheten om att 
ansökan kan godtas och påbörja 
bedömningen av det verksamma ämnet.

3. Om ansökan innehåller alla de uppgifter 
som föreskrivs i artikel 8, skall den 
rapporterande medlemsstaten underrätta 
sökanden, kommissionen, övriga 
medlemsstater och myndigheten om att 
ansökan kan godtas och påbörja 
bedömningen av det verksamma ämnet. Den 
rapporterande medlemsstaten får påbörja 
bedömningen av det verksamma ämnet så 
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snart den tagit emot dokumentationen. 

Motivering

För att påskynda förfarandet skall det vara tillåtet för den rapporterande medlemsstaten att 
genast påbörja bedömningen av det verksamma ämnet.

Ändringsförslag 32
Artikel 11, punkt 1

1. Inom tolv månader räknat från dagen för 
meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket 
skall den rapporterande medlemsstaten 
utarbeta och till myndigheten överlämna en 
rapport (nedan kallad ”utkast till 
bedömningsrapport”) i vilken det görs en 
bedömning om det verksamma ämnet kan 
förväntas uppfylla kraven i artikel 4.

1. Inom nio månader räknat från dagen för 
meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket 
skall den rapporterande medlemsstaten 
utarbeta och till myndigheten överlämna en 
rapport (nedan kallad ”utkast till 
bedömningsrapport”) i vilken det görs en 
bedömning om det verksamma ämnet kan 
förväntas uppfylla kraven i artikel 4.

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss tid. I det 
fallet skall tolvmånadersperioden förlängas 
med den extra tidsperiod som medlemsstaten 
medger. Medlemsstaten skall underrätta 
kommissionen och myndigheten. 

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss rimlig
tid. I det fallet skall tolvmånadersperioden 
förlängas med den extra tidsperiod som 
medlemsstaten medger. Medlemsstaten skall 
underrätta kommissionen och myndigheten. 

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Artikel 7.3 skall gälla.

Motivering

De föreslagna ändringarna är avsedda att påskynda förfarandet och säkra tillräckligt 
dataskydd.

Ändringsförslag 33
Artikel 13, punkt 1, stycke 1

1. Inom sex månader efter mottagandet av 
de slutsatser från myndigheten som 
föreskrivs i artikel 12.2 skall kommissionen 
lägga fram en rapport (nedan kallad 
”revideringsrapporten”) för den kommitté 
som avses i artikel 76.1, varvid den 
rapporterande medlemsstatens utkast till 

1. Inom tre månader efter mottagandet av de 
slutsatser från myndigheten som föreskrivs i 
artikel 12.2 skall kommissionen lägga fram 
en rapport (nedan kallad 
”revideringsrapporten”) för den kommitté 
som avses i artikel 76.1, varvid den 
rapporterande medlemsstatens utkast till 
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bedömningsrapport enligt artikel 11 och 
myndighetens slutsatser enligt artikel 12 
skall beaktas.

bedömningsrapport enligt artikel 11 och 
myndighetens slutsatser enligt artikel 12 
skall beaktas.

Motivering

Kommissionen behöver inte ett halvår på sig för att utarbeta en rapport om handlingar som 
prövats fullt ut. Förfarandet måste påskyndas.

Ändringsförslag 34
Artikel 14, punkt 2

2. Förlängningen skall inte vara 
tidsbegränsad.

2. Godkännandet får förlängas en eller 
flera gånger för en period på högst tio år.

Motivering

Godkännandet bör inte vara obegränsat i tiden efter den första förlängningen. Ämnet måste 
utvärderas och undersökas efter 10 års bruk, så att de ansvariga myndigheterna kan reagera 
på eventuella långsiktiga effekter. Beslut bör fattas mot bakgrund av de senaste vetenskapliga 
och tekniska rönen, såsom fastställs i artikel 4.10.

Ändringsförslag 35
Artikel 24, punkt 1

1. Genom undantag från artiklarna 5 och 
14.2 skall ett verksamt ämne som uppfyller 
kriterierna i artikel 4 godkännas under högst 
sju år, om andra redan godkända 
verksamma ämnen är betydligt mindre 
toxiska för konsumenter och användarna 
eller innebär betydligt färre risker för 
miljön. Bedömningen skall beakta 
kriterierna i punkt 4 i bilaga II.

1. Ett verksamt ämne som uppfyller 
kriterierna i artikel 4 och minst ett av 
kriterierna i punkt 4 i bilaga II skall
klassificeras och godkännas som ”ett ämne 
som kan bytas ut”.

Ett sådant ämne kallas nedan ”ett ämne 
som kan bytas ut”.

Godkännandeperioden skall vara tio år. 
Artikel 14.2 skall inte gälla.

Motivering

Godkännandeperioden skall vara tio år för ämnen som kan bytas ut. Ett ämne som kan bytas 
ut och dess effekter på hälsa och miljö prövas fullt ut under godkännandeförfarandet. 
Godkännandet av det verksamma ämnet ses regelbundet över och kan när som helst 
återkallas om nya uppgifter kommer fram eller om bättre produkter kommer ut på marknaden. 
Tillverkarna och användarna av växtskyddsmedel behöver en säker rättslig grund.

(Den sista meningen i den ändrade punkten gäller endast om ändringsförslag 34 inte antas av 
det ansvariga utskottet.)
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Ändringsförslag 36
Artikel 27, punkt 2a (ny)

2a. Om ett hjälpämne används i ett 
växtskyddsmedel som har godkänts enligt 
direktiv 91/414/EEG1 eller denna 
förordning skall det anses ha registrerats i 
enlighet med artikel 15.1 i förordning (EG) 
nr 1907/20062 för särskild användning i 
växtskyddsmedel.
_______________
1Rådets direktiv 91/414/EEG av den 
15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden 
(EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).
2 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396,
30.12.2006 s. 1).

Motivering

För att undvika dubbla bestämmelser för hjälpämnen som används i växtskyddsmedel enligt
denna förordning och Reach.

Ändringsförslag 37
Artikel 28a (ny)

Artikel 28a
Tillfälliga godkännanden

1. För att göra det lättare för nya preparat 
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att bli tillgängliga för användning i 
jordbruket får en medlemsstat, genom 
undantag från artikel 28.1 och på grundval 
av det utkast till bedömningsrapport som 
avses i artikel 11, under en 
övergångsperiod på högst tre år godkänna 
att ett växtskyddsmedel som innehåller ett 
verksamt ämne som ännu inte har godkänts 
släpps ut på marknaden, under 
förutsättning att dokumentationen om det 
verksamma ämnet uppfyller kraven i 
artiklarna 4 och 8 för den planerade 
användningen. I tillämpliga fall skall 
godkännandet inbegripa tillfälliga 
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester 
enligt artikel 15.1 b i förordning (EG) 
nr 396/2005.
2. Medlemsstaten skall genast underrätta 
övriga medlemsstater och kommissionen 
om sin bedömning av dokumentationen och 
om villkoren för det tillfälliga 
godkännandet.
3. När dokumentationen har utvärderats 
kan det i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3 beslutas att det verksamma 
ämnet inte uppfyller kraven i artikel 4. I 
sådana fall skall medlemsstaterna se till att 
det tillfälliga godkännandet återkallas.
4. Om inget beslut om godkännande av ett 
verksamt ämne har fattats när treårsfristen 
löper ut kan den rapporterande 
medlemsstaten begära ett nytt tillfälligt 
godkännande i högst tre år.
Artiklarna 56 och 60 skall gälla.

Motivering

Föredraganden föreslår att man behåller artikel 8 – om tillfälliga godkännanden – i 
direktiv 91/414/EEG. Det finns inget som berättigar att den utgår. Det finns ingen garanti för 
att godkännandet inte tar längre tid än två år – eller 1,5 år som föredraganden föreslår. 
Jordbrukarna behöver många olika medel för skadedjursbekämpning och för att hantera 
resistens. En oberättigad begränsning av deras valmöjligheter kommer att leda till oönskade 
skadedjursproblem eller illegal användning. Ett ämne skall göras tillgängligt så snart man 
har konstaterat att användningen är ofarlig, så att jordbrukarna kan få tillgång till nya och 
innovativa produkter.
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Ändringsförslag 38
Artikel 29, punkt 6, stycke 1a (nytt)

De enhetliga principerna skall beakta 
interaktionen mellan det verksamma 
ämnet, safener, synergister och 
hjälpämnen.

Motivering

Det skall tydligt framgå att interaktionen mellan olika ämnen har beaktats vid 
godkännandeförfarandet. Det är inte tillräckligt att se på de olika ämnena var för sig. 

Det huvudsakliga syftet med ändringsförslaget är att förtydliga. Detta nämns indirekt i 
artikel 25.2, tillsammans med artikel 8.1 a och artikel 29.4, och i de enhetliga principerna.

Ändringsförslag 39
Artikel 30, rubriken och punkt 1

Innehåll Godkännandets innehåll
1. I godkännandet skall det anges vilka 
grödor växtskyddsmedlet får användas på 
och i vilket syfte. 

1. I godkännandet, som skall ha en bestämd 
form, skall det anges vilka grödor 
växtskyddsmedlet får användas på och i 
vilket syfte. 

