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KORT BEGRUNDELSE

Plantebeskyttelsesmidler er af afgørende betydning for landbruget og fødevareproduktionen. 
Samtidig udgør anvendelsen af midlerne en trussel mod miljøet og folkesundheden. I 1991 
blev der derfor vedtaget omfattende lovgivning, som udmøntede sig i en undersøgelse af alle 
lagre af sådanne midler i hele EU. Dette resulterede i et markant fald i antallet af stoffer på 
markedet: Af de 969 stoffer, der var omfattet af den grundige gennemgang, er kun 77 af disse 
nu tilladt på markedet, og der er endnu ikke truffet afgørelse om 420 stoffer. 
Plantebeskyttelsesmidler udgør imidlertid fortsat et miljøproblem. Stofferne er næsten pr. 
definition skadelige for omgivelserne, og dette kan forårsage problemer, såsom når afgrøder 
sprøjtes.

Hvert år markedsfører industrien cirka fem nye aktivstoffer. En række 
plantebeskyttelsesmidler produceres på basis af disse stoffer. Den forskning, der er forbundet 
hermed, er kompliceret og kostbar. Industriens omkostninger for hvert af aktivstofferne 
beløber sig årligt til cirka 200 millioner euro. Dels som følge af de høje 
forskningsomkostninger er der både på verdensplan og i Europa sket en væsentlig 
koncentration af markedet. I lyset af de enorme omkostninger, der er forbundet med nye 
plantebeskyttelsesmidler, udvikles disse hovedsagelig til de vigtigste afgrødearter, navnlig de 
fem vigtigste af disse: ris, hvede, majs, soja og bomuld. Produkter til afgrøder af mindre 
betydning, såsom kartofler, tomater og porrer, udvikles ofte med udgangspunkt i aktivstoffer 
indeholdt i midler til de fem vigtigste afgrødearter.

I lyset af den aktuelle situation foreslår Kommissionen en række væsentlige ændringer:

§ Godkendelsen af stoffer skal centraliseres mere og finde sted på europæisk plan, idet 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet skal spille en væsentligere rolle, mens 
Kommissionen skal deltage mere direkte i overvågning.

§ I tre medlemsstatszoner (nord, midt og syd) skal plantebeskyttelsesmidler godkendes 
ved gensidig anerkendelse - under forudsætning af, at det pågældende middel ikke 
indeholder stoffer, der bør begrænses.

§ Ændringerne omfatter incitamenter til at udvikle mere bæredygtige produkter: Stoffer 
med en lavrisikoprofil vil være omfattet af en længere databeskyttelsesperiode og en 
længere førstegangsgodkendelsesperiode.

§ Der er fastlagt forskrifter for afgrøder af mindre betydning: Medlemsstaterne kan 
godkende et plantebeskyttelsesmiddel, der anvendes til en vigtig afgrødeart, til andre 
afgrøder, hvis midlet tydeligvis er effektivt.

§ For at forebygge gentagelser af dyreforsøg skal forsøgsresultater fra forskning inden for 
hvirveldyr være til fælles brug.

§ Kortere godkendelsesprocedurer: I henhold til de tidligere regler tog godkendelsen 
mindst fem år, men der er nu fastsat en periode på 25 måneder.

Den rådgivende ordfører har et positivt syn på Kommissionens forslag. Forslaget indeholder 
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væsentlige forbedringer i forhold til den nuværende situation. Den rådgivende ordfører ønsker 
imidlertid stadig at foretage en række yderligere forbedringer:

§ For det første er det nødvendigt at fastlægge præcise og objektive kriterier for at 
definere, hvilke stoffer der kan påstås at have en lavrisikoprofil. For at tilskynde til 
udviklingen af mindre skadelige plantebeskyttelsesmidler kan der for midler, som 
indeholder stoffer med en lavrisikoprofil, stilles krav om en længere 
databeskyttelsesperiode og således en længere periode til dækning af omkostningerne. 
Der indføres ligeledes en ny "lavrisikokategori".

§ For det andet er det nødvendigt at tilskynde til udviklingen af midler til afgrøder af 
mindre betydning. Den rådgivende ordfører stiller i denne forbindelse tre
ændringsforslag: Godkendelsesproceduren kan udføres vederlagsfrit, ansøgerne kan 
forvente en forlængelse af databeskyttelsesperioden, og der oprettes en europæisk fond 
til fremme af godkendelser af mindre omfang.

