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KORT BEGRUNDELSE

Med det foreliggende forslag til forordning skal direktiv 91/414/EØF om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler erstattes og direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer ophæves.

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler påvirker landbrugsøkosystemerne og kan være 
sundhedsfarlige for brugeren, påvirke kvaliteten af fødevarer og have negative virkninger for 
forbrugernes sundhed, når der er skadelige rester af plantebeskyttelsesmidler i fødevarer. På 
den anden side anvendes plantebeskyttelsesmidler for at beskytte og forbedre plantekulturers 
sundhed, og de gør det muligt for landbrugerne at fordoble deres udbytte og dyrke deres 
kulturer på en mere fleksibel måde. Dette sikrer en pålidelig produktion af billige
landbrugsprodukter i nærområdet, reducerer behovet for arealer til fødevareproduktion og gør 
de europæiske lande mere uafhængige af landbrugsimport.

Et af hovedformålene med forslaget er at harmonisere godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler yderligere i EU og dermed styrke det indre marked. Den rådgivende 
ordfører kan tilslutte sig, at der ud over den normale godkendelsesprocedure i 
medlemsstaterne bør indføres en procedure med obligatorisk gensidig anerkendelse af 
godkendelser i medlemsstaterne i den samme zone, da man hermed undgår unødvendigt 
dobbeltarbejde i medlemsstaterne og opnår, at der hurtigere bliver adgang til innovative og 
miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler. Desuden foreslår hun, at der under visse betingelser 
også bør være mulighed for gensidig anerkendelse af godkendelser på tværs af zonerne. På 
den anden side skal det sikres, at der i hvert enkelt konkrete tilfælde kan tages hensyn til 
landbrugsmæssige og klimatiske forskelle mellem medlemsstaterne i en zone.

Hvad angår databeskyttelse i forbindelse med undersøgelser, der skal fremlægges med 
henblik på godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, foreslår den rådgivende ordfører en 
ordning, der sikrer det europæiske erhvervslivs konkurrencedygtighed og de forskende 
planteproducenters innovationsevne og samtidig giver producenterne af generiske produkter 
adgang til markedet. Der tages herved navnlig hensyn til de særlige forhold, der gør sig 
gældende i forbindelse med godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og de deri indeholdte 
aktivstoffer, navnlig den automatiske tidsbegrænsning af førstegangsgodkendelser til ti år.

Den rådgivende ordfører mener, at der er behov for EU-regler om parallelimport af 
plantebeskyttelsesmidler. Der er i øjeblikket stor usikkerhed om retstilstanden på grund af 
divergerende domstolsafgørelser og store forskelle mellem medlemsstaternes håndtering af 
import.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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
Henvisning 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, 
litra b),

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37, stk. 2, artikel 152, stk. 4, litra b),
og artikel 95, stk. 1,

Begrundelse

Forordningen har til formål at sikre de frie varebevægelser inden for plantebeskyttelsesmidler 
på det fælles indre marked gennem harmoniserede regler for markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler (jf. betragtning 7 og kapitel III). Derfor bør forordningen også have 
EF-traktatens artikel 95, stk. 1, som retsgrundlag.

Ændringsforslag 2
Artikel 1

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

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

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

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

3. Denne forordning har til formål at sikre 
et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
4. Denne forordning har desuden til formål 
at harmonisere bestemmelserne om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
for at harmonisere adgangen til 
plantebeskyttelsesmidler blandt 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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landbrugere i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag 3
Artikel 3, nr. 18

18) "god plantebeskyttelsespraksis": 18) "god plantebeskyttelsespraksis":
praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

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

Begrundelse

For at sikre en optimal plantebeskyttelse, der i så høj grad som muligt begrænser risiciene for 
menneskers og dyrs sundhed og ligeledes risiciene for miljøet, er det af afgørende betydning 
at forebygge resistensopbygning. Resistensforekomst kan skabe behov for anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, der i højere grad påvirker menneskers og dyrs sundhed eller 
miljøet. Derfor bør forebyggelse af resistensopbygning medtages i definitionen på god 
plantebeskyttelsespraksis.

Ændringsforslag 4
Artikel 3, nr. 19

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

Begrundelse

Denne nye definition er overflødig og ville i praksis give anledning til irritation og 
fortolkningsvanskeligheder, da kravet om at anvende plantebeskyttelsesmidler på en sådan 
måde, at "miljøet forurenes mindst muligt", allerede er en del af kernen i principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis. Desuden er der ikke tale om en tydelig afgrænset 
begrebsbestemmelse i forbindelse med det nydefinerede område.
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Ændringsforslag 5
Artikel 3, nr. 21 a (nyt)

21a) "god forsøgspraksis":
praksis som defineret i direktiv 2004/10/EF
om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om 
anvendelsen af principper for god 
laboratoriepraksis og om kontrol med deres 
anvendelse ved forsøg med kemiske stoffer1

1 EUT L 50 af 20.2.2004, s. 44.

Begrundelse

Definition af det i kapitel V anvendte begreb.

Ændringsforslag 6
Artikel 3, nr. 21 b (nyt)

21b) "forsøg og undersøgelser":
undersøgelser eller forsøg, der har til 
formål at fastlægge et aktivstofs eller 
plantebeskyttelsesmidlers egenskaber og 
opførsel, forudsige eksponeringen for 
aktivstoffer og/eller deres relevante 
metabolitter, bestemme sikre 
eksponeringsniveauer og fastlægge 
betingelserne for sikker anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Der tales gennem hele forordningen om forsøgs- og undersøgelsesrapporter. Der er behov for 
at indsætte en definition, som ikke kun omfatter undersøgelsesrapporter, men også andre 
oplysninger, der er relevante for en risikovurdering.

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

21c) "god landbrugspraksis":
god landbrugspraksis i forbindelse med 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
omfatter de nationalt godkendte former for 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på 
de faktiske betingelser, der er nødvendige 
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for en effektiv bekæmpelse af skadegørere. 
Den omfatter en række forskellige niveauer 
af anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
op til den højeste tilladte anvendelse, på en 
måde, der efterlader den mindst mulige 
restkoncentration.
Godkendte, sikre anvendelser fastlægges på 
nationalt plan og omfatter nationalt 
registrerede eller anbefalede anvendelser 
under hensyn til folkesundheden, 
arbejdsmiljøet og miljøet.
De faktiske betingelser omfatter alle stadier 
af produktion, oplagring, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foder.