Motivering

Godkännandet bör ha en bestämd och enhetlig form i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 40
Artikel 30, punkt 2

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå de villkor för användning som 
behövs för att uppfylla kraven i förordningen 
om godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna. Godkännandet 
skall innehålla en klassificering av 
växtskyddsmedlet enligt 
direktiv 1999/45/EG.

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå de villkor för användning som 
behövs för att uppfylla kraven i förordningen 
om godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna.

Motivering

I flera medlemsstater överlåts ofta klassificeringen enligt direktiv 1999/45/EG åt innehavaren 
av godkännandet. För att man skall kunna uppnå en harmoniserad märkning bör detta ske på 
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gemenskapsnivå. Anmälaren bör vara ansvarig för klassificeringen och inte den 
zonrapporterande medlemsstaten. Att lägga ansvaret på den zonrapporterande 
medlemsstaten kommer att leda till avsevärda förseningar i processen och kan leda till olika 
klassificering i varje zon och/eller medlemsstat.

Ändringsförslag 41
Artikel 30, punkt 3, led b

b) En skyldighet att innan medlet används 
informera personer i omgivningen som kan 
utsättas för vindavdriften och som har bett 
att bli informerade.

utgår

Motivering

Skyldigheten att informera personer i omgivningen är uppenbart byråkratisk, eftersom 
direktivet om hållbar användning anger alla nödvändiga riskförebyggande åtgärder.

Ändringsförslag 42
Artikel 32, punkt 1

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall ansöka 
om godkännande, personligen eller via en 
representant, i varje medlemsstat där 
växtskyddsmedlet skall släppas ut på 
marknaden. 

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall ansöka 
om godkännande, personligen eller via en 
representant, i en EU-medlemsstat, vilket
skall gälla för hela zonen. 

Motivering

För att slutgiltigt skapa en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel behövs ett 
zongodkännande som gäller inom hela EU.

Ändringsförslag 43
Artikel 34

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan 
medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden.

Ansökan skall prövas av 
referensmedlemsstaten i samråd med 
samtliga medlemsstater i en zon. Alla 
övriga medlemsstater i en zon skall 
obligatoriskt delta i detta arbete. 
Arbetsbördan skall fördelas enligt ett 
förslag från den prövande medlemsstaten.

På begäran av den medlemsstat som prövar 
ansökan skall de andra medlemsstaterna i 
samma zon som ansökan skickats till 
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samarbeta för att garantera en rättvis 
fördelning av arbetsbördan.
De andra medlemsstaterna i den zon som 
ansökan skickats till skall inte bearbeta 
dossiern under den tid som den 
medlemsstat som prövar ansökan gör sin 
bedömning.

Medlemsstaterna i zonen får efter samråd 
med kommissionen anta detaljerade 
bestämmelser för tillämpningen av punkt 1.

Motivering

På detta sätt skall godkännandevillkoren förenhetligas. Medlemsstaterna bör ha kvar rätten 
till en viss flexibilitet, med kommissionens samtycke.

Ändringsförslag 44
Artikel 35, punkt 2

2. De berörda medlemsstaterna skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. 
Medlemsstaterna skall godkänna det 
berörda växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG, som den medlemsstat 
som granskar ansökan. 

2. Alla medlemsstater i en zon skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. Alla 
medlemsstater i en zon skall godkänna det 
berörda växtskyddsmedlet på samma villkor. 

Motivering

Enhetligare godkännanden.

Ändringsförslag 45
Artikel 35, punkt 3

3. Genom undantag från punkt 2 och i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen kan 
det införas ytterligare villkor i fråga om 
kraven i artikel 30.3.

3. Genom undantag från punkt 2 och i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen kan

a) medlemsstaterna göra godkännandet 
avhängigt av särskilda villkor och 
restriktioner för användningen, om det finns 
väl underbyggda vetenskapliga bevis för att 
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det på grund av särskilda 
användningsvillkor, användningsmönster, 
kostvanor eller andra relevanta 
omständigheter inte räcker med villkoren 
och restriktionerna i det ursprungliga 
godkännandet,
b) det införas ytterligare villkor i fråga om 
kraven i artikel 30.3.

Motivering

Användningen och potentiella användningsproblem kan variera avsevärt mellan 
medlemsstaterna, även mellan dem som ligger i samma zon. Medlemsstaterna bör därför kunna 
föreskriva ytterligare villkor och restriktioner för användningen. 

Ändringsförslag 46
Artikel 36, punkt 1, stycke 2

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss tid. I det
fallet skall tolvmånadersperioden förlängas 
med den extra tidsperiod som medlemsstaten 
medger.

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss tid. I det 
fallet skall tolvmånadersperioden förlängas 
med den extra tidsperiod som medlemsstaten 
medger, dock högst med fyra månader.

Motivering

Det måste fastställas en tidsfrist för förfarandena.

Ändringsförslag 47
Artikel 38, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall utan dröjsmål 
ställa en dossier till myndighetens 
förfogande med den dokumentation som 
föreskrivs i punkt 1 a, b och c. 
Myndigheten skall föra ett register i vilket 
samtliga godkännanden i de olika 
medlemsstaterna skall registreras.

Motivering

Myndigheten skall som centralt organ föra register över de olika godkännanden som ges 
ämnen i de olika medlemsstaterna.

Ändringsförslag 48
Artikel 38, punkt 2
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2. På begäran skall medlemsstaterna utan 
dröjsmål ställa en dossier med den 
dokumentation till medlemstaternas, 
myndighetens och kommissionens 
förfogande som föreskrivs i punkt 1 a, b och 
c.

2. På begäran skall medlemsstaterna utan 
dröjsmål ställa en dossier med den 
dokumentation till medlemsstaternas och 
kommissionens förfogande som föreskrivs i 
punkt 1 a, b och c.

Motivering

(Se motiveringen till ändringsförslaget avseende artikel 38.1a (ny).)

Ändringsförslag 49
Artikel 39, punkt 1, led b

b) Godkännandet beviljades av en 
medlemsstat för användning i drivhus eller 
för behandling efter skörd oberoende av den 
zon som referensmedlemsstaten hör till.

b) Godkännandet beviljades av en 
medlemsstat för användning i drivhus eller 
för behandling efter skörd eller behandling 
av utsäde oberoende av den zon som 
referensmedlemsstaten hör till.

Motivering

Zonöverskridande ömsesidigt erkännande bör utsträckas till behandling av utsäde för att 
underlätta handeln med utsäde. Utsädesbehandling är en liten och innovativ marknad, 
dominerad av små och medelstora företag. Höga kostnader för godkännande och 
kompletterande förfaranden skulle annars göra att flera former av behandling, i vilka man 
vanligtvis använder mycket mindre mängder bekämpningsmedel än vid behandling på fälten, 
skulle trängas ut från marknaden.

Ändringsförslag 50
Artikel 39, punkt 2

2. Ömsesidigt erkännande får inte gälla 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut.

utgår

Motivering

Produkterna utvärderas noggrant och godkänns under stränga villkor av den medlemsstat 
som behandlar ansökan. En mycket stor del ämnen kommer att uppfylla villkoren för ämnen 
som kan bytas ut. Detta skulle skapa två parallella system för godkännande och bli till en 
onödig byråkratisk börda för medlemsstaterna och skulle helt klart försvaga konceptet med 
det zonbaserade godkännandet.
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Ändringsförslag 51
Artikel 39, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstater som tillhör olika zoner 
får på frivillig grund tillämpa förfarandet
för ömsesidigt erkännande. I detta fall skall 
punkt 1 a inte gälla.

Motivering

Ömsesidigt erkännande på frivillig grund skall vara möjligt mellan medlemsstater som inte 
tillhör samma zon. I detta fall behöver det ömsesidiga erkännandet inte utsträckas till hela 
zonen. 

Ändringsförslag 52
Artikel 40, punkt 1

1. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds enligt artikel 39 skall bevilja 
godkännande för det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG, som 
referensmedlemsstaten.

1. Ett godkännande som beviljats enligt 
artikel 39 skall gälla för hela zonen.

Motivering

Syftet på medellång till lång sikt bör vara att skapa ett verkligt godkännande på EU-nivå, dvs. 
ett godkännande i en medlemsstat skall gälla i alla andra medlemsstater. Endast på detta sätt 
kan en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel skapas.

Ändringsförslag 53
Artikel 40, punkt 1a (ny)

1a. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds enligt artikel 39 får bevilja 
godkännande för det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, om 
referensmedlemsstaten inte hör till samma 
zon. I så fall skall medlemsstaten bedöma 
om godkännandeförfarandet i 
referensmedlemsstaten överensstämde med 
godkännandeförfarandet i medlemsstaten 
från den andra zonen. Varje del av 
förfarandet som inte är överensstämmande 
skall genomföras på nytt.
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Motivering

Medlemsstaterna bör på frivillig basis tillåtas att ömsesidigt erkänna ett godkännande som 
beviljats ett ämne i en medlemsstat som inte hör till samma zon. I så fall bör de bedöma vilka 
delar av godkännandeförfarandet som kan kopieras från medlemsstaten i den andra zonen. 
De delar av förfarandet som inte är (tillräckligt) överensstämmande bör fortfarande 
genomföras innan godkännandet kan beviljas.