§ Et tredje kontroversielt spørgsmål vedrører gensidig anerkendelse. Gensidig 
anerkendelse bør naturligvis indgå som led i en ordning, hvor stoffer godkendes på 
europæisk plan. Det kan imidlertid få uheldige konsekvenser at nægte medlemsstaterne 
det afgørende ord i forbindelse med godkendelser for deres eget område, da 
naturforhold (jordbund, vand eller klima) kan variere betydeligt, sågar inden for blot en 
enkelt zone.

§ For det fjerde ønsker den rådgivende ordfører at bidrage til yderligere begrænsninger af 
dyreforsøg i forbindelse med udviklingen af nye plantebeskyttelsesmidler.

§ Den rådgivende ordfører har taget industriens - nærmere betegnet ansøgernes - situation 
i betragtning. En afkortning af godkendelsesperioderne er en stor fordel for industrien. I 
nogle tilfælde kunne godkendelsesperioden fremskyndes noget, hvilket ville styrke 
ansøgernes situation yderligere.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8 a (ny)

(8a) For at undgå dyreforsøg bør forsøg 
med hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun finde sted som en sidste 
udvej. Eksisterende resultater fra forsøg 
med hvirveldyr udveksles i forbindelse med 
udviklingen af nye plantebeskyttelses-
midler. I henhold til Rådets direktiv 
86/609/EØF af 24. november 1986 om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes 
love og administrative bestemmelser om 
beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg 
og andre videnskabelige formål*, skal 
forsøg med hvirveldyr ligeledes erstattes, 
begrænses eller forfines. Gennemførelsen 
af denne forordning skal, hvor dette er
muligt, baseres på anvendelsen af 
relevante, alternative forsøgsmetoder. 
Senest syv år efter ikrafttrædelsen af 
forordningen skal Kommissionen foretage 
en gennemgang af reglerne om 
databeskyttelse af resultater fra forsøg med 
hvirveldyr og om nødvendigt ændre disse 
regler.
* EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1. Direktiv 
som ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/65/EF (EUT L 230 af 
16.9.2003, s. 32).

Begrundelse

Foranstaltningerne til forebyggelse af gentagelse af dyreforsøg skal strammes op.

Ændringsforslag 2
Betragtning 15 a (ny)

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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(15) For at tilskynde til udvikling af 
plantebeskyttelsesmidler skal der 
indarbejdes incitamenter til markedsføring 
af produkter med en lavrisikoprofil eller en 
risikoprofil, der er lavere end den, der er 
gældende for allerede markedsførte 
produkter. Der skal fastlægges præcise og 
objektive kriterier for at definere, hvilke 
produkter der kan siges at have en 
lavrisikoprofil.

Begrundelse

Forslaget omfatter incitamenter til anvendelse af produkter med en lavrisikoprofil. Det 
fremgår imidlertid ikke af definitionen, hvilke stoffer der bør være omfattet. Artikel 22 
indeholder en meget bred definition, der sandsynligvis vil blive fortolket på en række 
forskellige måder. Virksomheder har imidlertid brug for klarhed og retssikkerhed, navnlig i 
lyset af de kostbare investeringer i forskning, der er forbundet med udvikling af nye stoffer.

Ændringsforslag 3
Artikel 1

Formål Formål

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

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, tilskyndelse til udvikling af 
midler med mindre skadelige indvirkninger 
på miljøet og anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet. Forordningen har ligeledes 
til formål at tilskynde til udvikling af midler
til begrænset anvendelse.

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

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

3. Denne forordning har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.



AD\661411DA.doc 7/23 PE 382.540v02-00

DA

Begrundelse

Det er meget væsentligt at tilskynde til udvikling af mindre skadelige
plantebeskyttelsesmidler, og denne målsætning bør medtages blandt forordningens formål.