Begrundelse

Definitionen af "god landbrugspraksis" fra Verdensorganisationen for Ernæring bør 
overtages i forordningen.

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

21d) "anvendelser af mindre betydning":
Ved anvendelsen af denne forordning
forstås ved anvendelse af mindre betydning 
af et plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik 
på opfyldelse af et begrænset eller 
sporadisk og ganske særligt behov eller på 
frø.

Begrundelse

Definition af det i artikel 49 anvendte begreb "anvendelser af mindre betydning".

Ændringsforslag 9
Artikel 4, stk. 1

1. Et aktivstof godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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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.

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

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 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet.

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

Ændringsforslag 11
Artikel 10

Artikel 10 udgår
Adgang til resuméet af dossieret

Autoriteten giver straks offentligheden 
adgang til det i artikel 8, stk. 1, omhandlede 
resumé, dog med undtagelse af 
oplysninger, der er fortrolige i henhold til 
artikel 60.

Begrundelse

Disse oplysningers foreløbige karakter på dette tidlige tidspunkt gør, at de ikke er egnede til 
at blive lagt ud til offentligheden. Det vil være mere oplagt at give offentligheden adgang til 
den reviderede vurderingsrapport, eftersom den er blevet officielt godkendt. 

Ændringsforslag 12
Artikel 11, stk. 1



AD\662526DA.doc 9/39 PE 382.584v03-00

DA

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

1. Den rapporterende medlemsstat kan 
begynde at evaluere forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, så snart de 
fremlægges af ansøgeren, også inden 
datoen for en meddelelse i henhold til
artikel 9, stk. 3, første afsnit. Senest otte
måneder efter datoen for en meddelelse i 
henhold til artikel 9, stk. 3, første afsnit, 
udarbejder den rapporterende medlemsstat 
en rapport (i det følgende benævnt "udkastet 
til vurderingsrapport"), som den forelægger 
for autoriteten, og som indeholder 
medlemsstatens vurdering af, hvorvidt 
aktivstoffet kan forventes at opfylde kravene 
i artikel 4.

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

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
rimelig frist for, hvornår ansøgeren skal 
fremlægge disse. I dette tilfælde forlænges 
perioden på otte måneder med den 
supplerende periode, medlemsstaten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og autoriteten herom. Ansøgeren fremsætter 
samtidig med fremlæggelsen af yderligere 
oplysninger eventuelle anmodninger om 
databeskyttelse i henhold til artikel 56. 
Medlemsstaten kan rådføre sig med 
autoriteten.

Begrundelse

Det vil fremskynde nye, innovative produkters adgang til markedet, hvis man begynder med at 
evaluere de tilgængelige oplysninger, inden dossieret er fuldstændigt. Det bør derfor ikke 
tage den rapporterende medlemsstat mere end otte måneder at forelægge sin reviderede 
vurderingsrapport, når evalueringen af aktivstofferne i henhold til direktiv 91/414/EØF er 
gennemført.

Der er behov for en ordning for anmodninger om databeskyttelse i forbindelse med 
supplerende oplysninger.

Fastlæggelse af zoner og gensidig anerkendelse inden for zonerne er noget nyt i forbindelse 
med godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og bør revideres efter fem år med henblik på 
enten at tilvejebringe en enkelt godkendelse gældende for hele EU eller ændre antallet af og 
inddelingen i de forskellige zoner.

Ændringsforslag 13
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Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Den rapporterende medlemsstat 
forelægger også Kommissionen og 
autoriteten en rapport, som angiver alle de 
anvendelser, der er blevet evalueret, og som 
kan godkendes i overensstemmelse med 
kravene i artikel 29.

Begrundelse

Et stof bør godkendes, så snart de første sikre anvendelser er blevet identificeret. Dette vil 
give landbrugerne hurtigere adgang til nye, innovative produkter.

Ændringsforslag 14
Artikel 12, stk. 1, afsnit 1 - 3

1. Autoriteten rundsender udkastet til 
vurderingsrapport fra den rapporterende 
medlemsstat til ansøgeren, de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen.

1. Autoriteten rundsender udkastet til 
vurderingsrapport fra den rapporterende 
medlemsstat til ansøgeren, de øvrige 
medlemsstater og Kommissionen.

Den giver offentligheden adgang til udkastet 
efter udløbet af en frist på to uger, som den 
giver ansøgeren til i henhold til artikel 60 at 
anmode om, at visse dele af udkastet til 
vurderingsrapport behandles fortroligt.

Den giver offentligheden adgang til udkastet 
efter udløbet af en frist på to uger, som den 
giver ansøgeren til i henhold til artikel 60 at 
anmode om, at visse dele af udkastet til 
vurderingsrapport behandles fortroligt.

Autoriteten giver i en periode på 90 dage
mulighed for at fremsætte skriftlige 
bemærkninger.

Autoriteten giver i en periode på 60 dage
mulighed for at fremsætte skriftlige 
bemærkninger.

Autoriteten gennemfører, hvis det er 
hensigtsmæssigt, en høring af eksperter, 
herunder eksperter fra den rapporterende 
medlemsstat.

Autoriteten gennemfører, hvis det er 
hensigtsmæssigt, en høring af eksperter, 
herunder eksperter fra den rapporterende 
medlemsstat.

2. Autoriteten vedtager senest 90 dage efter 
udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode 
en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet kan 
forventes at opfylde kravene i artikel 4, og 
meddeler denne til ansøgeren, 
medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Autoriteten vedtager senest 60 dage efter 
udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode 
en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet kan 
forventes at opfylde kravene i artikel 4, og 
meddeler denne til ansøgeren, 
medlemsstaterne og Kommissionen.

Autoritetens konklusion skal, hvis det er 
relevant, omfatte de risikobegrænsende 
foranstaltninger, der er beskrevet i udkastet 
til vurderingsrapport.

Autoritetens konklusion skal, hvis det er 
relevant, omfatte de risikobegrænsende 
foranstaltninger, der er beskrevet i udkastet 
til vurderingsrapport.
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3. Hvis autoriteten har brug for yderligere 
oplysninger, fastsætter den en frist for, 
hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I 
dette tilfælde forlænges den i stk. 2 
omhandlede periode på 90 dage med den 
supplerende periode, autoriteten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og medlemsstaterne herom.

