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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag till förordning skall ersätta direktiv 91/414/EEG, om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden, och upphäva direktiv 79/117/EEG, om förbud mot att 
växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och 
används.

Användning av växtskyddsmedel påverkar jordbruksekosystemen och kan vara farligt för 
användarnas hälsa, påverka livsmedlens kvalitet och inverka negativt på konsumenternas 
hälsa om skadliga resthalter av växtskyddsmedlen finns kvar i livsmedlen. Å andra sidan 
används växtskyddsmedlen för att skydda grödorna och hålla dem friska, och de gör det 
möjligt för jordbrukarna att fördubbla skörden och bedriva odlingen på ett flexiblare sätt. 
Detta tryggar en säker produktion i närområdet av prisvärda jordbruksprodukter, minskar 
behovet av areal för livsmedelsproduktion och garanterar de europeiska länderna större 
oberoende av jordbruksimporter.

Ett viktigt syfte med förslaget är att ytterligare harmonisera godkännandena av 
växtskyddsmedel inom hela EU och på så sätt ytterligare stärka den inre marknaden. 
Föredraganden stöder det tillvägagångssätt som innebär att det förutom det vanliga 
godkännandeförfarandet i medlemsstaterna införs ett förfarande som innebär obligatoriskt 
ömsesidigt erkännande av godkännanden i de medlemsstater som tillhör samma 
godkännandezon, för att på så vis undvika onödigt dubbelarbete i medlemsstaterna och se till 
att innovativa och mer miljöanpassade växtskyddsmedel blir tillgängliga snabbare. Dessutom 
föreslår föredraganden att ömsesidigt erkännande av godkännanden under vissa 
förutsättningar bör kunna omfatta flera zoner. Å andra sidan måste man kunna garantera att 
skillnader avseende jordbruk och klimat mellan medlemsstater i en zon kan beaktas vid 
godkännandet i det enskilda fallet. 

När det gäller dataskydd för studier som måste läggas fram inför ett godkännande av 
växtskyddsmedel föreslår föredraganden en bestämmelse som tryggar de europeiska 
företagens konkurrenskraft och de forskande växtproducenternas innovationsförmåga och 
samtidigt ger generikatillverkare möjlighet till marknadstillträde. Särskild hänsyn skall också 
tas till särdragen vid godkännande av växtskyddsmedel och de verksamma ämnen som ingår, 
särskilt den automatiska tidsfristen för det första godkännandet på tio år.

Föredraganden anser att det är nödvändigt med lagstiftning på EU-nivå på området för 
parallellimport av växtskyddsmedel. För närvarande råder stor rättslig osäkerhet på grund av 
skiljaktiga domstolsutlåtanden och de stora skillnaderna i hur medlemsstaterna hanterar 
importer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Led 1 i beaktandemeningen

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 37.2 och 152.4 b,

med beaktande av fördraget om upprättandet 
av Europeiska gemenskapen, särskilt 
artiklarna 37.2, 152.4 b och 95.1,

Motivering

Förordningens syfte är att trygga den fria handeln med varor på området för 
växtskyddsmedel på den inre marknaden genom harmoniserade regler för utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel (se skäl 7 och kapitel III). Av denna anledning bör 
förordningen även tillämpa artikel 95.1 i EG-fördraget som rättslig grund.

Ändringsförslag 2
Artikel 1

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

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

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

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

3. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön.
4. Syftet med denna förordning är att 
harmonisera reglerna om utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel för att 
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harmonisera tillgången till 
växtskyddsmedel mellan bönder i olika 
medlemsstater.

Ändringsförslag 3
Artikel 3, punkt 18

(18) god växtskyddssed: (18) god växtskyddssed:
praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i enlighet 
med villkoren för medlens godkända 
användning väljs ut, doseras och avpassas 
tidsmässigt för att garantera största möjliga 
effekt med minsta nödvändiga mängd, med 
vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till kulturell 
och biologisk kontroll.

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

Motivering

En absolut förutsättning för bästa möjliga växtskydd med minsta möjliga risker för 
människors och djurs hälsa och likaså för miljön är att resistensuppkomst förhindras. 
Resistens kan kräva växtskyddsmedel som kraftigare påverkar människors och djurs hälsa 
eller miljön. Därför bör förebyggandet av resistensuppkomst tas med i definitionen på god 
växtskyddssed.

Ändringsförslag 4
Artikel 3, punkt 19

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

Motivering

Denna nyinförda definition är överflödig och skulle i praktiken ge upphov till irritation och 
tolkningsproblem, eftersom kravet på att växtskyddsmedel skall användas ”på ett sätt som 
kontaminerar miljön endast i minsta möjliga mån” redan ingår i principerna för god 
växtskyddspraxis. Dessutom handlar det i den nydefinierade termen inte om något tydligt 
avgränsat begrepp.
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Ändringsförslag 5
Artikel 3, punkt 21a (ny)

 (21a) god försökssed: 
praxis i enlighet med definitionen i 
direktiv 2004/10/EG om harmonisering av 
lagar och andra författningar om 
tillämpningen av principerna för god 
laboratoriesed och kontrollen av 
tillämpningen vid prov med kemiska 
ämnen1.
_____________
1 EUT L 50, 20.2.2004, s. 44.

Motivering

Definition av det i kapitel V använda begreppet.

Ändringsförslag 6
Artikel 3, punkt 21b (ny)

(21b) tester och undersökningar: 
undersökning eller experiment vars syfte 
är att bestämma ett verksamt ämnes eller 
ett växtskyddsmedels egenskaper eller 
uppförande, förutsäga exponering för 
verksamma ämnen och/eller deras 
relevanta metaboliter, bestämma säkra 
exponeringsnivåer och fastställa villkor 
för säker användning av växtskyddsmedel.