I det foreliggende forslag nævnes forordningens formål kun i betragtningerne. Formålet bør 
fastsættes i de første artikler.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, nr. 9 a (nyt)

9a) "parallel handel":
import af et plantebeskyttelsesmiddel fra en 
medlemsstat, hvori midlet er godkendt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 91/414/EØF eller i denne 
forordning, i den hensigt at markedsføre 
det i den importmedlemsstat, hvori midlet 
eller et identisk referencemiddel er 
godkendt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i direktiv 91/414/EØF eller 
i denne forordning 

Ændringsforslag 5
Artikel 3, nr. 9 b (nyt)

9b) "identisk":
plantebeskyttelsesmidler anses for 
identiske, hvis de
* har fælles oprindelse
* er fremstillet af den samme virksomhed 
eller en hermed associeret virksomhed eller 
på licens og
* i det mindste er fremstillet efter samme 
formel og under anvendelse af det samme 
aktivstof og har samme virkning med
behørig hensyntagen til navnlig de 
forskelle, der måtte eksistere inden for 
landbrug, plantesundhed og miljøet for så 
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vidt angår betingelser, særlig klimatiske 
betingelser

Ændringsforslag 6
Artikel 3, nr. 20 a (nyt)

20a) "god forsøgspraksis":
praksis i overensstemmelse med direktiv 
2004/10/EF

Begrundelse

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

Ændringsforslag 7
Artikel 3, nr. 21 a (nyt)

21a) "god landbrugspraksis":
nationalt godkendte sikre anvendelser af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold, der er nødvendige for en effektiv 
bekæmpelse af skadegørere; dette omfatter 
anvendelser af plantebeskyttelsesmidler på 
en række niveauer op til det højeste 
godkendte niveau, idet 
plantebeskyttelsesmidlerne skal anvendes 
på en sådan måde, at restkoncentrationer
forekommer i de mindst mulige mængder
godkendte sikre anvendelser fastlægges på 

nationalt plan og omfatter nationalt 
registrerede eller anbefalede anvendelser, 
som tager hensyn til offentlig sundhed, 
sundhed på arbejdspladsen og 
miljøbeskyttelse
faktiske forhold omfatter alle faser af 
fremstilling, opbevaring, transport og 
distribution af fødevarer og foder

Begrundelse

De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations definition på "god 
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landbrugspraksis" bør indarbejdes i forordningen.

Ændringsforslag 8
Artikel 3, nr. 21 b (nyt)

21b. "anvendelser af mindre betydning":
anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
på en afgrøde, der ikke er almindeligt 
udbredt i en medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik 
på opfyldelse af et begrænset eller 
sporadisk og ganske særligt behov, eller på 
såsæd.

Begrundelse

Definition af begrebet "anvendelser af mindre betydning", som er anvendt i artikel 49.

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 1

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

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

Begrundelse

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

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers,
eller dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 

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

kendte kumulative og synergistiske 
virkninger, hvis de nødvendige metoder til 
beregning af sådanne virkninger er til 
rådighed - eller for grundvandet.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 11
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. En ansøgning kan vurderes af flere 
medlemsstater i fællesskab efter ordningen 
med medrapportørere.

Begrundelse

Der gælder samme ordning for vurderinger efter direktiv 91/414/EØF. Ordningen har stor 
indflydelse på, hvor hurtigt der afgives vurderingsrapporter om aktivstoffer, og på 
rapporternes kvalitet.

Ændringsforslag 12
Artikel 11, stk. 1

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

1. Senest 10 måneder efter datoen for en 
meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, 
første afsnit, udarbejder den rapporterende 
medlemsstat en rapport (i det følgende 
benævnt "udkastet til vurderingsrapport"), 
som den forelægger for autoriteten, og som 
indeholder medlemsstatens vurdering af, 
hvorvidt aktivstoffet kan forventes at 
opfylde kravene i artikel 4.

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

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
rimelig frist for, hvornår ansøgeren skal 
fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges 
perioden på 10 måneder med den 
supplerende periode, medlemsstaten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og autoriteten herom. Disse underretter de 
øvrige medlemsstater.
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Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Begrundelse

Der er vigtigt at fremskynde nye, innovative stoffers adgang til markedet. De rapporterende 
medlemsstater kan påbegynde vurderingen af foreliggende oplysninger allerede inden datoen 
for den i artikel 9, stk. 3, omhandlede meddelelse. En tidsfrist på 10 måneder forekommer 
derfor rimelig og ønskværdig.

Ændringsforslag 13
Artikel 14, stk. 2

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

Begrundelse

Godkendelsen bør ikke gøres tidsubegrænset efter den første forlængelse. Dette ville være i 
strid med forsigtighedsprincippet. Afgørelser bør træffes på grundlag af den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden som fastsat i artikel 4, stk. 1.