3. Hvis autoriteten har brug for yderligere 
oplysninger, fastsætter den en frist for, 
hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I 
dette tilfælde forlænges den i stk. 2 
omhandlede periode på 60 dage med den 
supplerende periode, autoriteten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og medlemsstaterne herom.

Autoriteten kan anmode Kommissionen om 
at høre et EF-referencelaboratorium udpeget 
i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 
med henblik på at få efterprøvet, om den 
analysemetode, ansøgeren foreslår anvendt 
til bestemmelse af restkoncentrationerne, er 
tilfredsstillende og opfylder kravene i 
artikel 29, stk. 1, litra f), i denne forordning. 
Ansøgeren fremlægger efter anmodning 
herom fra EF-referencelaboratoriet prøver 
og analysestandarder.

Autoriteten kan anmode Kommissionen om 
at høre et EF-referencelaboratorium udpeget 
i henhold til forordning (EF) nr. 882/2004 
med henblik på at få efterprøvet, om den 
analysemetode, ansøgeren foreslår anvendt 
til bestemmelse af restkoncentrationerne, er 
tilfredsstillende og opfylder kravene i 
artikel 29, stk. 1, litra f), i denne forordning. 
Ansøgeren fremlægger efter anmodning 
herom fra EF-referencelaboratoriet prøver 
og analysestandarder.

Begrundelse

For at sikre et højt beskyttelsesniveau, når det gælder menneskers sundhed og miljøet, bør 
varigheden af proceduren for godkendelse af nye aktivstoffer, safenere, synergister og 
hjælpestoffer begrænses mest muligt, uden at dette dog berører vurderingskriterierne. På 
denne måde kan man hurtigere tage nye plantebeskyttelsesmidler, der i mindre grad påvirker 
mennesker, dyr og miljø, i brug.

Ændringsforslag 15
Artikel 13, stk. 1

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

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

Ansøgeren skal have mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til den reviderede 
vurderingsrapport.

Ansøgeren skal have lejlighed til at 
fremsætte bemærkninger til den reviderede 
vurderingsrapport.
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Begrundelse

Ved at begrænse fristen for gennemførelse af dette trin i vurderingen vil landbrugerne kunne 
sikres en tidlig adgang til nye og innovative produkter.

For at sikre et højt beskyttelsesniveau, når det gælder menneskers sundhed og miljøet, bør 
varigheden af proceduren for godkendelse af nye aktivstoffer, safenere, synergister og 
hjælpestoffer begrænses mest muligt, uden at dette dog berører vurderingskriterierne. På 
denne måde kan man hurtigere tage nye plantebeskyttelsesmidler, der i mindre grad påvirker 
mennesker, dyr og miljø, i brug.

Ændringsforslag 16
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Senest tre måneder efter at have modtaget 
den i artikel 11, stk. 1, nævnte rapport 
fremsætter Kommissionen et forslag til en 
begrænset godkendelse af aktivstoffet, som 
angiver
- de anvendelser, som kan godkendes
- godkendelsesperioden, som højst kan 
være fem år.

Begrundelse

Ved at fremskynde godkendelsen af anvendelser for nye stoffer skulle landbrugerne kunne få 
hurtigere adgang til nye og innovative produkter.

Ændringsforslag 17
Artikel 22, stk. 2

2. Artikel 4, stk. 4, og artikel 6-21 finder 
anvendelse.

2. Uanset artikel 5 godkendes aktivstoffer, 
der er baseret på biologiske 
bekæmpelsesmidler, og som opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på 
højst 15 år, hvis plantebeskyttelsesmidler, 
der indeholder disse biologiske 
bekæmpelsesmidler, kan forventes kun at 
ville udgøre en lav risiko for menneskers og 
dyrs sundhed og for miljøet, jf. artikel 46, 
stk. 1.
3. Artikel 4, stk. 4, og artikel 6-21 finder 
anvendelse.
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Begrundelse

Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der er baseret på biologiske bekæmpelsesmidler, 
rummer positive perspektiver for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet og bør 
støttes i fuld udstrækning. Sådanne biologiske bekæmpelsesmidler frembyder jo potentielt 
store fordele, da de kun udgør en lav risiko. Da plantebeskyttelse på grundlag af biologiske 
bekæmpelsesmidler for det meste har et relativt lille anvendelsesområde, er der behov for en 
15-årig godkendelsesperiode for at fremme tilstrækkelig forskning i og udvikling af sådanne 
plantebeskyttelsesmetoder. 

Ændringsforslag 18
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 et af de yderligere kriterier i 
bilag II, punkt 4, godkendes som et 
"substitutionsrelevant stof".

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

Begrundelse

Eftersom substitutionsrelevante stoffer opfylder alle sikkerhedskravene i artikel 4, er der 
ingen grund til at begrænse godkendelsesperioden fra ti til syv år for deres vedkommende.
Ligesom det er tilfældet med andre stoffer, kan godkendelsen til enhver tid revurderes i 
henhold til artikel 21, stk. 1. Der er derfor hverken behov for eller nogen fordele ved at 
revurdere sådanne stoffer hvert syvende år.

Ændringsforslag 19
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Anvendes et hjælpestof i et 
plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt i 
henhold til direktiv 91/414/EØF eller denne 
forordning, betragtes det som registreret i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 
om registrering, vurdering og godkendelse 
af samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH)1 specifikt for anvendelsen i 
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plantebeskyttelsesmidler.
1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

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

Ændringsforslag 20
Artikel 28 a (ny)