Motivering

Terminologi avseende tester och undersökningsrapporter används genomgående i denna 
förordning. Det behövs en definition som omfattar inte bara undersökningsrapporter utan 
även annan information som är relevant vid en riskbedömning.

Ändringsförslag 7
Artikel 3, punkt 21c (ny)

(21c) god jordbrukssed:
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 god jordbrukssed vid användning av 
växtskyddsmedel omfattar nationellt 
godkända säkra användningar av 
växtskyddsmedel under faktiska 
förhållanden som är nödvändiga för 
effektivt växtskydd. Det omfattar en rad 
nivåer av tillämpningar av 
växtskyddsmedel, upp till den högsta 
godkända nivån, tillämpade på ett sätt som
innebär att så små rester som möjligt 
lämnas kvar.
Godkända säkra användningar bestäms på 
nationell nivå och omfattar nationellt 
registrerade eller rekommenderade 
användningar, som beaktar folkhälsan, 
yrkeshälsan och miljösäkerheten.
Faktiska förhållanden omfattar alla skeden 
i produktion, lagring, transport och 
distribution av livsmedel och djurfoder.

Motivering

FAO:s definition på ”god jordbrukssed” bör föras in i förordningen.

Ändringsförslag 8
Artikel 3, punkt 21d (ny)

 (21d) mindre användningsområden:
användning av produkten på en gröda som 
inte odlas i större omfattning i en viss 
medlemsstat eller på en gröda som odlas i 
stor omfattning för att tillgodose ett 
begränsat eller enstaka och exceptionellt 
behov, eller på ett utsäde.

Motivering

Definition av det i artikel 49 använda begreppet ”mindre användningsområden” 
(minor uses).

Ändringsförslag 9
Artikel 4, punkt 1

1. Ett verksamt ämne skall godkännas i (Berör inte den svenska versionen.)
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enlighet med bilaga II om man utifrån 
nuvarande vetenskapliga och tekniska rön 
kan förvänta sig att de växtskyddsmedel som 
innehåller det verksamma ämnet med 
beaktande av kriterierna för godkännande i
punkterna 2 och 3 i den bilagan kommer att 
uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 nedan.

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 2, led a

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

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper såsom 
gravida kvinnor, embryon och barn, eller 
för djur, med beaktande av kända 
kumulativa och synergistiska effekter, och 
inte heller för grundvattnet.

Ändringsförslag 11
Artikel 10

Artikel 10 utgår
Tillgång till sammanfattningen

Myndigheten skall utan dröjsmål ge 
allmänheten tillgång till den 
sammanfattning som avses i artikel 8.1, 
dock med undantag av de uppgifter som 
enligt artikel 60 skall betraktas som 
konfidentiella.

Motivering

Den preliminära karaktären hos denna information i detta tidiga skede gör att den inte bör 
göras offentligt tillgänglig. Att göra myndigheternas översynsrapport offentligt tillgänglig är 
lämpligare eftersom den har validerats officiellt.

Ändringsförslag 12
Artikel 11, punkt 1
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1. Inom tolv månader räknat från dagen för 
meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket 
skall den rapporterande medlemsstaten 
utarbeta och till myndigheten överlämna en 
rapport (nedan kallad ”utkast till 
bedömningsrapport”) i vilken det görs en 
bedömning om det verksamma ämnet kan 
förväntas uppfylla kraven i artikel 4.

1. Den rapporterande medlemsstaten får 
påbörja utvärderingen av test- och 
undersökningsrapporterna så snart som de 
lämnats in av sökanden, även före dagen 
för meddelandet enligt artikel 9.3 första 
stycket. Inom åtta månader räknat från 
dagen för meddelandet enligt artikel 9.3 
första stycket skall den rapporterande 
medlemsstaten utarbeta och till myndigheten 
överlämna en rapport (nedan kallad ”utkast 
till bedömningsrapport”) i vilken det görs en 
bedömning om det verksamma ämnet kan 
förväntas uppfylla kraven i artikel 4.

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

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss rimlig
tid. I det fallet skall åttamånadersperioden
förlängas med den extra tidsperiod som 
medlemsstaten medger. Vid inlämnande av 
ytterligare uppgifter skall sökanden 
samtidigt framföra eventuella krav på 
dataskydd enligt artikel 56. Medlemsstaten 
skall underrätta kommissionen och 
myndigheten. 

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Motivering

Möjligheten att påbörja utvärderingen av tillgänglig information innan handlingarna är 
fullständiga kommer att påskynda nya, innovativa produkters marknadstillträde. Därför bör 
det inte ta längre än åtta månader för den rapporterande medlemsstaten att avge sin 
bedömningsrapport när väl bedömningen av de pågående verksamma ämnena enligt 
direktiv 91/414/EEG har avslutats.

Det behövs en mekanism för att framföra krav på dataskydd för ytterligare uppgifter som
lämnas in.

Definitionen av zoner och ömsesidigt erkännande inom zonerna är något nytt i samband med 
godkännandet av växtskyddsmedel och bör ses över efter fem år, så att det antingen fastställs 
ett enda godkännande som gäller för hela EU eller också att antalet zoner och definitionerna 
på dem ändras.

Ändringsförslag 13
Artikel 11, punkt 1a (ny)
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1a. Den rapporterande medlemsstaten skall 
även ge kommissionen och myndigheten en 
rapport som beskriver samtliga 
användningar som utvärderats och som är 
godtagbara för godkännande, i enlighet 
med kraven i artikel 29. 