Ændringsforslag 14
Artikel 15, stk. 1

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

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

Ændringsforslag 15
Artikel 22, stk. 1

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

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

Denne undtagelsesbestemmelse finder ikke 
anvendelse på aktivstoffer, der efter direktiv 
67/548/EØF er klassificeret som:
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– kræftfremkaldende
– mutagene
– reproduktionstoksiske
– sensibiliserende
eller på stoffer, der er klassificeret som:
– persistente med en halveringstid på over 
60 dage
– hormonforstyrrende og optræder på EU's 
liste over stoffer, som mistænkes for at 
være hormonforstyrrende
– toksiske
– bioakkumulerende og ikke let-
nedbrydelige.
Senest den ...* undersøger og, om 
nødvendigt, specificerer Kommissionen 
kriterierne for behandling af et aktivstof 
som et lavrisikostof og forelægger i givet 
fald forslag.
* Et år efter denne forordnings
ikrafttrædelse.

Begrundelse

Der skal fastlægges klare og objektive kriterier for, hvornår stoffer kan defineres som 
lavrisikostoffer. Forslaget indeholder ingen definition af sådanne stoffer. For at fremme 
forskningen i mindre skadelige stoffer og produkter skal virksomhederne gives klare 
oplysninger og retssikkerhed med hensyn til, hvad der helt præcist forstås ved lavrisikostoffer. 
De her anførte kriterier er til dels taget fra direktivet om biocidholdige produkter (98/8/EF). 
Med disse kriterier ville 25 – 30 % af aktivstoffer blive betragtet som lavrisikostoffer.

Ændringsforslag 16
Artikel 24, stk. 1

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

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i 
artikel 4 og i bilag II, punkt 4, klassificeres
og godkendes som et "substitutionsrelevant 
stof".
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De pågældende stoffer er i det følgende 
benævnt "substitutionsrelevante stoffer".

Godkendelsen gælder i 10 år. Artikel 14, 
stk. 2, finder ikke anvendelse.

Begrundelse

For at blive klassificeret som substitutionsrelevante stoffer skal aktivstoffer opfylde de i 
forordningsforslaget fastlagte kriterier.

Ændringsforslag 17
Artikel 32, stk. 5 a (nyt)

5a. Der anvendes samme 
standardansøgningsformularer i alle 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 18
Artikel 36, stk. 1, afsnit 2

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

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 
12 måneder med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Denne 
supplerende periode baseres på det tidsrum, 
ansøgeren har brug for til at skaffe
yderligere oplysninger.

Begrundelse

Ansøgerne skal have tid nok til at skaffe yderligere oplysninger.

Ændringsforslag 19
Artikel 40, stk. 1

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

1. Den medlemsstat, som en ansøgning 
indgives til i henhold til artikel 39, 
godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 
betingelser, herunder klassificeringen i 
overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, 
som referencemedlemsstaten, medmindre 
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som referencemedlemsstaten. medlemsstaten kan påvise, at anvendelsen 
af et plantebeskyttelsesmiddel har en anden 
miljøindvirkning på dets område end på 
referencemedlemsstatens område.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør have det afgørende ord for så vidt angår godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, eftersom naturforholdene (jordbund, vand og klima) kan variere 
betydeligt fra medlemsstat til medlemsstat og sågar inden for et givet område. Gensidig 
anerkendelse kan imidlertid udelukkende nægtes af miljømæssige årsager.

Ændringsforslag 20
Artikel 46 a (ny)

Artikel 46a
Markedsføring og anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler, der er forbundet 
med begrænset risiko