Artikel 28a
Parallelimport

1. Uanset artikel 28, stk. 1, må et 
plantebeskyttelsesmiddel markedsføres og 
anvendes i en medlemsstat uden at være 
godkendt dér, hvis den, der ønsker at 
markedsføre plantebeskyttelsesmidlet, har 
en attest for plantebeskyttelsesmidlets 
egnethed til markedsføring udstedt af den 
pågældende medlemsstat.
2. Medlemsstaterne udsteder efter 
anmodning en attest for et 
plantebeskyttelsesmiddels egnethed til 
markedsføring som omhandlet i stk. 1, hvis 
det plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres fra en anden medlemsstat, 
allerede er godkendt i en anden 
medlemsstat, og der i importstaten er 
godkendt et referenceprodukt, der materielt 
er i overensstemmelse hermed 
(parallelimport).
3. Der foreligger materiel 
overensstemmelse i denne artikels forstand, 
når importerede produkter og 
referenceprodukter indeholder de samme 
aktivstoffer i sammenlignelige mængder 
med tilsvarende minimumsrenhedsgrad og 
med visse urenheder af samme art og 
tilsvarende største tilladte mængde og 
stemmer overens med hensyn til 
formulering. Forskelle i sammensætningen 
i øvrigt er tilladte, hvis de kvalitative eller 
kvantitative forskelle i hjælpestofferne ikke 
har nogen betydning for den biologiske 
effektivitet, de planter, der skal behandles, 
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eller for mennesker, dyr eller naturens 
balance. Der kan efter proceduren i artikel 
76, stk. 2, vedtages nærmere regler om 
undersøgelse af den materielle 
overensstemmelse.
4. Følgende oplysninger skal vedlægges 
ansøgningen om udstedelse af en attest for 
markedsføringsegnethed:
- oprindelsesmedlemsstaten for det 
plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres
- importørens navn og adresse
- den betegnelse, som det 
plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres, skal distribueres under i 
importstaten
- betegnelsen og godkendelsesnummeret på 
det plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres, i oprindelsesmedlemsstaten
- navn og adresse på indehaveren af 
godkendelsen i oprindelsesmedlemsstaten
- den originale brugsanvisning, som det 
plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres, distribueres med i 
oprindelsesmedlemsstaten
- den mærkning og brugsanvisning, som 
det plantebeskyttelsesmiddel, der skal 
importeres, skal distribueres med
- betegnelsen og godkendelsesnummeret på 
referenceproduktet
- navnet på indehaveren af godkendelsen af 
referenceproduktet.
5. Et plantebeskyttelsesmiddel, for hvilket 
der er udstedt en attest for 
markedsføringsegnethed, skal anvendes på 
samme måde som referenceproduktet.
6. Attesten for markedsføringsegnethed 
gælder i samme periode som godkendelsen 
af referenceproduktet. Hvis indehaveren af 
godkendelsen af referenceproduktet i 
henhold til artikel 44, stk. 1, anmoder om 
tilbagekaldelse af godkendelsen, og 
kravene i artikel 29 fortsat er opfyldt, 
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ophører attesten for 
markedsføringsegnethed med at være 
gyldig et år efter tilbagekaldelsen af 
godkendelsen, dog senest på det tidspunkt, 
hvor godkendelsens gyldighedsperiode ville 
være udløbet.
7. Bestemmelserne i artikel 43, artikel 45 
og artikel 53, stk. 4, og i kapitel VII finder 
tilsvarende anvendelse på parallelimport.

Begrundelse

Kommissionens forslag indeholder ingen regler om parallelimport af 
plantebeskyttelsesmidler. Der er imidlertid et påtrængende behov for en regulering på EU-
plan for at fjerne den usikkerhed omkring retstilstanden, der hersker i øjeblikket. 
Divergerende domstolsafgørelser og medlemsstaternes forskellige måde at håndtere 
parallelimport på gør det påkrævet, at forslaget suppleres med regler om parallelimport.

Ændringsforslag 21
Artikel 29, stk. 6

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

6. Der fastsættes ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler ved en forordning, 
som vedtages af Europa-Parlamentet og 
Rådet, og omfatter de krav, der er indeholdt 
i bilag VI til direktiv 91/414/EØF, med de 
ændringer, der måtte være nødvendige.

Begrundelse

De ensartede principper bør ikke fastsættes efter komitologiproceduren. I 1996 måtte Europa-
Parlamentet anlægge sag ved Domstolen, fordi de første ensartede principper, som fastsattes 
af Kommissionen, ikke var i overensstemmelse med direktiv 91/414. Domstolen (sag C-
303/94) bekræftede Parlamentets opfattelse, og principperne blev ændret, navnlig for 
drikkevandskriteriet. Den forordning, der skal fastsætte de nye ensartede principper, bør 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet efter en passende lovgivningsprocedure og ikke 
efter komitologiproceduren.

Ændringsforslag 22
Artikel 30, stk. 3, litra b

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

udgår
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blive orienteret.

Begrundelse

Det lægges i det pågældende stykke til grund, at undersøgelsen i forbindelse med 
godkendelsen i sig selv er utilstrækkelig til at sikre en sikker anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, og at naboer derfor må træffe yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger. Dette står i klar modsætning til de strenge europæiske 
godkendelsesstandarder og undergraver offentlighedens tillid til den europæiske 
godkendelsesprocedure.

For at sikre et højt beskyttelsesniveau, når det gælder menneskers sundhed og miljøet, bør 
varigheden af proceduren for godkendelse af nye aktivstoffer, safenere, synergister og 
hjælpestoffer begrænses mest muligt, uden at dette dog berører vurderingskriterierne. På 
denne måde kan man hurtigere tage nye plantebeskyttelsesmidler, der i mindre grad påvirker 
mennesker, dyr og miljø, i brug.

Ændringsforslag 23
Artikel 35, stk. 1, afsnit 1

1. Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, skal foretage en uafhængig, 
objektiv og gennemskuelig vurdering på 
grundlag af den foreliggende videnskabelige 
og tekniske viden.

1. Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, skal foretage en uafhængig, 
objektiv og gennemskuelig vurdering på 
grundlag af den videnskabelige og tekniske 
viden og den vejledning, der foreligger på 
ansøgningstidspunktet.

Begrundelse

Markedsføring af nye plantebeskyttelsesmidler er forbundet med betydelige investeringer. 
Sådanne investeringer kræver forudsigelige retsregler. Det er derfor upassende og 
ødelæggende for investerings- og innovationslysten at ændre datakravene efter 
ansøgningstidspunktet.

Ændringsforslag 24
Artikel 35, stk. 2

2. De pågældende medlemsstater giver eller 
afviser at give godkendelse i 
overensstemmelse hermed på grundlag af 
konklusionerne fra den medlemsstat, der har 
behandlet ansøgningen, jf. artikel 30 og 31. 
Medlemsstaterne godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 

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

de samme betingelser, som den medlemsstat, 
der behandler ansøgningen, medmindre det 
er nødvendigt at tage hensyn til forskellige 
anvendelsesbetingelser på baggrund af
ikke-sammenlignelige landbrugsmæssige, 
plantesundhedsmæssige eller miljømæssige
forhold.