Ändringsförslag 54
Artikel 40, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 och i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen kan 
det införas ytterligare villkor i fråga om 
kraven i artikel 30.3.

2. Genom undantag från punkt 1 och i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen kan 

a) medlemsstaterna göra godkännandet 
avhängigt av särskilda villkor och 
restriktioner för användningen, om det 
finns väl underbyggda vetenskapliga bevis 
för att det på grund av särskilda 
användningsvillkor, användningsmönster, 
kostvanor eller andra relevanta 
omständigheter inte räcker med villkoren 
och restriktionerna i det ursprungliga 
godkännandet,
b) det införas ytterligare villkor i fråga om 
kraven i artikel 30.3.

Motivering

Användningsmönster liksom miljöprioriteringar kan variera avsevärt mellan 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna skall därför ha möjligheten att göra godkännandet 
avhängigt av särskilda villkor och restriktioner för användningen. Godkännandeperioden skall 
ändå vara högst 90 dagar, så att medlemsstaterna tvingas agera snabbt och avhålla sig från 
onödiga restriktioner och villkor.

Ändringsförslag 55
Kapitel III, avsnitt 1, underavsnitt 4, rubriken

FÖRLÄNGNING OCH ÅTERKALLANDE FÖRLÄNGNING, ÄNDRING OCH 
ÅTERKALLANDE

Motivering

Återger bättre underavsnittets innehåll.



PE 382.298v03-00 28/60 AD\660810SV.doc

SV

Ändringsförslag 56
Artikel 42, punkt 3a (ny)

3a. Bestämmelserna om konfidentialitet 
och dataskydd för det första godkännandet 
skall gälla.

Motivering

Bestämmelserna om konfidentialitet och dataskydd skall också gälla vid förlängning och 
översyn av godkännandet. Perioden för skydd av uppgifter skall begränsas till fem år (se 
artikel 56).

Ändringsförslag 57
Artikel 43, punkt 2

2. Om en medlemsstat avser att återkalla 
eller ändra ett godkännande, skall den 
underrätta innehavaren av godkännandet och 
ge denne möjlighet att framföra sina 
synpunkter. 

2. Om en medlemsstat avser att återkalla 
eller ändra ett godkännande, skall den 
underrätta innehavaren av godkännandet och 
de andra medlemsstaterna i samma zon och 
ge dem möjlighet att framföra sina 
synpunkter. 

Medlemsstaten kan anmoda innehavaren av 
godkännandet att lämna ytterligare 
information.

Medlemsstaten kan anmoda innehavaren av 
godkännandet att lämna ytterligare 
information.

Innan den medlemsstat som gjorde 
omprövningen återkallar eller ändrar ett 
godkännande skall den göra sin bedömning 
tillgänglig för andra medlemsstater i 
samma zon som har godkänt samma 
produkt eller har ett pågående 
godkännandeförfarande för produkten i 
fråga. De andra medlemsstaterna skall få 
rimlig tid på sig att lämna synpunkter.

Motivering

Eftersom en medlemsstats återkallande får långtgående konsekvenser i hela zonen bör andra 
berörda medlemsstater ta del i återkallandeförfarandet på samma nivå som i 
godkännandeförfarandet.

Ändringsförslag 58
Artikel 43, punkt 4
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4. Om en medlemsstat återkallar eller ändrar 
ett godkännande i enlighet med punkt 3, 
skall den genast underrätta innehavaren av 
godkännandet, övriga medlemsstater, 
myndigheten och kommissionen. De andra 
medlemsstater som tillhör samma zon skall 
återkalla eller ändra godkännandet i enlighet 
med detta. Artikel 45 skall gälla i tillämpliga 
fall.

4. Om en medlemsstat återkallar eller ändrar 
ett godkännande i enlighet med punkt 3, 
skall den genast underrätta innehavaren av 
godkännandet, övriga medlemsstater, 
myndigheten och kommissionen. De andra 
medlemsstater som tillhör samma zon skall 
återkalla eller ändra godkännandet i enlighet 
med detta. 

Om godkännandet återkallas i enlighet med
punkt 3a därför att kraven i artikel 4.3 inte 
längre uppfylls får en annan medlemsstat 
behålla godkännandet om det finns väl 
underbyggda vetenskapliga bevis för att 
särskilda användningsvillkor och 
användningsmönster eller andra relevanta 
omständigheter gör att kraven i artikel 29 
och i artikel 4 fortfarande uppfylls i den 
andra medlemsstaten. Artikel 45 skall gälla i 
tillämpliga fall.

Bestämmelserna om konfidentialitet och 
dataskydd för det första godkännandet skall 
gälla.

Motivering

Ett återkallande av ett godkännande skall inte automatiskt leda till ett återkallande i hela 
zonen. Medlemsstaterna har inte hörts om beslutet om återkallande. Användningsförhållanden 
och antalet tillgängliga produkter kan variera avsevärt mellan medlemsstater i samma zon.

Bestämmelserna om konfidentialitet och dataskydd bör också gälla.

Ändringsförslag 59
Artikel 48, punkt 1, led b

b) det växtskyddsmedel eller den icke-
kemiska bekämpnings- eller skyddsmetod 
som avses i led a inte medför några 
betydande ekonomiska eller praktiska 
nackdelar,

b) det växtskyddsmedel eller den icke-
kemiska bekämpnings- eller skyddsmetod 
som avses i led a har motsvarande effekter 
på målorganismerna och inte medför några 
betydande ekonomiska eller praktiska 
nackdelar,

Motivering

Ett förtydligande av aspekter som bör beaktas i den jämförande bedömningen.
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Ändringsförslag 60
Artikel 48, punkt 1, led c

c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet 
är tillräckligt stor för att förekomsten av 
resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

c) de verksamma ämnenas olikhet måste 
vara tillräckligt stor och alla andra metoder 
och förfaranden för växtodling och 
sjukdomsförebyggande tillräckliga för att 
förekomsten av resistens hos 
målorganismerna skall begränsas till ett 
minimum. Vid den jämförande 
bedömningen skall hänsyn även tas till 
godkända mindre användningsområden.

Motivering

En del bekämpningsmedel som eventuellt kan anses farliga när de används på vanligt 
förekommande grödor kan vara nödvändiga och ofarliga när de används inom mindre 
användningsområden, till exempel på grödor som odlas i liten skala och som har mycket 
speciella behov.

Ändringsförslag 61
Artikel 48, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall regelbundet 
upprepa den jämförande bedömningen enligt 
punkt 1 och senast fyra år efter det att 
godkännandet förlängdes eller beviljades.

3. Den rapporterande medlemsstaten skall 
regelbundet upprepa den jämförande 
bedömningen enligt punkt 1 och senast fyra 
år efter det att godkännandet förlängdes eller 
beviljades.

På grundval av resultaten av den jämförande 
bedömningen skall medlemsstaterna
bibehålla, återkalla eller ändra 
godkännandet.

På grundval av resultaten av den jämförande 
bedömningen skall den rapporterande 
medlemsstaten bibehålla, återkalla eller 
ändra godkännandet.

Motivering

Den medlemsstat som prövat godkännandet bör även vara fortsatt ansvarig för 
godkännandet. 

Ändringsförslag 62
Artikel 48, punkt 4

4. Om en medlemsstat beslutar att återkalla 
eller ändra ett godkännande i enlighet med 
punkt 3, skall återkallandet eller ändringen 
börja gälla fyra år efter medlemsstatens 
beslut eller då godkännandet för ämnet som 
kan bytas ut upphör att gälla om detta 

4. Om den rapporterande medlemsstaten
beslutar att återkalla eller ändra ett 
godkännande i enlighet med punkt 3, skall 
återkallandet eller ändringen börja gälla fyra 
år efter medlemsstatens beslut eller då 
godkännandet för ämnet som kan bytas ut 
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inträffar tidigare. upphör att gälla om detta inträffar tidigare. 

Motivering

Den medlemsstat som prövat godkännandet bör även vara fortsatt vara ansvarig för 
godkännandet.

Ändringsförslag 63
Artikel 49, punkt 1

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten eller på en 
gröda som odlas i stor omfattning för att 
uppfylla ett exceptionellt behov.

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten eller på en 
gröda som odlas i stor omfattning för att 
uppfylla ett särskilt och begränsat behov, 
eller användning för en behandling av 
begränsat ekonomiskt intresse för 
innehavaren av godkännandet, till exempel
utsädesbehandling.

Motivering

Förtydligande och definition av mindre användningsområden.

Ändringsförslag 64
Artikel 49, punkt 2

2. Innehavaren av godkännandet, officiella 
eller vetenskapliga organ som har med 
jordbruksfrågor att göra, 
jordbruksorganisationer och yrkesmässiga 
användare kan begära att ett godkännande av 
ett växtskyddsmedel som redan är godkänt i 
medlemsstaten utsträcks till att gälla mindre 
användningsområden som ännu inte 
omfattas av det godkännandet.

2. Innehavaren av godkännandet, officiella 
eller vetenskapliga organ som har med 
jordbruksfrågor att göra eller som av 
medlemsstaten särskilt förklarats vara 
ansvariga, jordbruksorganisationer och 
yrkesmässiga användare kan begära att ett 
godkännande av ett växtskyddsmedel som 
redan är godkänt i medlemsstaten utsträcks 
till att gälla mindre användningsområden 
som ännu inte omfattas av det 
godkännandet.