1. Uanset artikel 29 godkendes et 
plantebeskyttelsesmiddel som et 
plantebeskyttelsesmiddel, der er forbundet 
med begrænset risiko, hvis det opfylder 
følgende betingelser:
a) mindst et af de aktivstoffer, det 
indeholder, skal være et stof som defineret i 
artikel 22 ("lavrisikostoffer")
b) alle de aktivstoffer, safenere og 
synergister med lav risiko, som det
indeholder, skal være godkendt i 
overensstemmelse med kapitel II
c) det skal, i lyset af den videnskabelige 
eller tekniske viden, være forbundet med
væsentlig færre risici for menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet end et tilsvarende 
allerede godkendt plantebeskyttelsesmiddel
d) det skal være tilstrækkelig aktivt
e) det skal opfylde kravene i artikel 29, stk. 
1, litra b), c) og e)-h).
2. Ansøgere, der ansøger om godkendelse 
af et plantebeskyttelsesmiddel, der er 
forbundet med begrænset risiko, skal 
påvise, at midlet opfylder betingelserne i 
stk. 1, samt vedlægge ansøgningen et 
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detaljeret og kortfattet dossier vedrørende
hvert enkelt punkt i kravene til aktivstoffet 
og plantebeskyttelsesmidlet.
3. Medlemsstaten skal inden for en frist på 
120 dage træffe afgørelse om, hvorvidt en 
ansøgning om godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, der er forbundet 
med begrænset risiko, kan imødekommes.
Denne periode fastsættes til 90 dage, hvis 
en anden medlemsstat fra samme zone 
allerede har godkendt samme 
plantebeskyttelsesmiddel.
Hvis medlemsstaten kræver yderligere 
oplysninger, fastsætter den en frist for, 
hvornår ansøgeren skal fremlægge disse 
oplysninger. I et sådant tilfælde forlænges 
fristen på 120 dage med den supplerende 
periode, medlemsstaten har indrømmet.
4. Medmindre andet er fastsat, finder alle 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende godkendelser anvendelse.

Begrundelse

For at tilskynde til udvikling af mindre skadelige plantebeskyttelsesmidler indføres der her en 
ny kategori af lavrisiko-plantebeskyttelsesmidler, der udgør en lavere risiko end de allerede 
eksisterende produkter på markedet og indeholder mindst ét lavrisiko-aktivstof. Denne 
kategori af plantebeskyttelsesmidler bør gives visse fordele, såsom en længere 
databeskyttelsesperiode og afgiftsfritagelse.

Ændringsforslag 21
Artikel 49, stk. 3, litra d

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

d) de i stk. 2 nævnte personer eller organer 
har fremlagt den nødvendige dokumentation 
og de nødvendige oplysninger til støtte for 
en udvidelse af godkendelsen. De 
undersøgelser, der er nødvendige med 
henblik på fastlæggelse af
maksimalgrænseværdier for 
restkoncentrationer, kan foretages af 
videnskabelige institutioner eller offentlige 
myndigheder.
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Begrundelse

Omkostningerne i forbindelse med videnskabelige undersøgelser udgør en særdeles stor 
hindring for udviklingen af plantebeskyttelsesmidler til anvendelser af mindre betydning. 
Formålet med ændringsforslaget er at opstille løsninger, som økonomisk set er lettere at 
gennemføre.

Ændringsforslag 22
Artikel 49, stk. 3 a (nyt)

3a. Kriterierne for godkendelse til 
anvendelser af mindre betydning skal åbne 
mulighed for ekstrapolering af data
indhentet for andre i botanisk og 
agronomisk henseende meget lignende 
afgrøder.

Begrundelse

Når afgrøder ligner hinanden meget således som f.eks. kirsebær og slåen, bør de data, der er 
indhentet med henblik på den første godkendelse, ekstrapoleres for at gøre det muligt at 
udvide godkendelsen til også at omfatte anvendelser af mindre betydning.

Ændringsforslag 23
Artikel 49, stk. 6 a (nyt)