Begrundelse

De landbrugsmæssige og klimatiske forhold og belastningen fra skadegørere varierer fra 
land til land. Medlemsstaterne bør derfor kunne tage hensyn til de lokale forhold, når de 
godkender produkter på deres eget område.

I flere medlemsstater er klassificering og mærkning godkendelsesindehaverens ansvar. Med 
henblik på at harmonisere mærkningen bør dette gælde på fællesskabsplan. Anmelderen bør 
være ansvarlig for klassificeringen og ikke den rapporterende medlemsstat i den pågældende 
zone. Hvis man lægger ansvaret hos den rapporterende medlemsstat, vil det føre til betydelige 
forsinkelser i processen og muligvis til forskellige klassificeringer i hver enkelt zone og/eller 
medlemsstat.

Ændringsforslag 25
Artikel 35, stk. 3

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

udgår

Begrundelse

Denne bestemmelse er unødvendig, hvis medlemsstaterne får lov til at tage hensyn til lokale 
forhold, når de godkender produkter.

Ændringsforslag 26
Artikel 39

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

Indehaveren af en godkendelse eller en 
person, som denne har udpeget som sin 
repræsentant, kan efter proceduren for 
gensidig anerkendelse i denne underafdeling 
ansøge om godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel og den samme 
anvendelse i en anden medlemsstat, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:
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a) Godkendelsen er meddelt af en 
medlemsstat (referencemedlemsstaten), der 
tilhører samme zone, eller

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

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

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

og produktet er godkendt på frivillig basis 
mellem medlemsstater i forskellige zoner, 
der har samme landbrugsmæssige, 
plantesundhedsmæssige og miljømæssige, 
herunder klimatiske, forhold, som er
relevante for anvendelsen af produktet.

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

Begrundelse

Indehaveren af den lokale godkendelse kan variere fra land til land.

Det foreliggende forslag er for restriktivt. Gensidig anerkendelse bør være tilladt på tværs af 
zonerne, hvis forholdene tillader det.

Stk. 2: Der er ikke nogen gyldig grund til denne indskrænkning. Produkterne evalueres 
grundigt og godkendes på strenge betingelser af den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen. Andre medlemsstater bør kunne anerkende den pågældende medlemsstats 
afgørelse, hvis de ønsker det. Et meget stort antal stoffer vil være substitutionsrelevante. Der
ville således blive skabt to parallelle godkendelsessystemer og en unødvendig administrativ 
byrde for medlemsstaterne.

Ændringsforslag 27
Artikel 39, stk. 2

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

udgår

Begrundelse

Hvis proceduren for gensidig anerkendelse ikke længere er tilgængelig for 
substitutionsrelevante stoffer, er der fare for, at et af målene med harmoniseringen ikke kan 
virkeliggøres.

Ændringsforslag 28
Artikel 40, stk. 1
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1. Den medlemsstat, som en ansøgning 
indgives til i henhold til artikel 39, 
godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 
betingelser, herunder klassificeringen i 
overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, 
som referencemedlemsstaten.

1. 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 
det er nødvendigt at tage hensyn til 
forskellige anvendelsesbetingelser på 
baggrund af ikke-sammenlignelige 
landbrugsmæssige, 
plantesundhedsmæssige eller miljømæssige 
forhold.

Ønsker en medlemsstat, som der er indgivet 
en ansøgning til i henhold til artikel 39, at 
godkende det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på andre 
betingelser end referencemedlemsstaten, 
underretter medlemsstaten omgående 
Kommissionen om de andre betingelser og 
giver detaljerede oplysninger om årsagerne 
til forskellen.
Kommissionen undersøger den pågældende 
medlemsstats godkendelse. Vurderer 
Kommissionen, at der ikke er nogen grund 
til forskellen, pålægger den den 
pågældende medlemsstat at godkende 
plantebeskyttelsesmidlet på samme 
betingelser som referencemedlemsstaten.

Begrundelse

De landbrugsmæssige og klimatiske betingelser såvel som presset fra skadegørere varierer i 
medlemsstaterne, og medlemsstaterne bør derfor have mulighed for at kunne tage højde for 
lokale betingelser i forbindelse med godkendelsen af produkter for deres eget territorium. 

Der bør sikres, at medlemsstaterne ikke misbruger den gensidige anerkendelse.

Ændringsforslag 29
Artikel 42, stk. 3, litra a og b

a) Eventuelle nye oplysninger, der måtte 
være påkrævet som følge af ændringer i 
datakrav eller kriterier.

a) Eventuelle nye oplysninger, som der
henvises til i den i artikel 20 fastsatte 
forlængelsesforordning, eller som måtte 
være påkrævet som følge af ændringer i 
datakrav eller kriterier.

b) Dokumentation for, at de nye data, der er b) Dokumentation for, at de nye data, der er 
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fremlagt, er resultatet af datakrav eller 
kriterier, der ikke fandt anvendelse på 
tidspunktet for godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlet.

fremlagt, er resultatet af datakrav eller 
kriterier, der ikke fandt anvendelse på 
tidspunktet for godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlet, eller nødvendige 
for at ændre betingelserne for 
godkendelsen.

Begrundelse

Præcisering vedrørende data, der skal beskyttes efter forlængelsen af godkendelsen af 
aktivstoffet.

Ændringsforslag 30
Artikel 43

1. Medlemsstaterne kan til enhver tid tage en 
godkendelse op til fornyet vurdering, hvis 
oplysninger tyder på, at et af kravene i 
artikel 29 ikke længere er opfyldt.

1. Medlemsstaterne kan til enhver tid tage en 
godkendelse op til fornyet vurdering, hvis 
oplysninger tyder på, at et af kravene i 
artikel 29 ikke længere er opfyldt.

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

2. Medlemsstaten tilbagekalder eller 
ændrer godkendelsen, hvis:

Medlemsstaten kan anmode godkendelsens 
indehaver om at fremlægge supplerende 
oplysninger.

a) kravene i artikel 29 ikke eller ikke 
længere er opfyldt

b) der er givet fejlagtige eller vildledende 
oplysninger om de forhold, der ligger til 
grund for godkendelsen
c) en til godkendelsen knyttet betingelse 
ikke er blevet opfyldt af godkendelsens 
indehaver.