Motivering

Förtydligande.



PE 382.298v03-00 32/60 AD\660810SV.doc

SV

Ändringsförslag 65
Artikel 49, punkt 2a (ny)

 2a. Medlemsstaterna får efter godkännande 
från kommissionen fastställa konkreta 
åtgärder för att göra det enklare att lämna 
in ansökningar om att utsträcka 
godkännandet till mindre 
användningsområden.

Motivering

Genom att förenkla byråkratin och uppmuntra de inblandade att ägna sig åt mindre 
användningsområden för växtskyddsmedel lär man lösa många av problemen med en del 
grödor. Innehavare av godkännanden har visat sig ovilliga att utsträcka godkännandena till 
mindre användningsområden på grund av den dåliga ekonomiska lönsamheten för industrin. I 
tredjeländer används åtgärder som exempelvis förlängt dataskydd för godkännanden som 
utsträckts till grödor för mindre användningsområden. Möjligheter till liknande incitament 
bör även finnas i EU så att man undviker brist på växtskyddsmedel för denna typ av grödor.

Ändringsförslag 66
Artikel 49, punkt 3, led c

c) det utvidgade godkännandet är av allmänt 
intresse,

c) det utvidgade godkännandet är av allmänt 
intresse, bland annat när det gäller 
resistenshantering och behovet av att förse 
jordbrukarna med pålitliga och säkra 
växtskyddsmedel som har prövats,

Motivering

Förtydligande av begreppet ”allmänt intresse”.

Ändringsförslag 67
Artikel 49, punkt 3, led d

d) dokumentation och uppgifter som stöd för 
den utökade användningen har lämnats av de 
personer eller organ som avses i punkt 2.

d) dokumentation och uppgifter som stöd för 
den utökade användningen har lämnats av de 
personer eller organ som avses i punkt 2. De 
undersökningar som är nödvändiga för att 
fastställa gränsvärden för resthalter kan 
utföras av vetenskapliga institutioner eller 
officiella organ.

Motivering

Kostnaderna för vetenskapliga undersökningar är ett mycket stort hinder för utvecklingen av 
mindre användningsområden. Ändringsförslaget syftar till att ge en ekonomiskt genomförbar 
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lösning på problemet.

Ändringsförslag 68
Artikel 49, punkt 3a (ny)

 3a. Godkännande för mindre 
användningsområden skall bland annat 
baseras på en extrapolering av uppgifter 
för annan odling där det föreligger stora 
botaniska och agronomiska likheter.

Motivering

För odlingar där det föreligger stora likheter, som t.ex. körsbär och slånbär, bör uppgifterna 
vid det första godkännandet extrapoleras för att underlätta utvidgningen till mindre 
användningsområden.

Ändringsförslag 69
Artikel 49, punkt 4a (ny)

4a. Medlemsstaterna skall senast den 
[datum för ikraftträdandet + 18 månader] 
sätta i kraft de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
lösa rättsliga och ekonomiska frågor, bland 
annat om en rättvis fördelning av 
kostnaderna och om hur ansvaret skall 
fördelas mellan den ursprunglige 
innehavaren av godkännandet och 
myndigheterna.
Medlemsstaterna får inrätta en fond som 
finansieras av de berörda parterna och/eller 
offentliga fonder för att sponsra forskning 
om mindre användningsområden och/eller 
för att täcka kostnaderna för att utsträcka 
det ursprungliga godkännandet.
Medlemsstaterna skall till kommissionen 
översända texterna till de ovan nämnda 
bestämmelserna samt en tabell där dessa
jämförs med bestämmelserna i denna 
förordning.
Myndigheten, kommissionen och 
medlemsstaterna skall samarbeta och 
samordna sitt vetenskapliga arbete 
avseende mindre användningsområden.
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Motivering

Godkännandet av växtskyddsmedel för mindre användningsområden behöver förenklas. 
Användarna tenderar att använda otillåtna oprövade växtskyddsmedel, eftersom de mindre 
användningsområdena är av föga ekonomiskt intresse för tillverkarna. Det är viktigt att 
medlemsstaterna och kommissionen har ett nära samarbete, särskilt när det gäller forskningen 
om mindre användningsområden.

Ändringsförslag 70
Artikel 49, punkt 4b (ny)

 4b. I enlighet med förfarandet i artikel 76.3 
får det antas en förordning om inrättande 
av en europeisk fond i syfte att uppmuntra 
forskningsinstitutioner i medlemsstaterna 
att samarbeta inom forskning om 
användning av växter i småskalig odling.

Motivering

En fond av detta slag, som redan finns i somliga av unionens medlemsstater, bör uppmuntra 
till bästa praxis och göra så att rätt växtskyddsmedel i högre grad kommer till användning.

Ändringsförslag 71
Artikel 49, punkt 4c (ny)

 4c. I enlighet med förfarandet i artikel 76.3 
skall det antas en förordning om en 
förlängning av perioden med dataskydd 
enligt artikel 56.2 i upp till fem år, beroende 
på hur många utsträckningar av 
godkännanden till mindre 
användningsområden som beviljats.

Motivering

En möjlig förlängning av perioderna med dataskydd kan vara ett incitament för tillverkarna 
att stödja mindre användningsområden.

Ändringsförslag 72
Artikel 49, punkt 5

5. När medlemsstaterna beviljar ett utökat 
godkännande av ett mindre vanligt 
användningsområde, skall de underrätta 
innehavaren av godkännandet och anmoda 
denne att ändra märkningen i enlighet med 

5. När medlemsstaterna beviljar ett utökat 
godkännande av ett mindre vanligt 
användningsområde, skall de underrätta 
innehavaren av godkännandet, som skall
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detta. ändra märkningen i enlighet med detta.

Om innehavaren av godkännandet inte 
godtar detta, skall medlemsstaterna 
garantera att användarna har fått 
fullständig och utförlig information i fråga 
om användningen genom ett officiellt 
offentliggörande i skrift eller på en officiell 
webbplats.

I märkningen skall det anges att 
innehavaren av godkännandet inte 
garanterar säkerheten och effektiviteten vid 
utökad användning.

Motivering

En korrekt märkning är avgörande för en säker användning av växtskyddsmedel. Det bästa 
sättet att informera användaren är att ange mindre användningsområden på etiketten och 
tydligt ange att tillverkaren inte är ansvarig för de angivna användningsmönstren.

Ändringsförslag 73
Artikel 49, punkt 6

6. Medlemsstaterna skall fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
mindre användningsområden.

6. Medlemsstaterna skall fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
mindre användningsområden. Denna 
förteckning skall göras tillgänglig för 
allmänheten på medlemsstatens och 
kommissionens officiella webbplatser.

Motivering

För att underlätta utbytet av information och förbättra informationen till den intresserade 
allmänheten, skall medlemsstaterna och kommissionen göra förteckningen tillgänglig på en 
officiell webbplats.

Ändringsförslag 74
Artikel 49a (ny)

Artikel 49a
Parallellimport

1. Genom undantag från artikel 28.1 får 
medlemsstaterna tillåta import och 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden inom sitt territorium genom 
parallellhandel, under förutsättning att det 
vid ett administrativt förfarande har 
konstaterats att produkten är identisk med 
det växtskyddsmedel som redan godkänts 
(referensväxtskyddsmedel). Om så är fallet 
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skall den behöriga myndigheten i den 
utsedda medlemsstaten förse det 
importerade växtskyddsmedlet med ett 
identitetsintyg.
2. Importören av ett växtskyddsmedel skall 
ansöka om ett identitetsintyg hos den 
behöriga myndigheten i den utsedda 
medlemsstaten för det växtskyddsmedel som 
han vill importera före den första importen 
och det första utsläppandet på marknaden.
3. Den behöriga myndigheten i den utsedda
medlemsstaten skall inom 45 dagar besluta 
om huruvida kraven ovan är uppfyllda. Om 
myndigheten konstaterar att kraven är 
uppfyllda skall importören få ett 
identitetsintyg för produkten i fråga.
4. Sökanden skall undantas från kravet på 
att tillhandahålla den information och de 
test- och undersökningsrapporter som 
krävs för godkännande av växtskyddsmedel. 
5. Den behöriga myndighet som tar emot 
ansökan skall av den behöriga 
myndigheten i ursprungslandet begära
a) exakta uppgifter om produktens
sammansättning för att fastställa om den är 
identisk med ett redan godkänt 
växtskyddsmedel i referensmedlemsstaten,
och
b) att den visar att produkten har godkänts 
i den medlemsstat som den har importerats
från, i enlighet med det förfarande som 
föreskrivs i direktiv 91/414/EEG eller i 
denna förordning.
6. Produkter som parallellimporteras får 
inte ompaketeras.
7. Identitetsintyget skall upphöra att gälla 
när referensväxtskyddsmedlets 
godkännande upphör att gälla eller när 
godkännandet av den importerade 
produkten har upphört att gälla i den 
medlemsstat som den har importerats från. 
Om godkännandet av 
referensväxtskyddsmedlet har återkallats av 
skäl som inte rör hälsa och miljö får 
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importören fortsätta att sälja den
importerade produkten i ett år efter 
återkallandet.