Motivering

Ett ämne bör godkännas så snart de första säkra användningarna har fastställts. Detta leder 
till att nya, innovativa produkter blir tillgängliga för jordbrukarna tidigare.

Ändringsförslag 14
Artikel 12, punkterna 1–3

1. Myndigheten skall låta sökanden, övriga 
medlemsstater och kommissionen ta del av 
den rapporterande medlemsstatens utkast till 
bedömningsrapport.

1. Myndigheten skall låta sökanden, övriga 
medlemsstater och kommissionen ta del av 
den rapporterande medlemsstatens utkast till 
bedömningsrapport.

Allmänheten skall ges tillgång till rapporten 
efter en period på två veckor under vilken 
sökanden enligt artikel 60 kan kräva att vissa 
delar av rapporten skall förbli konfidentiella.

Allmänheten skall ges tillgång till rapporten 
efter en period på två veckor under vilken 
sökanden enligt artikel 60 kan kräva att vissa 
delar av rapporten skall förbli konfidentiella.

Myndigheten skall anslå en period på 
nittio dagar för skriftliga synpunkter.

Myndigheten skall anslå en period på 
sextio dagar för skriftliga synpunkter.

Om nödvändigt skall myndigheten anordna 
ett samråd med experter bland annat från 
den rapporterande medlemsstaten.

Om nödvändigt skall myndigheten anordna 
ett samråd med experter bland annat från 
den rapporterande medlemsstaten.

2. Inom 90 dagar från det att den period som 
avses i punkt 1 i denna artikel har löpt ut 
skall myndigheten anta sina slutsatser av 
vilka det skall framgå om det verksamma 
ämnet kan förväntas uppfylla kraven i 
artikel 4 och meddela sökanden, 
medlemsstaterna och kommissionen sina 
slutsatser.

2. Inom 60 dagar från det att den period som
avses i punkt 1 i denna artikel har löpt ut 
skall myndigheten anta sina slutsatser av 
vilka det skall framgå om det verksamma 
ämnet kan förväntas uppfylla kraven i 
artikel 4 och meddela sökanden, 
medlemsstaterna och kommissionen sina 
slutsatser.

Om nödvändigt skall myndigheten i sina 
slutsatser behandla de riskreducerande 
alternativ som framkommit i utkastet till 
bedömningsrapport.

Om nödvändigt skall myndigheten i sina 
slutsatser behandla de riskreducerande 
alternativ som framkommit i utkastet till 
bedömningsrapport.

3. Om myndigheten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa före ett visst datum. I det fallet 
skall den period på 90 dagar som avses i 

3. Om myndigheten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa före ett visst datum. I det fallet 
skall den period på 60 dagar som avses i 
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punkt 2 förlängas med den extraperiod som 
medges av myndigheten. Denna skall 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater.

punkt 2 förlängas med den extraperiod som 
medges av myndigheten. Denna skall 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater.

Myndigheten kan begära att kommissionen 
skall samråda med ett av gemenskapens 
referenslaboratorier, som utsetts i enlighet 
med förordning (EG) nr 882/2004, för att få
veta om den analysmetod som använts för 
att fastställa de resthalter som föreslagits av 
sökanden är tillfredsställande och uppfyller 
kraven i artikel 29.1 f i denna förordning. På 
begäran av gemenskapens 
referenslaboratorium skall sökanden 
tillhandahålla prover och redovisa 
analysmetoder.

Myndigheten kan begära att kommissionen 
skall samråda med ett av gemenskapens 
referenslaboratorier, som utsetts i enlighet 
med förordning (EG) nr 882/2004, för att få 
veta om den analysmetod som använts för 
att fastställa de resthalter som föreslagits av 
sökanden är tillfredsställande och uppfyller 
kraven i artikel 29.1 f i denna förordning. På 
begäran av gemenskapens 
referenslaboratorium skall sökanden 
tillhandahålla prover och redovisa 
analysmetoder.

Motivering

För att åstadkomma en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör tiden för 
godkännande av verksamma ämnen, safener, synergister och ämnen som innehåller 
hjälpämnen begränsas så mycket som möjligt, utan att det dock görs avkall på 
bedömningskriterierna. På det här sättet kan nya växtskyddsmedel med mindre påverkan på 
människor, djur och miljö snabbare tas i bruk .

Ändringsförslag 15
Artikel 13, punkt 1, stycke 1

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

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

Motivering

Genom att korta ned tiden för detta skede av bedömningen skulle bönderna snabbare få
tillgång till nya och innovativa produkter.

För att åstadkomma en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör tiden för 
godkännande av verksamma ämnen, safener, synergister och ämnen som innehåller 
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hjälpämnen begränsas så mycket som möjligt, utan att det dock görs avkall på 
bedömningskriterierna. På det här sättet kan nya växtskyddsmedel med mindre påverkan på 
människor, djur och miljö snabbare tas i bruk.

Ändringsförslag 16
Artikel 13a (ny)

Artikel 13a
 Inom tre månader efter det att rapporten i 

artikel 11.1 mottagits skall kommissionen 
lägga fram ett förslag om begränsat 
godkännande av det verksamma ämnet, och 
beskriva
– de användningar som får godkännas,
– tidsperioden för godkännande, som inte 
får överstiga fem år.

Motivering

Ett snabbare godkännande av användningar för nya ämnen skulle göra att jordbrukarna 
snabbare fick tillgång till nya och innovativa produkter.