6a. Senest ...* fremsætter Kommissionen et 
forslag for Europa-Parlamentet og Rådet 
om oprettelse af en europæisk fond til 
fremme af anvendelser af mindre 
betydning. Denne fond kan finansieres ved 
hjælp af indtægterne fra afgifter på midler 
til bekæmpelse af skadegørere. Fonden skal
også kunne finansiere supplerende 
undersøgelser af restkoncentrationer i 
forbindelse med anvendelser af mindre 
betydning.
*Et år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der er tilstrækkelige plantebeskyttelsesmidler til rådighed til anvendelser af 
mindre betydning. En europæisk fond til fremme heraf kan spille en vigtig rolle i denne 
forbindelse.
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Ændringsforslag 24
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Uanset artikel 28, stk. 1, tillader
medlemsstaterne først import og markeds-
føring af et plantebeskyttelsesmiddel på 
deres territorium gennem parallelhandel,
efter at der er gennemført en administrativ 
procedure til undersøgelse af, om midlet er 
identisk med det allerede godkendte 
plantebeskyttelsesmiddel 
(referenceplantebeskyttelsesmiddel). Er 
dette tilfældet, udsteder den kompetente 
myndighed i den udpegede medlemsstat et
identitetscertifikat.
2. Importører af et plantebeskyttelsesmiddel 
skal inden den første import og den første 
markedsføring af midlet ansøge den 
kompetente myndighed i den udpegede 
medlemsstat om et identitetscertifikat for 
det plantebeskyttelsesmiddel, som de ønsker 
at importere.
3. Den kompetente myndighed i den 
udpegede medlemsstat afgør inden for en 
frist på 45 dage, om kravene i denne artikel
er opfyldt. Hvis myndigheden konstaterer,
at kravene er opfyldt, modtager importøren 
et identitetscertifikat for det pågældende 
produkt.
4. Ansøgeren er fritaget for pligten til at 
forelægge de oplysninger samt de forsøgs-
og undersøgelsesrapporter, der kræves til
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel.
5. Den kompetente myndighed, der modta-
ger ansøgningen, anmoder den kompetente 
myndighed i oprindelseslandet om:
a) at fastslå midlets præcise 
sammensætning for at kontrollere, at det er 
identisk med et allerede godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel i 
referencemedlemsstaten, og
b) at kontrollere, at midlet er godkendt i 
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denne referencemedlemsstat i 
overensstemmelse med den i direktiv 
91/414/EØF eller i denne forordning
fastlagte godkendelsesprocedure.
6. Parallelimporterede produkter må ikke 
ompakkes.
7. Identitetscertifikatets gyldighed udløber
samtidig med godkendelsen af 
referencemidlet eller udløbet af 
godkendelsen af det importerede produkt i 
den medlemsstat, hvorfra det eksporteres. 
Hvis godkendelsen af referenceproduktet 
trækkes tilbage af andre årsager end 
sundheds- eller miljømæssige årsager, kan
importøren fortsat sælge det importerede 
produkt i et år efter 
tilbagetrækningsdatoen.

Ændringsforslag 25
Artikel 56, stk. 1, afsnit 4

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

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

Begrundelse

For at fremme forskning i mindre skdelige stoffer og produkter er det vigtigt af hensyn til 
databeskyttelsen, og dermed investeringsudbyttet, at udvide anvendelsen af midler, der er 
forbundet med en lav eller lavere risiko.

Ændringsforslag 26
Artikel 56, stk. 1, afsnit 5

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

En undersøgelse, som forelægges med 
henblik på forlængelse eller revurdering af 
en godkendelse, er kun beskyttet, hvis den er 
nødvendig med henblik på en ændring af 
lovgivningen.
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Begrundelse

Kommissionens forslag udgør et meget stort fremskridt i forhold til den nuværende situation 
for så vidt angår beskyttelsen af små og mellemstore europæiske virksomheders
overlevelsesevne. Formålet med ændringsforslaget er at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 27
Artikel 56, stk. 1 a (nyt)

1a. Databeskyttelsesperioden for det 
pågældende middel forlænges, hvis den 
første ansøger søger om godkendelse af 
afledte plantebeskyttelsesmidler til 
anvendelser af mindre betydning som 
defineret i artikel 49, stk. 1. 
Databeskyttelsesperioden forlænges med 
tre måneder for hvert nyt produkt til 
anvendelser af mindre betydning. 
Databeskyttelsesperioden kan forlænges 
med højst tre år.

Begrundelse

For at tilskynde til udvikling af (afledte) plantebeskyttelsesmidler, der specifikt er beregnet til 
anvendelser af mindre betydning, er det vigtigt at forlænge databeskyttelsesperioden og 
dermed øge investeringsudbyttet.

Ændringsforslag 28
Artikel 56, stk. 2, litra b a (nyt)

ba) hvor der opstår en monopolsituation.

Begrundelse

Den nye forordning bør indeholde særlige bestemmelser til forebyggelse af
monopolsituationer på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 29
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Er en medlemsstat af den opfattelse, at 
der kan opstå en monopolsituation, og kan 
den kommende ansøger og indehaveren 
eller indehaverne af godkendelserne af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke nå til enighed 
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om fælles brug af forsøg og undersøgelser, 
hvori der indgår hvirveldyr, underretter den 
kommende ansøger medlemsstatens 
kompetente myndighed herom. De to parter 
skal dog aftale, hvilke domstole der har 
kompetence for så vidt angår anvendelsen 
af artikel 59, stk. 3, andet afsnit.