Motivering

The rapporteur is right to come out in favour of the establishment at Community level of clear 
and strict rules governing parallel trade with a view to attaining high levels of harmonisation, 
safety and monitoring. Nevertheless, with a view to guaranteeing that the imported product is 
identical to the reference product, re-packaging should not be permitted. Furthermore, it is 
the job of the competent authority in the receiving Member State, not the applicant, to carry 
out all the administrative tasks to check that the product is identical and that it has been the 
subject of prior authorisation in the exporting country.

Ändringsförslag 75
Artikel 50, punkt 4a (ny)

4a. Punkterna 1–3 och artikel 49 skall även 
gälla växtskyddsmedel som krävs för 
mindre användningsområden om det inte 
finns något annat sätt att på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt garantera växtskyddet.
Genom undantag från punkt 1 skall 
godkännandet gälla i högst tre år.

Motivering

Det kan finnas ett behov av att bevilja godkännande under en begränsad tid för en produkt för 
mindre användningsområden, även om det verksamma ämnet ännu inte godkänts eller i de fall 
växtskyddsmedlet har godkänts i en annan medlemsstat, men tillverkaren inte visar något 
intresse för att saluföra sina produkter i den berörda medlemsstaten. Detta verkar vara den 
bästa lösningen, eftersom urvalet av växtskyddsmedel för mindre användningsområden är 
mycket begränsat och kvantiteterna och riskerna är förhållandevis små. Produkten bör bara 
användas på ett kontrollerat sätt.

Ändringsförslag 76
Artikel 51, punkt 1, stycke 1

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat ett 
godkännande i provningssyfte. 

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat 
tillstånd i provningssyfte. Tillståndet kan 
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Godkännandet kan begränsa de mängder 
som får användas och de områden som får 
behandlas och vara förenat med ytterligare 
villkor för att förhindra skadliga effekter på 
människors och djurs hälsa liksom 
eventuella negativa effekter på miljön, t.ex. 
för att förhindra att resthalter kommer in i 
livsmedels- och foderkedjan, såvida inte en 
relevant bestämmelse redan har antagits i 
enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

begränsa de mängder som får användas och 
de områden som får behandlas och vara 
förenat med ytterligare villkor för att 
förhindra skadliga effekter på människors 
och djurs hälsa liksom eventuella negativa 
effekter på miljön, t.ex. för att förhindra att 
resthalter kommer in i livsmedels- och 
foderkedjan, såvida inte en relevant 
bestämmelse redan har antagits i enlighet 
med förordning (EG) nr 396/2005.

Motivering

För experiment och test behövs inget godkännande utan bara ett tillstånd.

Ändringsförslag 77
Artikel 52

Växtskyddsmedel skall användas korrekt. Växtskyddsmedel skall användas korrekt.

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd och god 
miljösed tillämpas. 

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd 
tillämpas. 

Senast den 1 januari 2014 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära 
att man följer principerna för integrerat 
växtskydd, inklusive principerna för god 
växtskyddssed och god miljösed.
Detaljerade bestämmelser för tillämpningen 
av denna artikel, inklusive vilka minimikrav 
som gäller för dessa principer kan antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.2.

Detaljerade bestämmelser för tillämpningen 
av denna artikel, inklusive vilka minimikrav 
som gäller för dessa principer kan antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.3.

Direktiv 2004/35/EG skall inte tillämpas 
om en jordbrukare kan påvisa en korrekt 
användning av ett växtskyddsmedel i 
enlighet med denna förordning, övrig 
gemenskapslagstiftning och lagstiftningen i 
den berörda medlemsstaten.

Motivering

”God miljösed” ingår i ”god växtskyddssed” och ”principerna för integrerat växtskydd”. 
Principerna för god växtskyddssed skall tillämpas när så är möjligt, och en tidsfrist för 
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tillämpningen behövs inte. Miljöansvar skall inte tillämpas på de jordbrukare som handlar 
enligt alla gällande bestämmelser för användningen av bekämpningsmedel. De kan inte anses 
ha begått något fel eller ha varit försumliga i enlighet med artikel 3.1 b i direktiv 2004/35/EG.

Ändringsförslag 78
Artikel 53, punkt 1, stycke 1

1. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall genast underrätta de 
medlemsstater som beviljade ett 
godkännande om alla nya uppgifter om det 
växtskyddsmedlet eller ett verksamt ämne, 
en safener eller synergist som ingår i 
växtskyddsmedlet och som låter förstå att 
växtskyddsmedlet har skadeverkningar som 
kan innebära att växtskyddsmedlet eller det 
verksamma ämnet, safenern eller synergisten 
inte längre uppfyller kriterierna i 
artiklarna 29 och 4. 

1. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall genast underrätta 
medlemsstaterna om alla nya uppgifter om 
det växtskyddsmedlet eller ett verksamt 
ämne, en safener eller synergist som ingår i 
växtskyddsmedlet och som låter förstå att 
växtskyddsmedlet har skadeverkningar som 
kan innebära att växtskyddsmedlet eller det 
verksamma ämnet, safenern eller synergisten 
inte längre uppfyller kriterierna i 
artiklarna 29 och 4. 

Motivering

Information om ett växtskyddsmedel skall stå till alla berörda medlemsstaters förfogande.

Ändringsförslag 79
Artikel 53, punkt 1, stycke 3

I detta syfte skall innehavaren av 
godkännandet registrera och rapportera alla 
misstänkta biverkningar hos människor som 
kan sättas i samband med användningen av 
växtskyddsmedlet.

I detta syfte skall innehavaren av 
godkännandet registrera och rapportera alla 
misstänkta biverkningar för människor, djur 
och miljö som kan sättas i samband med 
användningen av växtskyddsmedlet.

Motivering

Informationen måste innehålla alla misstänkta biverkningar både för människor och för djur 
och miljö. Det sista stycket utgår eftersom tredjeländer har en annan lagstiftning som 
försvårar jämförelser med växtskyddsmedel i EU.  

Ändringsförslag 80
Artikel 53, punkt 1, stycke 4

Underrättelseplikten skall omfatta 
relevanta uppgifter om beslut eller
bedömningar av offentliga organ som 
godkänner växtskyddsmedel eller 

utgår
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verksamma ämnen i tredjeländer. 

Motivering

Informationen måste innehålla alla misstänkta biverkningar både för människor och för djur 
och miljö. Det sista stycket utgår eftersom tredjeländer har en annan lagstiftning som 
försvårar jämförelser med växtskyddsmedel i EU.

Ändringsförslag 81
Artikel 53, punkt 4

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall varje år rapportera 
till den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som godkände 
växtskyddsmedlet allt som rör utebliven 
förväntad effektivitet, resistensutvecklingen 
och eventuella oväntade effekter på växter, 
växtprodukter eller miljön.

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall varje år rapportera 
till de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna allt som rör utebliven 
förväntad effektivitet, resistensutvecklingen 
och eventuella oväntade effekter på växter, 
växtprodukter eller miljön.

Motivering
Information om ett växtskyddsmedel skall stå till alla berörda medlemsstaters förfogande.

Ändringsförslag 82
Artikel 56, punkt 1, stycke 2, inledningen

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter, inklusive 
sammanfattningar av sådana test- och 
undersökningsrapporter, som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter

Motivering

Dataskydd bör också beviljas för sådan information som samlats in av myndigheterna vid 
förfarandena för förlängning och översyn. Dataskyddet bör omfatta alla relevanta uppgifter, 
inte bara de som genererats enligt god laboratoriesed (GLP) eller god försökssed (GEP).

Ändringsförslag 83
Artikel 56, punkt 1, stycke 2, led a

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall få 

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i villkoren för ett godkännande
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användas på en annan gröda och

Det måste även lämnas utrymme för andra tillämpningsområden, exempelvis utsträckning av 
användningen från åker- till växthusgrödor, något som kräver att fler uppgifter lämnas in.

Ändringsförslag 84
Artikel 56, punkt 1, stycke 2, led b

b) har intygats vara i överensstämmelse 
med principerna för god laboratoriesed 
eller god försökssed (Good Experimental 
Practice) i enlighet med datakraven för 
växtskyddsmedel i artikel 8.1 c.

utgår

Motivering

Se motiveringen till artikel 56.1 andra stycket inledningen.

Ändringsförslag 85
Artikel 56, punkt 1, stycke 3

Om en rapport är skyddad får den
medlemsstat som mottog den inte använda 
den på ett sätt som gynnar andra sökande, 
med undantag för det som föreskrivs i 
punkt 2 och artiklarna 59 och 77.

Om en rapport, inklusive en 
sammanfattning av denna, är skyddad får
inte någon av de medlemsstater som mottog 
den använda den på ett sätt som gynnar 
andra sökande, med undantag för det som 
föreskrivs i punkt 2 och artiklarna 59 och 77.

Motivering

Se motiveringen till artikel 56.1 andra stycket inledningen.

Ändringsförslag 86
Artikel 56, punkt 1, stycke 5

En undersökning får inte omfattas av något 
skydd om den behövdes enbart för att 
förlänga eller revidera ett godkännande.