3. Medlemsstaten tilbagekalder eller 
ændrer godkendelsen, hvis:

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

a) kravene i artikel 29 ikke eller ikke 
længere er opfyldt

Medlemsstaten kan anmode godkendelsens 
indehaver om at fremlægge supplerende 
oplysninger.

b) der er givet fejlagtige eller vildledende 
oplysninger om de forhold, der ligger til 
grund for godkendelsen
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c) en til godkendelsen knyttet betingelse 
ikke er blevet opfyldt.
4. Tilbagekalder eller ændrer en 
medlemsstat en godkendelse i 
overensstemmelse med stk. 3, underretter 
den straks godkendelsens indehaver, de 
øvrige medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen herom. De andre 
medlemsstater i samme zone tilbagekalder 
eller ændrer godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. Artikel 45 
finder anvendelse, hvor det er relevant.

4. Har en medlemsstat, efter anvendelse af 
stk. 3, fortsat til hensigt at tilbagekalde eller
ændre en godkendelse i overensstemmelse 
med stk. 2, underretter den straks 
godkendelsens indehaver, de øvrige 
medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen herom. 

Begrundelse

Individuelle tilfælde af misbrug bør give anledning til korrigerende foranstaltninger, men bør 
ikke systematisk føre til tilbagekaldelse af godkendelsen som forudsat i stk. 2, litra c).

Forhold, der begrunder en tilbagekaldelse af godkendelsen i en medlemsstat, gør sig ikke 
nødvendigvis gældende for alle de øvrige medlemsstater i zonen. De andre medlemsstater bør 
derfor kunne opretholde godkendelsen, så længe kravene i artikel 4 er opfyldt.

Ændringsforslag 31
Artikel 48, stk. 1

1. Medlemsstaterne godkender ikke et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et 
substitutionsrelevant stof, hvis en 
sammenlignende vurdering med afvejning af 
risici og fordele, jf. bilag IV, viser følgende:

1. Medlemsstaterne godkender ikke et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et 
substitutionsrelevant stof, hvis en 
sammenlignende vurdering med afvejning af 
risici og fordele, jf. bilag IV, viser følgende:

a) For så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser eksisterer der allerede 
et godkendt plantebeskyttelsesmiddel eller 
en metode til ikke-kemisk bekæmpelse eller 
forebyggelse, der er betydeligt sikrere for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet.

a) For så vidt angår de i ansøgningen 
angivne anvendelser er der allerede
godkendt et lige så effektivt
plantebeskyttelsesmiddel eller en lige så 
effektiv metode til ikke-kemisk bekæmpelse 
eller forebyggelse, der har en tilsvarende 
effektivitet og er betydeligt sikrere for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet.

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

b) Substitutionen med 
plantebeskyttelsesmidlet eller metoden til 
ikke-kemisk bekæmpelse eller forebyggelse 
i litra a) er ikke forbundet med væsentlige 
økonomiske eller praktiske ulemper
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c) Aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt.

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

Begrundelse

Det skal i forbindelse med den sammenlignende vurdering sikres, at et muligt alternativ viser 
sig at være lige så effektivt til at behandle problemet med skadegørerne. Ellers vil 
landbrugerne ikke have egnede midler til at beskytte deres høst.

Dette ændringsforslag taler for sig selv.

Ændringsforslag 32
Artikel 49, stk. 4, afsnit 1 a (nyt)

Udvidelser på grundlag af denne artikel 
skal mærkes særskilt, og der skal henvises 
særskilt til indskrænkningerne af ansvaret.

Begrundelse

Uanset hvordan der sker udvidelse af en godkendelse til anvendelser af mindre betydning i en 
medlemsstat, skal det klart fremgå, at der er tale om en udvidelse i henhold til artikel 49, 
således at den forskellige retlige status i forhold til en godkendelse i henhold til artikel 4 
gøres tydelig.

Ændringsforslag 33
Artikel 49, stk. 5, afsnit 2 a og 2 b (nye)

Der skal i disse oplysninger udtrykkeligt 
henvises til, at undersøgelsen af midlets 
effektivitet i det ønskede 
anvendelsesområde og eventuelle skader på 
afgrøder principielt ikke er genstand for 
godkendelsesproceduren.
De pågældende oplysninger skal desuden 
indeholde en udtrykkelig fritagelse af 
godkendelsesindehaveren for ethvert 
ansvar for mulige skader på grund af 
manglende effektivitet eller skader på 
afgrøder.

Begrundelse

Ansvarsspørgsmålet er af grundlæggende betydning, for at "hulindikationsproceduren" kan 
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fungere. Producenten bør udelukkende fritages for ansvaret på områder, hvor der i henhold 
til denne procedure foretages en mindre indgående undersøgelse i forhold til den sædvanlige 
godkendelsesprocedure (jf. artikel 4, stk. 3, litra a) og c), som ikke skal bedømmes i 
forbindelse med en udvidelse i henhold til artikel 49).

Ændringsforslag 34
Artikel 49, stk. 6

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

6. Medlemsstaterne fører en aktuel liste 
over godkendelser af anvendelser af mindre 
betydning og stiller denne liste til rådighed 
for offentligheden i elektronisk form.

Begrundelse

For at undgå dobbeltarbejde og fremskynde godkendelsen af anvendelser af mindre betydning 
bør medlemsstaterne føre en aktuel liste over de anvendelser af mindre betydning, der er 
tilladt i den pågældende medlemsstat. Hvis denne liste gøres tilgængelig for offentligheden i 
elektronisk form, kan de berørte parter hurtigt informere sig om de tilladte anvendelser af 
mindre betydning i de forskellige medlemsstater. På denne måde kan man bedre imødekomme 
de særlige behov, som retfærdiggør en godkendelse af en anvendelse af mindre betydning.

Ændringsforslag 35
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Foreløbig national godkendelse

Uanset artikel 28 kan en medlemsstat med 
henblik på at give brugerne lettere adgang 
til nye plantebeskyttelsesmidler godkende 
markedsføringen af et 
plantebeskyttelsesmiddel for en periode på 
højst tre år, hvis der af proceduremæssige 
grunde to et halvt år efter modtagelsen af 
ansøgningen i henhold til artikel 7, stk. 1, 
endnu ikke foreligger en afgørelse om 
aktivstoffet, og der ikke er noget, der taler 
imod aktivstoffet eller 
plantebeskyttelsesmidlet.