Begrundelse

Den nye forordning bør indeholde særlige bestemmelser til forebyggelse af
monopolsituationer på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 30
Artikel 58, stk. 3

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

3. Den kommende ansøger om godkendelse 
og indehaveren eller indehaverne af 
relevante godkendelser træffer alle rimelige 
foranstaltninger for at nå til enighed om 
fælles brug af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter beskyttet i henhold 
til artikel 56, som ansøgeren om 
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
har brug for. I stedet for en sådan aftale kan 
sagen forelægges en voldgiftsinstans, hvis 
afgørelse accepteres. I et forsøg på at sikre, 
at udgifterne til fælles brug af data
fastsættes på en retfærdig, gennemsigtig og 
ikke-diskriminerende måde, kan 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
76, stk. 3, vedtage retningslinjer for 
omkostningsdeling baseret på disse 
principper. 

Begrundelse

For at begrænse unødvendige dobbeltforsøg til et minimum er det nødvendigt at etablere
voldgifts- og omkostningsdelingsmekanismer, der kan hjælpe ansøgere og indehavere af 
godkendelser til at nå til enighed. Reach-direktivet indeholder tilsvarende bestemmelser.

Ændringsforslag 31
Artikel 59, stk. 3 a (nyt)

3a. Senest den ...* tager Kommissionen 
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denne forordnings bestemmelser om
databeskyttelse i forbindelse med forsøg og 
undersøgelser, hvori der indgår hvirveldyr,
op til fornyet overvejelse. Kommissionen 
sender sin vurdering og eventuelle forslag 
til ændringer med henblik på en 
begrænsning af databeskyttelsen i 
forbindelse med dyreforsøg til Europa-
Parlamentet og Rådet.
* Syv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

I henhold til Kommissionens forslag er resultaterne fra forsøg med hvirveldyr omfattet af 
databeskyttelse, men sådanne data skal derimod kunne bruges af flere i fællesskab. I 
øjeblikket er dette kompromis nødvendigt af praktiske hensyn (da mange nye produkter ellers 
ikke vil kunne markedsføres), men det bør tages op til fornyet overvejelse, når tiden er inde 
hertil. En mindre streng databeskyttelsesordning vil stadig mindske antallet af forsøg med 
hvirveldyr.

Ændringsforslag 32
Artikel 60, stk. 1 a (nyt)

1a. Efter at have givet den person, der har 
fremsat anmodningen, mulighed for at 
fremføre sine synspunkter, træffer den 
kompetente myndighed afgørelse om 
oplysningernes fortrolighed. Afgørelsen 
skal indeholde en fyldestgørende
begrundelse for de årsager, der ligger til 
grund for den. Den kompetente myndighed 
meddeler den pågældende person sin 
afgørelse.

Begrundelse

Offentliggørelse af oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for forretningsmæssige 
interesser. Indehaverne af oplysningerne skal derfor have mulighed for at give udtryk for 
deres holdninger til offentliggørelsen. 

Ændringsforslag 33
Artikel 60, stk. 2, litra c a (nyt) og c b (nyt)

ca) Navne på og personoplysninger om de 
videnskabsfolk og laboratorieassistenter, 
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der er ansvarlige for gennemførelsen af 
forsøg og undersøgelser, hvori der indgår
hvirveldyr.
cb) Oplysninger om aktuelle eksperimenter 
eller forsøg med forsknings- eller 
udviklingsmæssigt sigte som defineret i 
artikel 51.

Begrundelse

Fortroligheden af oplysninger med henblik på beskyttelse af forretningsmæssige interesser 
skal vurderes fra sag til sag i lyset af de argumenter, der fremføres af den pågældende 
ansøger. Under alle omstændigheder er oplysninger om forskning og udvikling ofte yderst 
følsomme og bør derfor som hovedregel behandles fortroligt.

Laboratorieassistenter, der udfører dyreforsøg, udsættes ofte for overgreb, og deres 
personoplysninger må derfor beskyttes.
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