En undersökning, inklusive en 
sammanfattning av denna, skall omfattas 
av skyddet, även om den behövdes enbart 
för att förlänga eller revidera ett 
godkännande. Perioden med dataskydd 
skall vara fem år. Styckena 1–4 skall gälla i 
tillämpliga delar.
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Motivering

Se motiveringen till artikel 56.1 andra stycket inledningen.

Ändringsförslag 87
Artikel 56, punkt 1, stycke 5a (nytt)

Dataskydd skall även tillämpas på tredje 
parter som lämnar in test- och 
undersökningsrapporter för godkännanden 
för mindre användningsområden. 
Perioderna för dataskydd kan utsträckas i 
enlighet med artikel 49.4c.

Motivering

Dataskyddet bör även gälla förfarandena för mindre användningsområden.

Ändringsförslag 88
Artikel 56, punkt 3, inledningen

3. Dataskydd enligt punkt 1 skall bara 
beviljas om den förste sökanden har begärt 
dataskydd då ansökan lämnades in och till 
medlemsstaten i fråga har lämnat följande 
information för varje test- och 
undersökningsrapport:

3. Dataskydd enligt punkt 1 skall bara 
beviljas om den förste sökanden har begärt 
dataskydd då ansökan, eller ytterligare 
uppgifter om exempelvis safener och 
synergister, lämnades in och till 
medlemsstaten i fråga har lämnat följande 
information för varje test- och 
undersökningsrapport:

Motivering

Se motiveringen till artikel 56.1.

Ändringsförslag 89
Artikel 56, punkt 3, led a

a) Belägg för att test- och 
undersökningsrapporterna är nödvändiga för 
det första godkännandet eller för ändring av 
godkännandet för ett växtskyddsmedel.

a) Belägg för att test- och 
undersökningsrapporterna är nödvändiga för 
det första godkännandet eller för 
förlängning, översyn eller ändring av 
godkännandet för ett växtskyddsmedel, eller 
till följd av ändrad lagstiftning.
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Motivering

Kommissionens förslag är ett mycket stort framsteg jämfört med nuvarande situation när det 
gäller att säkerställa de europeiska små och medelstora företagens möjligheter till 
överlevnad. Ändringsförslaget syftar till att förtydliga texten.

Se motiveringen till artikel 56.1.

Ändringsförslag 90
Artikel 56, punkt 3a (ny)

3a. Genom undantag från punkt 1 skall 
test- och undersökningsrapporter som 
redan använts för godkännande av en 
annan produkt, och för vilka tiden för 
dataskyddet ännu inte löpt ut, fortsätta att 
skyddas under den återstående tiden. 

Motivering

Det är nödvändigt att nämna undersökningar som fortfarande omfattas av dataskydd.

Ändringsförslag 91
Artikel 58, punkt 1, stycke 1

1. Den som avser att ansöka om 
godkännande av ett växtskyddsmedel skall 
innan några test eller undersökningar utförs 
sända en förfrågan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat till vilken 
han avser att sända sin ansökan för att få 
veta om ett godkännande redan har beviljats 
i den medlemsstaten för ett växtskyddsmedel 
som innehåller samma verksamma ämne, 
safener eller synergist. En sådan förfrågan 
skall omfatta en genomgång av den 
tillgängliga informationen enligt artikel 54.

1. Den som avser att ansöka om 
godkännande eller om förlängning eller
översyn av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall innan några test eller 
undersökningar utförs sända en förfrågan till 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat till vilken han avser att sända 
sin ansökan för att få veta om ett 
godkännande redan har beviljats i den 
medlemsstaten för ett växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, safener 
eller synergist. En sådan förfrågan skall 
omfatta en genomgång av den tillgängliga 
informationen enligt artikel 54.

Motivering

Dataskyddet måste också utsträckas till att gälla vid förlängning och översyn av ett 
godkännande för att skydda medelstora företag och de forskningsbaserade sektorerna inom 
växtskyddsindustrin.

Ändringsförslag 92
Artikel 58, punkt 1, stycke 2
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Den presumtive sökanden skall redovisa 
alla uppgifter om beteckning och 
föroreningar avseende det verksamma 
ämne som han tänker använda. Förfrågan 
skall stödjas av belägg för att den 
presumtive sökanden tänker ansöka om 
godkännande.

utgår

Motivering

Det synes inte tillrådligt att göra någon undersökning av ansökan innan den lämnats in 
officiellt. Informationen i artikel 54 räcker.

Ändringsförslag 93
Artikel 58, punkt 2

2. Om den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten finner att den presumtive 
sökanden avser att ansöka om godkännande, 
skall myndigheten lämna ut namn och adress 
för den eller de som tidigare fått 
godkännande och samtidigt underrätta dessa 
om sökandens namn och adress.

2. Om den behöriga myndigheten i 
medlemsstaten finner att den presumtive 
sökanden avser att ansöka om godkännande,
eller om förlängning eller översyn av ett 
godkännande, skall myndigheten lämna ut 
namn och adress för den eller de som 
tidigare fått godkännande och samtidigt 
underrätta dessa om sökandens namn och 
adress.

Motivering

Se motiveringen till artikel 58.1 första stycket.

Ändringsförslag 94
Artikel 58, punkt 3

3. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden skall vidta alla rimliga 
åtgärder för att nå en uppgörelse om delad 
användning av eventuella test- och 
undersökningsrapporter som skyddas enligt 
artikel 56 och som sökanden av 
godkännande av ett växtskyddsmedel 
behöver.

3. Den presumtive sökanden av ett 
godkännande, eller av förlängning eller
översyn av detta, och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden skall vidta alla rimliga 
åtgärder för att nå en uppgörelse om delad 
användning av eventuella test- och 
undersökningsrapporter som skyddas enligt 
artikel 56 och som sökanden av 
godkännande eller av förlängning eller 
översyn av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel behöver.
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Motivering

Se motiveringen till artikel 58.1 första stycket.

Ändringsförslag 95
Artikel 58, punkt 3a (ny)

 3a. Om medlemsstaten anser att ett 
monopol kan uppstå och om den 
presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, 
safener eller synergist inte kan nå en 
uppgörelse om att dela test- och 
undersökningsrapporter om ryggradsdjur, 
skall den presumtive sökanden underrätta 
medlemsstatens behöriga myndighet. De 
båda parterna skall dock enas om vilka 
domstolar som har domsrätt vad avser det 
andra stycket.

Motivering

I den nya förordningen bör man se till att undvika att monopol uppstår på marknaden för 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 96
Artikel 59, punkt 2

2. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena skall på alla sätt säkerställa 
att de delar test och undersökningar 
beträffande ryggradsdjur. Kostnaderna för 
att dela test och undersökningsrapporter 
skall bestämmas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt. Den presumtive 
sökanden är bara skyldig att stå för en del 
av kostnaderna för de uppgifter han är 
skyldig att lämna för att uppfylla 
godkännandekraven.

2. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena skall på alla sätt säkerställa 
att de delar test och undersökningar 
beträffande ryggradsdjur. Kostnaderna för 
att dela test och undersökningsrapporter 
skall bestämmas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt. Den presumtive 
sökanden är skyldig att stå för de 
fullständiga kostnaderna för att generera de 
uppgifter som delas. En förordning skall 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3 rörande de kostnader som skall 
beaktas.
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Motivering

Om basen för att beräkna de kostnader som delas enligt denna bestämmelse är för begränsad
blir de företag som investerar stort i forskning och tester orättvist behandlade, vilket skulle 
vara ett nederlag för de mest innovativa företagen på området. Företag som vill använda 
andra företags uppgifter skall åtminstone kunna visa att de kommit med ett rejält ekonomiskt 
erbjudande innan de kan använda uppgifterna i fråga.

Ändringsförslag 97
Artikel 59, punkt 3, stycke 1

3. Om den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, safener 
eller synergist inte kan nå en uppgörelse om 
att dela prov- och undersökningsrapporter 
om ryggradsdjur, skall den presumtive 
sökanden underrätta medlemsstatens 
behöriga myndighet. De båda parterna 
skall dock enas om vilka domstolar som har 
domsrätt vad avser det andra stycket.

3. Om den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, safener 
eller synergist inte kan nå en uppgörelse om 
att dela prov- och undersökningsrapporter 
om ryggradsdjur, skall förfarandet i 
artikel 58.3 och 58.3a tillämpas.

Motivering

Samma system för förhandlingar och rättvis kompensation som skall gälla allmänt för att 
undvika upprepade tester bör gälla även när man delar prov- och undersökningsrapporter om 
ryggradsdjur. Det föreskrivs även ett förfarande för hur situationer där parterna inte kan nå 
en uppgörelse skall lösas.

Ändringsförslag 98
Artikel 60, punkt 2, inledningen

2. Då det gäller affärsintressen enligt punkt 1 
skall endast följande uppgifter anses som 
konfidentiella:

2. Då det gäller affärsintressen enligt punkt 1 
skall följande uppgifter alltid anses som 
konfidentiella:

Motivering

Det kan inte uteslutas att även andra relevanta uppgifter än de som nämns i leden a–c får anses 
som konfidentiella.

Ändringsförslag 99
Artikel 60, punkt 2, led ca (nytt)
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ca) Namn och adress till institutioner och 
personer som är involverade i tester på 
ryggradsdjur.