Ändringsförslag 17
Artikel 22, punkt 2

2. Artikel 4.4 och artiklarna 6–21 skall 
tillämpas.

2. Med avvikelse från vad som sägs i 
artikel 5 skall verksamma ämnen som 
bygger på biologiska kontrollmetoder och 
uppfyller kriterierna i artikel 4 godkännas 
för högst femton år, om de 
växtskyddsmedel som innehåller sådana 
ämnen förväntas innebära endast en låg 
risk för människors och djurs hälsa samt 
för miljön, såsom det föreskrivs i 
artikel 46.1.
3. Artikel 4.4 och artiklarna 6–21 skall 
tillämpas.

Motivering

De positieve vooruitzichten voor de bescherming van de gezondheid van de mens, van dieren 
en van het milieu die te verwachten zijn van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
basis van biologische controleagentia moeten voldoende ondersteund worden. Het 
laag-risico-karakter van dergelijke biologische controle agentia levert immers potentieel 
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grote voordelen op. Daar gewasbescherming op basis van biologische controle agentia veelal 
een relatief klein toepassingskader kent, is een goedkeuring van 15 jaar nodig om voldoende 
onderzoek en ontwikkeling in dergelijke gewasbeschermingspraktijken te promoten.

Ändringsförslag 18
Artikel 24, punkt 1

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

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

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

Motivering

Eftersom ämnen som skulle kunna bytas ut uppfyller alla säkerhetskrav som ställs i artikel 4 
finns det ingen anledning att begränsa godkännandeperioden till sju istället för till tio år. 
Liksom för andra ämnen kan godkännandet när som helst ses över i enlighet med artikel 21.1. 
Därför är det varken nödvändigt eller meningsfullt med en översyn av sådana ämnen vart 
sjunde år.

Ändringsförslag 19
Artikel 27, punkt 2a (ny)

2a. Om ett hjälpämne används i ett 
växtskyddsmedel som har godkänts enligt 
direktiv 91/414/EEG eller denna 
förordning skall det anses vara registrerat i 
enlighet med artikel 15.1 i
Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach)1 för 
den specifika användningen i 
växtskyddsmedel.
_____________
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Motivering

Syftet är att undvika dubbel lagstiftning för hjälpämnen som används i växtskyddsmedel 
genom denna förordning och Reach.

Ändringsförslag 20
Artikel 28a (ny) 

Artikel 28a
Parallellimport

 1. Genom undantag från artikel 28.1 får ett 
växtskyddsmedel släppas ut på marknaden 
och användas i en medlemsstat utan att 
vara godkänt i denna, om den som önskar 
släppa ut växtskyddsmedlet på marknaden 
innehar ett av medlemsstaten utfärdat 
saluföringsintyg för växtskyddsmedlet.
2. Medlemsstaterna skall på begäran 
utfärda saluföringsintyg enligt punkt 1 för 
ett växtskyddsmedel, om det 
växtskyddsmedel som skall importeras från 
en annan medlemsstat redan innehar ett 
godkännande i en annan medlemsstat och 
om ett ämnesmässigt överensstämmande 
referensmedel är godkänt i importstaten 
(parallellimport).
3. Ämnesmässig överensstämmelse i den 
mening som avses i denna artikel föreligger 
när import- och referensmedel innehåller 
samma verksamma ämnen i jämförbara 
mängder med motsvarande 
minimirenhetsgrad och med vissa 
föroreningar av samma typ och 
motsvarande högsta halter och 
överensstämmer i formuleringssätt. Med 
avseende på sammansättningen i övrigt är 
skillnader tillåtna, såvida dessa kvalitativa 
eller kvantitativa skillnader i hjälpämnena 
inte inverkar på den biologiska effekten, de 
växter som skall behandlas eller på 
människor, djur eller på naturen. 
Kriterierna och förfarandet för granskning 
av ämnesmässig överensstämmelse kan 
regleras närmare enligt det i artikel 76.2 
angivna förfarandet.
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4. Till begäran om utfärdande av ett 
saluföringsintyg skall fogas följande 
uppgifter:
– Ursprungsmedlemsstat för det 
importerade växtskyddsmedlet.
– Importörens namn och adress.
– Den beteckning under vilken det 
importerade växtskyddsmedlet skall 
saluföras i importstaten.
– Det importerade växtskyddsmedlets 
beteckning och godkännandenummer i 
ursprungsmedlemsstaten.
– Namn och adress på innehavaren av 
godkännandet i ursprungsmedlemsstaten.
– Originalbruksanvisningen med vilken det 
importerade växtskyddsmedlet saluförs i 
ursprungsmedlemsstaten.
– Den märkning och bruksanvisning med 
vilken det importerade växtskyddsmedlet 
skall saluföras.
– Referensmedlets beteckning och 
godkännandenummer.
– Namn på innehavaren av godkännandet 
för referensmedlet.
5. Ett växtskyddsmedel för vilket ett 
saluföringsintyg utfärdats skall användas 
på samma sätt som referensmedlet.
6. Saluföringsintyget skall gälla för samma 
tidsperiod som referensmedlets
godkännande. Om innehavaren av 
godkännandet för referensmedlet begär att 
godkännandet skall återkallas i enlighet 
med artikel 44.1 och om kraven i artikel 29 
fortfarande är uppfyllda skall 
saluföringsintygets giltighet upphöra ett år 
efter återkallandet av godkännandet, dock 
senast vid den tidpunkt då godkännandet 
upphör.
7. Föreskrifterna i artiklarna 43 och 45 och 
i artikel 53.4 samt i kapitel VII skall 
tillämpas på motsvarande sätt på 
parallellimporter.
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Motivering

Kommissionens förslag innehåller inga bestämmelser om parallellimport av växtskyddsmedel. 
Det finns dock ett brådskande behov av rättsliga bestämmelser på EU-nivå för att man skall 
kunna få slut på den nuvarande rättsliga osäkerheten. På grund av motstridiga 
domstolsbeslut och medlemsstaternas olika inställningar till parallellimport bör man i 
förslaget införa bestämmelser om parallellimport.