Begrundelse

På baggrund af de hidtidige erfaringer med direktiv 91/414/EØF er Kommissionens 
antagelse om, at aktivstoffer kan optages på positivlisten over aktive stoffer inden for 25 
måneder, ikke realistisk. Det tager hidtil gennemsnitligt 55 måneder at få optaget et nyt 
aktivstof i bilag I til direktiv 91/414/EØF. De nationale foreløbige godkendelser, der er 
mulige i dag, har vist deres værd og gør det muligt for brugerne at få tidlig adgang til 
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innovative og mere miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler. Der bør derfor i det mindste gives 
mulighed for en foreløbig godkendelse efter overskridelse af de af Kommissionen foreslåede 
frister.

Ændringsforslag 36
Artikel 52, afsnit 1 a (nyt)

Anvendelse efter formålet omfatter som 
minimum:
i) at de i overensstemmelse med artikel 30 
fastsatte og på etiketten angivne krav og 
betingelser opfyldes i overensstemmelse 
med etiketteringsbestemmelserne i artikel 
61 og 63 og med direktiv 1999/45/EØF
ii) overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 396/2005
iii) overensstemmelse med kravene i 
direktiverne om beskyttelse af 
arbejdstagere.

Begrundelse

Definitionen af anvendelse efter formålet bør fastsætte minimumskrav. Den bør også omfatte 
kravet om at overholde relevant fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag 37
Artikel 56, stk. 1

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

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

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

Beskyttelsen omfatter forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der fremlægges for 
en medlemsstat af en ansøger om 
godkendelse i henhold til denne forordning 
(i det følgende benævnt "den første 
ansøger"), forudsat at de pågældende 
rapporter var nødvendige for, at 
godkendelsen under de givne betingelser 
kunne gives eller ændres med henblik på at 
tillade anvendelse på en anden afgrøde.

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

b) i overensstemmelse med principperne for 
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god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis, jf. datakravene vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra c), og dette er 
bekræftet.
En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den, til 
gavn for andre ansøgere om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

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

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

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

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

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

Begrundelse

I modsætning til andre produkter skal plantebeskyttelsesmidler revurderes og godkendes på 
ny ti år efter førstegangsgodkendelsen. Den fornyede godkendelse kræver nye undersøgelser. 
Det er forbundet med betydelige investeringer for godkendelsesindehaverne at fremskaffe 
disse oplysninger. Hvis de nye oplysninger ikke er beskyttet, vil mange produkter ikke blive 
støttet, og godkendelsen vil udløbe. Generiske virksomheder, der ikke har råd til at foretage 
de pågældende investeringer, vil heller ikke kunne blive på markedet uden godkendelse. En 
moderat databeskyttelsesperiode for de nye undersøgelser er af afgørende betydning med 
henblik på at gøre en fornyet godkendelse rentabel.

Ændringsforslag 38
Artikel 56, stk. 3

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

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

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

forsøgs- og undersøgelsesrapporter er 
nødvendige for førstegangsgodkendelsen 
eller ændringen, forlængelsen eller 
revurderingen af godkendelsen af et 
plantebeskyttelsesmiddel.

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

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

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 56, stk. 1: Moderat databeskyttelse i fem år for 
undersøgelser, der er nødvendige for fornyelse af en godkendelse efter ti år.

Ændringsforslag 39
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Inden for hver zone, jf. bilag I, yder de 
medlemsstater, der godkender 
plantebeskyttelsesmidler i henhold til 
artikel 35, stk. 2, eller ved gensidig 
anerkendelse i henhold til artikel 40, 
databeskyttelse for de oplysninger, der er 
nødvendige for godkendelsen i den 
medlemsstat, der behandler ansøgningen, i 
overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3. 
Beskyttelsen gælder fra 
godkendelsesdatoen i hver enkelt 
medlemsstat.

Begrundelse

Systemet med godkendelser inden for bestemte zoner bør omfatte regler om databeskyttelse i 
alle medlemsstater.

Ændringsforslag 40
Artikel 56, stk. 3 b (nyt)

3b. Den i stk. 1 nævnte beskyttelsesperiode 
forlænges i forbindelse med godkendelser 
til anvendelser af mindre betydning:
a) med et år, hvis den første ansøger 
registrerer tre anvendelser af mindre 
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betydning inden for syv år efter 
førstegangsgodkendelsen, eller 
b) med tre år, hvis den første ansøger 
registrerer seks anvendelser af mindre 
betydning inden for syv år efter 
førstegangsgodkendelsen, eller 
c) med fem år, hvis den første ansøger 
registrerer ni eller flere anvendelser af 
mindre betydning inden for syv år efter 
førstegangsgodkendelsen.
Databeskyttelsen i henhold til stk. 1 gælder 
også for tredjeparter, der fremlægger 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter med 
henblik på godkendelser til anvendelser af 
mindre betydning.

Begrundelse

For så vidt angår anvendelsesområder for plantebeskyttelsesmidler af mindre betydning, bl.a. 
ud fra samlede økonomiske betragtninger, for hvilke der ikke findes nogen tilstrækkelige 
bekæmpelsesmetoder, eller hvor de godkendte plantebeskyttelsesmidler ikke sikrer en 
tilstrækkelig løsning ("hulindikationer"), skal der skabes økonomiske incitamenter for 
ansøgerne, for at de engagerer sig heri. Der findes navnlig inden for økologisk landbrug og 
frugtavl sådanne "hulindikationer", som skal lukkes med henblik på at sikre de pågældende 
brugeres eksistens. 

Ændringsforslag 41
Artikel 57, stk. 3

3. De i stk. 1 og 2 omhandlede lister skal 
indeholde oplysninger om, hvorvidt det er 
blevet bekræftet, at de pågældende forsøgs-
og undersøgelsesrapporter er i 
overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis eller principperne 
for god forsøgspraksis.

udgår

Begrundelse

Der er ikke nogen god grund til at begrænse databeskyttelse til data, der er i 
overensstemmelse med god laboratoriepraksis eller principperne for god forsøgspraksis.

Eksempelvis er risikovurderinger ikke oplysninger, der er i overensstemmelse med god 
laboratoriepraksis eller god forsøgspraksis, men de hviler på højt kvalificeret ekspertise og 
bør beskyttes.
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Ændringsforslag 42
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 har brug for 
med henblik på at ansøge om, forlænge 
eller revurdere en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel.