Motivering

Personuppgifter rörande institutioner och personer bör betraktas som konfidentiella, eftersom 
dessa ofta är måltavla för radikala djurrättsorganisationer.

Ändringsförslag 100
Artikel 60, punkt 2a (ny)

2a. När det gäller testdata, inklusive 
undersökningsrapporter, som en sökande 
har lämnat till stöd för ett beslut om att 
godkänna eller ändra ett växtskyddsmedel 
enligt denna förordning, kan intresserade 
parter ta del av dessa data på bestämda 
platser som fastställts av kommissionen, 
myndigheten eller medlemsstaterna. Dessa 
data får inte offentliggöras genom 
tillhandahållande av kopior eller genom 
några andra publiceringssätt (inklusive 
elektronisk publicering).

Motivering

Allmänheten har ett legitimt intresse av att få tillgång till information, och denna tillgång bör 
garanteras i denna förordning i enlighet med Århuskonventionen. Det sätt på vilket 
allmänheten informeras bör dock förhindra missbruk och illojal konkurrens. Det föreslagna 
läsrumssystemet kommer att skapa den rätta jämvikten genom att intresserade tredje parter 
får tillgång till konfidentiell information, medan potentiella konkurrenter inte kan missbruka 
systemet för att få tillgång till känsliga kommersiella data.

Ändringsförslag 101
Artikel 63, punkt 2a (ny)

 2a. Medlemsstaterna får förbjuda eller 
begränsa reklam för växtskyddsmedel i 
vissa medier. 

Motivering

Det synes lämpligt att bevara eventuella nationella begränsningar på området. 
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Ändringsförslag 102
Artikel 64, punkt 1, stycke 1

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 
yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder.

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 
yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder. Skyldigheten för 
yrkesmässiga användare att föra register 
skall inte vara mer omfattande än den som 
föreskrivs i förordning (EG) nr 852/2004.

Motivering

Den byråkratiska bördan av att föra register får inte vara större än den som anges i förordning 
(EG) nr 852/2004.

Ändringsförslag 103
Artikel 64, punkt 1, stycke 2

Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende och 
dricksvattensleverantörer som så begär.

Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande.

Motivering

Det är tillräckligt att bevara upplysningarna om växtskydd för myndigheten. Att införa en 
skyldighet, som går utöver den som redan gäller, om att föra anteckningar skulle stå i strid 
med ansträngningarna att minska byråkratin och förvaltningskostnaderna.

Ändringsförslag 104
Artikel 73, punkt 1, led ia (nytt)

ia) Genomförande av experiment på grödor 
för mindre användningsområden.

Motivering

Innehavare av godkännanden har visat sig ovilliga att utsträcka godkännandena till mindre 
användningsområden på grund av de höga kostnaderna. Det krävs incitament för att undvika 
brist på växtskyddsmedel för denna typ av grödor.
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Ändringsförslag 105
Artikel 74a (ny)

Artikel 74a
Kommissionen skall senast tre år efter den 
tidpunkt som anges i artikel 80 stycke 1
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet och i denna
redogöra för vilka erfarenheter som gjorts 
av det ömsesidiga erkännandet av 
godkännanden inom en zon och över 
zongränserna och i vad mån det 
zonbaserade godkännandet på grundval av 
dessa erfarenheter kan ersättas med ett 
system för godkännande som gäller i hela 
Europa. Kommissionen skall vid behov 
bifoga lagstiftningsförslag om detta.

Motivering

Harmonisering av godkännanden av växtskyddsmedel är denna förordnings syfte. En 
regelbunden rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet skulle bidra till 
detta.

Ändringsförslag 106
Artikel 74b (ny)

Artikel 74b
Kommissionen skall kontrollera 
förordningens effektivitet och 
överensstämmelse med den inre marknaden 
och senast tre år efter offentliggörandet av 
förordningen och därefter vart femte år 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lämpliga ändringsförslag.
Särskild hänsyn skall tas till hur långt 
genomförandet av den inre marknaden för 
växtskyddsmedel kommit.

Motivering

Kommissionen bör kontrollera att denna förordning är förenlig med den inre marknadens 
principer och, om oförenlighet konstateras, lägga fram ändringsförslag så att 
överensstämmelse med den inre marknaden uppnås.

Ändringsförslag 107
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Artikel 77, punkt 2, strecksats 3

– För en period på fem år från och med den 
dag då de införs i förteckningen eller 
godkänns då det gäller verksamma ämnen 
vars införande i bilaga I till direktivet löper 
ut senast två år efter det att denna förordning 
offentliggjorts. Denna bestämmelse skall 
bara gälla uppgifter som behövs för ett 
förlängt godkännande och som certifierats 
som överensstämmande med principerna 
för god laboratoriesed senast två år efter 
det att förordningen offentliggjordes.

– För en period på fem år från och med den 
dag då de införs i förteckningen eller 
godkänns då det gäller verksamma ämnen 
vars införande i bilaga I till direktivet löper 
ut senast två år efter det att denna förordning 
offentliggjorts. 

Motivering

Dataskyddet och konfidentialiteten bör gälla alla relevanta uppgifter, inte bara de som 
överensstämmer med GLP eller GEP.

Ändringsförslag 108
Artikel 77, punkt 3

3. Om artikel 13 i direktivet gäller i kraft av 
punkt 1 eller 2, skall den omfattas av 
eventuella specialbestämmelser om 
direktivet vilka fastställts genom 
anslutningsakten för en medlemsstats 
anslutning till gemenskapen.

3. I de fall som avses i punkt 1 och 2 i 
denna artikel skall artikel 58 tillämpas. Om 
artikel 13 i direktivet gäller i kraft av 
punkt 1 eller 2, skall den omfattas av 
eventuella specialbestämmelser om 
direktivet vilka fastställts genom 
anslutningsakten för en medlemsstats 
anslutning till gemenskapen.

Motivering

There should be no room for doubt surrounding the effective application of the compulsory 
negotiation and fair compensation system established in this Regulation as regards active 
substances and ‘existing’ formulated products – i.e. those that were already on the market on 
26 July 1993 and that are covered by transitional measures. Preventing SMEs from gaining 
access – always in return for negotiation and financial compensation – to data that are vital 
to maintain the authorisations relating to formulated products containing ‘existing active 
substances’ would have extremely serious consequences in terms of their survival, and would 
affect agriculture by creating gaps in the plant protection industry as a result of the 
withdrawal of plant protection substances and products that are vital in combating disease 
occurring in key crops.

Ändringsförslag 109
Bilaga I
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Denna bilaga utgår.

Motivering

Detta är en olämplig zonindelning eftersom zonerna inte är tillräckligt homogena.

Ändringsförslag 110
Bilaga II, punkt 3.6.1

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en tillräcklig säkerhetsmarginal 
med tanke på effekternas art och allvar samt 
sårbarheten hos specifika grupper inom 
populationen. 

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en lämplig säkerhetsmarginal med 
tanke på effekternas art och allvar samt 
sårbarheten hos specifika grupper inom 
populationen, såsom kvinnor i fertil ålder, 
embryon, foster och barn fram till slutet av 
puberteten. 

Ändringsförslag 111
Bilaga II, punkt 3.6.2–3.6.5

3.6.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av genotoxicitetstest i senare led som gjorts 
i enlighet med datakraven för de 
verksamma ämnena och växtskyddsmedlen 
och andra tillgängliga uppgifter, inte 
klassificeras som mutagent ämne i 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, 
såvida inte människors exponering för 
detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar.

3.6.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om en bedömning enligt de enhetliga 
principerna och under rekommenderade 
användningsförhållanden visar på 
godtagbart skydd för användare, 
arbetstagare, närboende och konsumenter 
avseende minst ett representativt 
användningsområde för minst ett 
växtskyddsmedel.

3.6.3. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av cancerogenicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras
som cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i 
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direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar.
3.6.4. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av reproduktionstoxicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras 
som ett reproduktionstoxiskt ämne i 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, 
såvida inte människors exponering för 
detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar.
3.6.5. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det på grundval av en bedömning 
utifrån gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning inte 
anses förorsaka endokrina störningar som 
kan vara av toxikologisk betydelse för 
människor, såvida inte människors 
exponering för detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar.

Motivering

Kriterier för uteslutning begränsar avsevärt antalet godkända produkter. Ett 
godkännandeförfarande som inte beaktar faktiska användningar och exponeringar 
underminerar principen om att beslut skall fattas på grundval av riskbedömningar. Detta 
kommer att resultera i att många säkra medel och användningar faller bort. Dessa kriterier 
bör användas för att fastställa vilka ämnen som kan bytas ut och inte för att förkasta ämnen 
utan tillbörlig bedömning.

Ändringsförslag 112
Bilaga II, punkt 3.7.1, stycke 2, led c, led ii

ii) Övervakningsuppgifter som visar att det 
verksamma ämnets spridning över stora 
avstånd, och eventuell överföring till den 
mottagande miljön, kan ha skett via luft,

ii) Övervakningsuppgifter som visar att det 
verksamma ämnets spridning över stora 
avstånd, och eventuell överföring till den 
mottagande miljön, kan ha skett via luft eller
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vatten eller migrerande arter. vatten. 

Motivering

Det är inte vetenskapligt motiverat att nämna migrerande arter.