Ändringsförslag 21
Artikel 29, punkt 6

6. Enhetliga principer för bedömning och
godkännande av växtskyddsmedel skall 
fastställas i de förordningar som antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.2 och
där kraven i bilaga VI till 
direktiv 91/414/EEG med eventuella 
nödvändiga ändringar införlivas.

6. Enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel skall 
fastställas i en Europaparlamentets och 
rådets förordning där kraven i bilaga VI till 
direktiv 91/414/EEG med eventuella 
nödvändiga ändringar införlivas.

Motivering

De enhetliga principerna bör inte fastställas genom kommittéförfarande. 1996 var
Europaparlamentet tvunget att vända sig till domstolen på grund av att de första enhetliga 
principer som fastställdes av kommissionen inte följde direktiv 91/414/EEG. Domstolen 
(mål C-303/94) bekräftade parlamentets ståndpunkt och principerna ändrades, särskilt i 
fråga om kriterierna för dricksvatten. Förordningen om fastställande av de nya enhetliga 
principerna bör antas av Europaparlamentet och rådet genom ett lämpligt 
lagstiftningsförfarande, och inte genom kommittéförfarande.

Ändringsförslag 22
Artikel 30, punkt 3, led b

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

utgår

Motivering

Stycket utgår från att godkännandebedömningen i sig inte är tillräcklig för att garantera en 
säker hantering av växtskyddsmedel och att personer i omgivningen därför måste ta till 
ytterligare säkerhetsåtgärder. Detta står i uppenbar strid med de stränga europeiska 
standarderna för godkännande och underminerar allmänhetens förtroende för det europeiska 
godkännandeförfarandet.
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För att åstadkomma en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön bör tiden för 
godkännande av verksamma ämnen, safener, synergister och ämnen som innehåller 
hjälpämnen begränsas så mycket som möjligt, utan att det dock görs avkall på 
bedömningskriterierna. På det här sättet kan nya växtskyddsmedel med mindre påverkan på 
människor, djur och miljö snabbare tas i bruk.

Ändringsförslag 23
Artikel 35, punkt 1, stycke 1

1. Den medlemsstat som prövar ansökan 
skall göra en oberoende, objektiv och öppen 
bedömning mot bakgrund av vetenskapliga 
och tekniska rön.

1. Den medlemsstat som prövar ansökan 
skall göra en oberoende, objektiv och öppen 
bedömning mot bakgrund av vetenskapliga 
och tekniska rön och riktlinjer som förelåg 
vid tidpunkten för ansökan.

Motivering

Att släppa ut nya växtskyddsmedel på marknaden är en stor investering. En sådan investering 
kräver en förutsebar lagstiftning. Därför är det olämpligt att ändra kraven på uppgifterna 
efter tidpunkten för ansökan – det skulle inte heller uppmuntra investeringar och innovation.

Ändringsförslag 24
Artikel 35, punkt 2

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

2. De berörda medlemsstaterna skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. 
Medlemsstaterna skall, om möjligt,
godkänna det berörda växtskyddsmedlet på 
samma villkor som den medlemsstat som 
granskar ansökan, om inte hänsyn måste tas 
till olika användningsvillkor, med 
beaktande av icke jämförbara jordbruks-, 
växtskydds- eller miljöförhållanden.

Motivering

Jordbruks- och klimatförhållanden liksom mängden skadedjur varierar från land till land. 
Därför bör medlemsstaterna tillåtas beakta lokala förhållanden när de godkänner produkter 
på sitt eget territorium.

I flera medlemsstater är innehavaren av godkännandet ansvarig för klassificering och 
märkning. För att uppnå harmoniserad märkning bör detta vara fallet på gemenskapsnivå. 
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Anmälaren bör vara ansvarig för klassificeringen och inte den zonala rapporterande 
medlemsstaten. Att lägga ansvaret på den zonala rapporterande medlemsstaten kommer att 
leda till avsevärda förseningar i processen och eventuellt till olika klassificering i varje zon 
och/eller varje medlemsstat.

Ändringsförslag 25
Artikel 35, punkt 3

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

utgår

Motivering

Denna bestämmelse är onödig om medlemsstaterna tillåts ta lokala förhållanden i beaktande 
när de godkänner produkter.

Ändringsförslag 26
Artikel 39

1. Innehavaren av ett godkännande kan i 
något av följande fall ansöka om 
godkännande av samma växtskyddsmedel 
och för samma användning i en annan 
medlemsstat enligt förfarandet för 
ömsesidigt erkännande i detta underavsnitt:

Innehavaren av ett godkännande eller en 
person som utses av den personen som 
dennes företrädare kan i något av följande 
fall ansöka om godkännande av samma 
växtskyddsmedel och för samma användning 
i en annan medlemsstat enligt förfarandet för 
ömsesidigt erkännande i detta underavsnitt:

a) Godkännandet beviljades av en 
medlemsstat (referensmedlemsstaten) som 
tillhör samma zon.

a) Godkännandet beviljades av en 
medlemsstat (referensmedlemsstaten) som 
tillhör samma zon.