Hvis den kommende ansøger og 
indehaveren eller indehaverne af relevante 
godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, 
der indeholder de samme aktivstoffer, 
safenere eller synergister, ikke kan nå til 
enighed om fælles brug af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, underretter den
kommende ansøger medlemsstatens 
kompetente myndighed.

Begrundelse

Følger af ændringsforslaget til artikel 56, stk. 1: Moderat databeskyttelse i fem år for 
undersøgelser, der er nødvendige for fornyelse af en godkendelse efter ti år.

Ændringsforslag 43
Artikel 60, stk. 1 a (nyt)

1a. Efter at den pågældende person har 
fået mulighed for at fremføre sine 
synspunkter, træffer den kompetente 
myndighed en afgørelse, som den meddeler 
den pågældende person, om oplysningernes 
fortrolighed, der er bindende for alle 
medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen, og som skal indeholde en 
passende begrundelse for afgørelsens 
grundlag. Før afgørelsen gennemføres, 
gives den pågældende person mulighed for 
at anlægge sag ved den kompetente domstol 
med henblik på at få den kompetente 
myndigheds vurderinger og afgørelse 
undersøgt og forhindre offentliggørelse af 
de pågældende oplysninger.
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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 og ret til at forsvare dem for en domstol. 

Ændringsforslag 44
Artikel 60, stk. 2 a (nyt)

2a. For så vist angår forsøgsdata, herunder 
undersøgelsesrapporter, der er blevet 
fremlagt af en ansøger til støtte for en 
afgørelse om at godkende eller ændre et 
plantebeskyttelsesmiddel i henhold til 
denne forordning, kan interesserede parter 
få adgang til at gøre sig bekendt hermed på 
særlige steder udpeget af Kommissionen, 
autoriteten eller medlemsstaterne. Sådanne 
data offentliggøres ikke gennem udlevering 
af kopier eller andre former for 
offentliggørelse (herunder elektronisk 
offentliggørelse).

Begrundelse

Offentligheden har en legitim interesse i at få adgang til oplysninger, hvilket bør sikres i 
henhold til denne forordning i overensstemmelse med Århus-konventionen. Princippet om at 
informere den brede offentlighed bør imidlertid ikke åbne op for misbrug og unfair 
konkurrence. Det foreslåede læsesalskoncept vil skabe den rigtige balance, da interesserede 
tredjeparter får adgang til fortrolige oplysninger, hvorimod potentielle konkurrenter ikke kan
misbruge systemet til at erhverve følsomme kommercielle oplysninger.

Ændringsforslag 45
Artikel 65, afsnit 1

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

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



AD\662526DA.doc 31/39 PE 382.584v03-00

DA

Ændringsforslag 46
Artikel 79 a (ny)

Artikel 79a
Revurdering

Senest den …1 foretager Kommissionen en 
revurdering af opdelingen i zoner med 
henblik på godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, der tager hensyn 
til den seneste videnskabelige viden. 
Kommissionen undersøger bl.a., om 
antallet af zoner og medlemsstater, der 
hører til de enkelte zoner, skal ændres.
1 Fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse.

Begrundelse

Opdelingen i zoner og gensidig anerkendelse inden for zonerne er en nyskabelse inden for 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og bør revurderes efter fem år, hvor der bør tages 
stilling til, om der skal indføres en enkelt EU-dækkende godkendelse, eller om antallet og 
inddelingen af zoner skal ændres.

Ændringsforslag 47
Bilag II, punkt 3.6.2.

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

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

Ændringsforslag 48
Bilag II, punkt 3.6.3.
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3.6.3. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af carcinogenicitetstest udført 
i overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
eller har været klassificeret som 
kræftfremkaldende i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

udgår

Ændringsforslag 49
Bilag II, punkt 3.6.4.

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

udgår

Ændringsforslag 50
Bilag II, punkt 3.6.5.

3.6.5. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber af 
potentiel toksikologisk betydning i 
mennesker, medmindre eksponeringen af 
mennesker for aktivstoffet i et 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 

udgår
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anvendelsesbetingelser.

Begrundelse (ændringsforslag 29-32)

I henhold til artikel 4 kan aktivstoffer kun godkendes, hvis der gennem risikovurderinger er 
blevet identificeret sikre anvendelser. Det foreslåede nye punkt afspejler denne kendsgerning. 
Svarer til bilag II, punkt 3.8.1.

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

Ændringsforslag 51
Bilag II, punkt 3.7.2.

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

udgår

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

Ændringsforslag 52
Bilag II, punkt 3.7.3.

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

udgår

Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.
3.7.3.1. Persistens
Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis:
- halveringstiden i havvand, ferskvand eller 
vand i flodmundinger er på over 60 dage, 
eller
- halveringstiden i sediment i havvand, 
ferskvand eller flodmundinger er på over 
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180 dage, eller
- halveringstiden i jord er på over 180 dage.
3.7.3.2. Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.

Begrundelse (ændringsforslag 33-34)

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

Ændringsforslag 53
Bilag II, punkt 3.8.2.

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

udgår

Begrundelse

Der er ikke noget videnskabeligt grundlag for at behandle hormonforstyrrende virkninger 
anderledes end andre toksikologiske virkninger. Toksiske virkninger, der giver sig udslag i 
hormonforstyrrelser, er allerede omfattet af nogle maksimale eksponeringsværdier, der anses 
for at være sikre for mennesker og miljøet. Hormonforstyrrelser må ikke være et vilkårligt 
kriterium for at forkaste aktivstoffer.

Ændringsforslag 54
Bilag II, punkt 4
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4. Kriterier for godkendelse som 
substitutionsrelevant stof

4. Kriterier for godkendelse som 
substitutionsrelevant stof

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PE 382.584v03-00 38/39 AD\662526DA.doc

DA

direktiv 67/548/EØF, eller
det er meget persistent og meget 
bioakkumulerende (vPvB).
Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.
a) Persistens
Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis:
- halveringstiden i havvand, ferskvand eller 
vand i flodmundinger er på over 60 dage, 
eller
- halveringstiden i sediment i havvand, 
ferskvand eller flodmundinger er på over 
180 dage, eller
- halveringstiden i jord er på over 180 dage.
b) Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren er på over 5000.

Begrundelse

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

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