Ändringsförslag 113
Bilaga II, punkt 3.7.2–3.7.3.1

3.7.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det inte anses vara ett persistent, 
bioackumulerande och toxiskt ämne 
(PBT-ämne).

utgår

Ett ämne som uppfyller samtliga tre 
kriterier i nedanstående avsnitt är ett 
PBT-ämne.
3.7.2.1. Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller 
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havsvatten är längre än 
60 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 
längre än 40 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment är längre 
än 180 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller 
brackvattensediment är längre än 
120 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
120 dagar.
Bedömningen av ämnets persistens i miljön 
skall baseras på data om halveringstiden 
som samlats in under lämpliga betingelser, 
som skall beskrivas av sökanden.
3.7.2.2. Bioackumulering
Ett verksamt ämne uppfyller 
bioackumuleringskravet om 
biokoncentrationsfaktorn är högre än 
2000. 
Bedömningen av bioackumuleringen skall 
baseras på uppmätta data om 
biokoncentrationer i olika vattenlevande 
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arter. Data från såväl sötvattens- som 
havsvattensarter kan användas. 
3.7.2.3. Toxicitet
Ett verksamt ämne uppfyller 
toxicitetskriteriet om 
– nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid 
långvarig exponering för marina 
organismer eller sötvattensorganismer är 
mindre än 0,01 mg/l, eller
– ämnet klassificeras som cancerogent 
(kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 
eller 2) eller reproduktionstoxiskt 
(kategori 1, 2 eller 3), eller
– det finns andra bevis för kronisk toxicitet 
som fastställts genom klassificeringarna T, 
R48 eller Xn, R48 enligt 
direktiv 67/548/EEG. 
3.7.3. Ett verksamt ämne skall inte anses 
vara förenligt med artikel 4 om det är 
mycket persistent och mycket 
bioackumulerande (vPvB).
Ett ämne som uppfyller båda kriterierna i 
nedanstående avsnitt är ett vPvB-ämne.
3.7.3.1. Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller 
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havs-, söt- eller 
brackvatten är längre än 60 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment, 
sötvattens- eller brackvattensediment är 
längre än 180 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
180 dagar.

Motivering

Godkännande skall baseras på riskbedömningar. De faktiska riskerna med växtskyddsmedel 
liksom med alla andra produkter baseras på den faktiska användningen liksom på dosering 
och andra faktorer. De föreslagna kriterierna avspeglar inte de verkliga riskerna för miljön. 
Detta kommer att resultera i att många säkra medel och användningar faller bort. Dessa 
kriterier bör användas för att fastställa vilka ämnen som kan bytas ut och inte för att förkasta 
ämnen utan tillbörlig bedömning.
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Ändringsförslag 114
Bilaga II, punkt 3.8.2

3.8.2. Ett verksamt ämne skall anses
förenligt med artikel 4 bara om det på 
grundval av en bedömning utifrån 
gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning inte 
anses förorsaka endokrina störningar som 
kan vara av toxikologisk betydelse för 
icke-målorganismer, såvida inte 
icke-målorganismernas exponering för 
detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsförhållanden är 
försumbar.

utgår

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig grund för att behandla endokrina störningar annorlunda än 
andra toxikologiska effekter. Toxiska effekter förknippade med endokrina störningar omfattas 
redan av de maximala exponeringsnivåer som fastställts som säkra för människor och miljön. 
Endokrina störningar får inte vara ett godtyckligt kriterium för att förkasta verksamma 
ämnen.

Ändringsförslag 115
Bilaga II, punkt 4

Ett verksamt ämne skall godkännas som ett 
ämne som kan bytas ut i enlighet med 
artikel 24 om

Ett verksamt ämne skall klassificeras och
godkännas som ett ämne som kan bytas ut i 
enlighet med artikel 24 om

– dess acceptabla dagliga intag (ADI), 
godtagbara användarexponering (AOEL) 
och akuta referensdos (ARfD) är betydligt 
lägre än för majoriteten av de godkända 
verksamma ämnena,
– det uppfyller två av kriterierna för att 
betraktas som ett PBT-ämne,
– de kritiska effekterna är av sådant slag att 
de i kombination med användnings- och 
exponeringsmönstren leder till riskfyllda 
situationer, trots mycket restriktiva 
riskhanteringsåtgärder, t.ex. fullgod 

– de kritiska effekterna är av sådant slag att 
de i kombination med användnings- och 
exponeringsmönstren leder till riskfyllda 
situationer, trots mycket restriktiva 
riskhanteringsåtgärder, t.ex. fullgod 
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personlig skyddsutrustning eller mycket 
stora buffertzoner,

personlig skyddsutrustning eller mycket 
stora buffertzoner,

– det innehåller en stor andel icke-aktiva 
isomerer.

– det på grundval av bedömningen av 
genotoxicitetstest i senare led som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras 
som mutagent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar,
– det på grundval av bedömningen av 
cancerogenicitetstest som gjorts i enlighet 
med datakraven för de verksamma ämnena 
och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras 
som cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar,
– det på grundval av bedömningen av 
reproduktionstoxicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras 
som ett reproduktionstoxiskt ämne i 
kategori 1 eller 2 i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG, 
såvida inte människors exponering för 
detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar,
– det anses vara ett persistent, 
bioackumulerande och toxiskt ämne 
(PBT-ämne).
Ett ämne som uppfyller samtliga 
tre kriterier i nedanstående avsnitt är ett 
PBT-ämne.
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Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller 
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havsvatten är längre än 
60 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 
längre än 40 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment är längre 
än 180 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller 
brackvattensediment är längre än 
120 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
120 dagar.
Bedömningen av ämnets persistens i miljön 
skall baseras på data om halveringstiden 
som samlats in under lämpliga betingelser, 
som skall beskrivas av sökanden.
Bioackumulering
Ett verksamt ämne uppfyller 
bioackumuleringskravet om 
biokoncentrationsfaktorn är högre än 
2000. 
Bedömningen av bioackumuleringen skall 
baseras på uppmätta data om 
biokoncentrationer i olika vattenlevande 
arter. Data från såväl sötvattens- som 
havsvattensarter kan användas.
Toxicitet
Ett verksamt ämne uppfyller 
toxicitetskriteriet om 
– nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid 
långvarig exponering för marina 
organismer eller sötvattensorganismer är 
mindre än 0,01 mg/l, eller
– ämnet klassificeras som cancerogent 
(kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 
eller 2) eller reproduktionstoxiskt 
(kategori 1, 2 eller 3), eller
– det finns andra bevis för kronisk toxicitet 
som fastställts genom klassificeringarna T, 
R48 eller Xn, R48 enligt 
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direktiv 67/548/EEG. 
– det anses vara mycket persistent och 
mycket bioackumulerande (vPvB).
Ett ämne som uppfyller båda kriterierna i 
nedanstående avsnitt är ett vPvB-ämne.
Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller 
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havs-, söt- eller 
brackvatten är längre än 60 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment, 
sötvattens- eller brackvattensediment är 
längre än 180 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
180 dagar.
Bioackumulering
Ett verksamt ämne uppfyller 
bioackumuleringskriteriet om 
biokoncentrationsfaktorn är högre än 
5000.

Motivering

Om man fastställer bestämmelser om växtskyddsmedel på grundval av egenskaperna hos 
växtskyddsmedlens verksamma ämnen utan att beakta dessa medels faktiska användningar 
och exponeringar undergrävs principen om att beslut skall fattas på grundval av 
riskbedömningar. Detta kommer att resultera i att många säkra medel och användningar 
faller bort. Dessa kriterier bör användas för att fastställa vilka ämnen som kan bytas ut och 
inte för att förkasta ämnen utan tillbörlig bedömning. Ordalydelsen är tagen från 
punkterna 3.6 och 3.7 i bilaga II.

De kriterier som för tillfället används i förslaget till förordning för ämnen som kan bytas ut 
har endast liten eller ingen anknytning till verkliga risker som uppkommer genom 
användningen av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 116
Bilaga IV, punkt 3, stycke 1

Betydande praktiska eller ekonomiska 
olägenheter för användaren definieras som 
en större mätbar försämring av 
arbetsmetoderna eller affärsverksamheten 
vilket leder till en oförmåga att behålla 

Betydande praktiska eller ekonomiska 
olägenheter för användaren definieras som 
en större mätbar försämring av 
arbetsmetoderna eller affärsverksamheten 
vilket leder till en oförmåga att behålla 
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tillräcklig kontroll över målorganismen. En 
sådan större försämring kan vara t.ex. då det 
inte är tekniskt eller ekonomiskt möjlig att 
använda alternativa ämnen.

tillräcklig kontroll över målorganismen eller 
till att jordbruksverksamhetens 
konkurrenskraft rubbas. En sådan större 
försämring kan vara t.ex. då det inte är 
tekniskt eller ekonomiskt möjlig att använda 
alternativa ämnen.

Motivering

Konkurrenskraften hos gemenskapens jordbruk måste tryggas.

Ändringsförslag 117
Bilaga IV, punkt 3, stycke 2a (nytt)

Den jämförande bedömningen skall även ta 
hänsyn till godkända mindre 
användningsområden.

Motivering

Se motiveringen till artikel 48.1 c.
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