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

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

Godkännandet beviljades på frivillig basis 
mellan medlemsstater i olika zoner med 
liknande förhållanden avseende jordbruk, 
växtskydd och miljö, särskilt 
klimatförhållanden som är relevanta för 
användningen av medlet.

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

Motivering

Den lokala innehavaren av godkännandet kan variera från land till land. 

Det nuvarande förslaget är för begränsat. Ömsesidigt erkännande bör tillåtas över zonerna 
om förhållandena tillåter det.

Punkt 2: Det finns inget giltigt skäl för denna begränsning. Medlen utvärderas noggrant och 
godkänns under stränga villkor av den medlemsstat som behandlar ansökan. Andra 
medlemsstater bör kunna erkänna den medlemsstatens beslut om de så önskar. Många ämnen 
kommer att uppfylla villkoren för ämnen som kan bytas ut. Detta skulle skapa två parallella 
system för godkännande och bli till en onödig byråkratisk börda för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 27
Artikel 39, punkt 2

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

utgår

Motivering

Om det ömsesidiga erkännandet inte längre kan tillämpas på växtskyddsmedel som innehåller 
ett ämne som kan bytas ut riskerar ett av målen med harmoniseringen av erkännandena att 
inte kunna förverkligas.

Ändringsförslag 28
Artikel 40, punkt 1

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

1. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds enligt artikel 39 skall bevilja 
godkännande för det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG, som 
referensmedlemsstaten, om inte hänsyn 
måste tas till olika användningsvillkor, med 
beaktande av icke jämförbara jordbruks-, 
växtskydds- eller miljöförhållandena.

Om en medlemsstat till vilken en ansökan 
enligt artikel 39 har riktats önskar 
godkänna det berörda växtskyddsmedlet 
under andra villkor än 
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referensmedlemsstaten, skall 
medlemsstaten omedelbart informera 
kommissionen om de olika villkoren och 
tillhandahålla detaljerad information om 
orsakerna till avvikelsen.
Kommissionen skall se över den berörda 
medlemsstatens godkännande. Om den 
anser att det inte finns några orsaker till 
avvikelsen skall den uppmana den berörda 
medlemsstaten att godkänna 
växtskyddsmedlet under samma villkor som 
referensmedlemsstaten.

Motivering

Jordbruks- och klimatförhållandena samt mängden skadedjur varierar från land till land. 
Därför bör medlemsstaterna tillåtas att beakta de lokala förhållandena när de godkänner 
produkter på sitt eget territorium.

Man bör förhindra att medlemsstaterna missbrukar det ömsesidiga erkännandet.

Ändringsförslag 29
Artikel 42, punkt 3, leden a och b

a) Eventuella nya uppgifter som krävs till 
följd av ändringar i datakraven eller 
kriterierna.

a) Eventuella nya uppgifter som anges i den 
förordning om förlängning som avses i 
artikel 20, eller som krävs till följd av 
ändringar i datakraven eller kriterierna.

b) Fakta som styrker att de nya uppgifterna 
är ett resultat av sådana datakrav eller 
kriterier som inte var i kraft när 
godkännandet för växtskyddsmedlet 
beviljades.

b) Fakta som styrker att de nya uppgifterna 
är ett resultat av sådana datakrav eller 
kriterier som inte var i kraft när 
godkännandet för växtskyddsmedlet 
beviljades eller nödvändiga för att ändra 
villkoren för godkännandet.

Motivering

Förtydligande om de uppgifter som skall skyddas efter förlängningen av godkännandet för det 
verksamma ämnet.

Ändringsförslag 30
Artikel 43

1. Medlemsstaterna kan när som helst 1. Medlemsstaterna kan när som helst 
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ompröva ett godkännande om det finns 
omständigheter som tyder på att ett krav i 
artikel 29 inte längre uppfylls. 

ompröva ett godkännande om det finns 
omständigheter som tyder på att ett krav i
artikel 29 inte längre uppfylls. 

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

2. Medlemsstaten skall återkalla eller ändra 
godkännandet om

Medlemsstaten kan anmoda innehavaren av 
godkännandet att lämna ytterligare 
information.

a) kraven i artikel 29 inte eller inte längre 
uppfylls,
b) felaktiga eller vilseledande uppgifter har 
lämnats om omständigheter som legat till 
grund för godkännandet,
c) ett villkor i godkännandet inte uppfylls 
av innehavaren av godkännandet.

3. Medlemsstaten skall återkalla eller ändra 
godkännandet om

3. Om en medlemsstat avser att återkalla 
eller ändra ett godkännande, skall den 
underrätta innehavaren av godkännandet 
och ge denne möjlighet att framföra sina 
synpunkter. Medlemsstaten kan anmoda 
innehavaren av godkännandet att lämna 
ytterligare information.

a) kraven i artikel 29 inte eller inte längre 
uppfylls,
b) felaktiga eller vilseledande uppgifter har 
lämnats om omständigheter som legat till 
grund för godkännandet,
c) ett villkor i godkännandet inte uppfylls.
4. Om en medlemsstat återkallar eller 
ändrar ett godkännande i enlighet med 
punkt 3, skall den genast underrätta 
innehavaren av godkännandet, övriga 
medlemsstater, myndigheten och 
kommissionen. De andra medlemsstater 
som tillhör samma zon skall återkalla eller 
ändra godkännandet i enlighet med detta. 
Artikel 45 skall gälla i tillämpliga fall.

4. Om en medlemsstat efter att ha tillämpat 
punkt 3 fortfarande avser att återkalla eller 
ändra ett godkännande i enlighet med 
punkt 2, skall den genast underrätta 
innehavaren av godkännandet, övriga 
medlemsstater, myndigheten och 
kommissionen.
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Motivering

Korrigerande åtgärder bör vidtas i samband med enstaka missbruk, men de bör inte 
systematiskt leda till återkallande av godkännandet vilket underförstås i punkt 2 c.

De skäl som utlöser återkallande av godkännande i en medlemsstat gäller inte nödvändigtvis 
övriga medlemsstater inom den zonen. Därför bör andra medlemsstater tillåtas behålla 
godkännandet så länge som kraven i artikel 4 uppfylls.

Ändringsförslag 31
Artikel 48, punkt 1

1. Medlemsstaterna får inte godkänna ett 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut, om en jämförande 
bedömning av risker och förtjänster enligt 
bilaga IV visar att

1. Medlemsstaterna får inte godkänna ett 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut, om en jämförande 
bedömning av risker och förtjänster enligt 
bilaga IV visar att

a) det för de användningsområden som 
specificeras i ansökan finns ett godkänt 
växtskyddsmedel eller en icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod som är 
mycket säkrare för människors och djurs 
hälsa liksom miljön,

a) det för de användningsområden som 
specificeras i ansökan finns ett lika 
ändamålsenligt godkänt växtskyddsmedel 
eller en lika ändamålsenlig icke-kemisk 
bekämpnings- eller skyddsmetod, som har 
likvärdig effektivitet, och är mycket säkrare
för människors och djurs hälsa liksom 
miljön,

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

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

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

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

Motivering

Under den jämförande bedömningsprocessen måste det garanteras att ett eventuellt alternativ 
är lika effektivt när det gäller att behandla skadedjursproblemet. Annars skulle jordbrukarna 
lämnas utan tillräckliga medel för att skydda sin skörd.

Ingen motivering behövs.
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Ändringsförslag 32
Artikel 49, punkt 4, stycke 1a (nytt)

Utökade godkännanden på grundval av 
denna artikel skall märkas för sig och 
begränsningar av ansvaret skall anges 
separat.

Motivering

Oberoende av hur ett utökat godkännande för ett mindre användningsområden i en 
medlemsstat beviljas måste man tydligt kunna se att det handlar om en utsträckning enligt 
artikel 49, för att tydliggöra att det är en annan rättslig status i jämförelse med ett 
godkännande enligt artikel 4.

Ändringsförslag 33
Artikel 49, punkt 5, stycke 2a och 2b (nya)

I denna information skall det uttryckligen 
anges att en prövning av medlets effektivitet 
på det begärda användningsområdet och 
eventuella skador på grödor principiellt 
inte omfattas av godkännandeförfarandet.
Denna information skall dessutom 
uttryckligen befria innehavaren av 
godkännandet från allt ansvar för 
eventuella skador på grund av bristande 
effektivitet eller på grund av skador på
grödor.

Motivering

Ansvarsfrågan är en grundläggande fråga för att förfarandet för mindre 
användningsområden skall fungera. Tillverkaren bör beviljas ansvarsfrihet för enbart de 
områden som prövas med mindre noggrannhet vid förfarandet för mindre 
användningsområden i jämförelse med det vanliga godkännandeförfarandet (se artikel 4, 
punkt 3 a och 3 b, som vid en utsträckning enligt artikel 49 inte måste bedömas).

Ändringsförslag 34
Artikel 49, punkt 6

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

6. Medlemsstaterna skall ha en aktuell
förteckning över godkännanden av mindre 
användningsområden och göra denna 
förteckning tillgänglig för allmänheten i 
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elektronisk form.

Motivering

För att dubbelarbete skall kunna undvikas och för att mindre användningsområden snabbare 
skall kunna godkännas bör medlemsstaterna sammanställa en aktuell förteckning över i 
medlemsstaterna godkända mindre användningsområden. Genom att denna förteckning görs 
tillgänglig för allmänheten i elektronisk form kan de som har intresse av det snabbt ta reda på 
vilka mindre användningsområden som är godkända i olika medlemsstater. På så sätt går det 
lättare att tillgodose de olika behov som motiverar ett godkännande av mindre 
användningsområden.

Ändringsförslag 35
Artikel 49a (ny)

Artikel 49a
Preliminärt nationellt godkännande

 Genom undantag från artikel 28 får en 
medlemsstat, i syfte att underlätta 
användarnas tillgång till nya 
växtskyddsmedel, för en tidsperiod på högst 
tre år godkänna att ett växtskyddsmedel 
släpps ut på marknaden, om det efter 
två och ett halvt år efter det att en ansökan 
i enlighet med artikel 7.1 mottagits av 
förfarandetekniska skäl fortfarande inte 
föreligger något beslut om det verksamma 
ämnet och om det inte föreligger några 
uppgifter som talar mot det verksamma 
ämnet eller växtskyddsmedlet.

Motivering

Erfarenheterna från direktiv 91/414EEG hittills visar att kommissionens antagande att 
verksamma ämnen kan införas i positivlistan över verksamma ämnen inom 25 månader inte 
är realistiskt. Hittills har det i genomsnitt behövts 55 månader för att ett nytt verksamt ämne 
skall föras in i bilaga I i direktiv 91/414/EEG. De för närvarande möjliga nationella 
preliminära godkännandena har visat sig fungera väl under de gångna åren och ger 
användarna snabb tillgång till innovativa och miljöanpassade växtskyddsmedel. Därför bör 
ett preliminärt godkännande möjliggöras åtminstone när de tidsfrister som kommissionen 
föreslagit överskridits.

Ändringsförslag 36
Artikel 52, punkt 1a (ny)
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1a. Minimikraven för korrekt användning 
är följande:
i) Uppfyllande av de krav och villkor som 
fastställts i enlighet med artikel 30 och som 
anges genom märkningen, i enlighet med 
bestämmelserna om märkning i 
artiklarna 61 och 63 och med 
direktiv 1999/45/EEG.
ii) Förenlighet med 
förordning (EG) nr 396/2005.
iii) Förenlighet med kraven i direktiven om 
skydd för arbetstagarna.

Motivering

I definitionen av korrekt användning bör minimikrav anges. Den bör också inbegripa behovet 
av att respektera specifik gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag 37
Artikel 56, punkt 1

1. Test- och undersökningsrapporter skall 
omfattas av dataskydd enligt villkoren i 
denna artikel.

1. Test- och undersökningsrapporter skall 
omfattas av dataskydd enligt villkoren i 
denna artikel.

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

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter var 
nödvändiga för godkännandet av de givna 
förhållandena eller för en ändring i ett 
godkännande för att det skall få användas på 
en annan gröda.

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall få 
användas på en annan gröda och
b) har intygats vara i överensstämmelse 
med principerna för god laboratoriesed 
eller god försökssed (Good Experimental 
Practice) i enlighet med datakraven för 
växtskyddsmedel i artikel 8.1 c.
Om en rapport är skyddad får den 
medlemsstat som mottog den inte använda 

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

annan medlemsstat använda den, eller en 
sammanfattning av den, på ett sätt som 
gynnar andra sökande, med undantag för det 
som föreskrivs i punkt 2 och artiklarna 59 
och 77. 

Dataskyddet sträcker sig över tio år från och 
med datum för det första godkännandet i den 
medlemsstaten, med undantag av det som 
föreskrivs i punkt 2 och artiklarna 59 och 77. 
Tiden utsträcks till tolv år för 
växtskyddsmedel som omfattas av artikel 46.

Dataskyddet sträcker sig över tio år från och 
med datum för det första godkännandet i den 
medlemsstaten, med undantag av det som 
föreskrivs i punkt 2 och artiklarna 59 och 77. 
Tiden utsträcks till tolv år för 
växtskyddsmedel som omfattas av artikel 46.

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

En undersökning skall omfattas av skydd 
under fem år efter den period som nämns i 
fjärde stycket, om undersökningen
behövdes enbart för att förlänga eller 
revidera ett godkännande.

Motivering

Till skillnad från andra produkter måste växtskyddsmedel ses över och godkännas på nytt
10 år efter deras första godkännande. Nya undersökningar krävs för deras återgodkännande. 
Att tillhandahålla dessa uppgifter är en stor investering för innehavarna av godkännandena. 
Om dessa nya uppgifter inte skyddas kommer många produkter inte att stödjas och 
godkännandet kommer att löpa ut. Generikaföretag som inte har råd med denna investering 
kommer inte heller att kunna vara kvar på marknaden utan godkännanden. En rimlig 
tidsperiod för dataskydd för de nya undersökningarna är avgörande för att göra 
återgodkännandena lönsamma.

Ändringsförslag 38
Artikel 56 punkt 3

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

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

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

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

b) Bekräftelse av att tiden för eventuellt 
dataskydd som beviljats för prov- eller 

b) Bekräftelse av att tiden för eventuellt 
dataskydd som beviljats för prov- eller 
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undersökningsrapporterna inte har löpt ut. undersökningsrapporterna inte har löpt ut.

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringsförslaget till artikel 56.1: moderat dataskydd i fem år för 
undersökningar som är nödvändiga för förlängning av ett godkännande efter tio år.

Ändringsförslag 39
Artikel 56, punkt 3a (ny)

3a. Inom varje zon enligt definitionen i 
bilaga I skall de medlemsstater som 
godkänner växtskyddsmedel enligt 
artikel 35.2 eller genom ömsesidigt 
erkännande enligt artikel 40 skydda de data 
som krävs för godkännande i den prövande 
medlemsstaten, enligt punkterna 1, 2 och 3. 
Skyddet skall gälla från och med datumet 
för godkännande i varje medlemsstat.

Motivering

Systemet för godkännande inom olika zoner bör omfatta dataskydd i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 40
Artikel 56, punkt 3b (ny)

 3b. Den skyddstid som nämns i punkt 1 
skall förlängas i samband med 
godkännanden för mindre 
användningsområden:
a) med ett år om den förste sökanden 
registrerar tre mindre 
användningsområden inom sju år efter det 
första godkännandet, eller 
b) med tre år om den förste sökanden 
registrerar sex mindre 
användningsområden inom sju år efter det 
första godkännandet, eller
c) med fem år om den förste sökanden 
registrerar nio eller fler mindre 
användningsområden inom sju år efter det 
första godkännandet.
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Dataskydd enligt punkt 1 skall också 
tillämpas på tredje parter som lämnar in 
test- och undersökningsrapporter för 
godkännanden för mindre 
användningsområden.

Motivering

För mindre användningsområden eller användningsområden som helhetsmässigt är av 
mindre ekonomisk betydelse och inom vilka det inte finns tillräckliga 
bekämpningsmekanismer eller inom vilka de godkända växtskyddsmedlen inte kan lösa 
problemen på ett tillfredsställande sätt (luckor), måste det skapas ekonomiska incitament för 
att sökandena skall engagera sig för att fylla dessa luckor. Särskilt inom det ekologiska 
jordbruket samt inom fruktodlingen förekommer brister som måste åtgärdas för att trygga 
dessa användares tillvaro.

Ändringsförslag 41
Artikel 57, punkt 3

3. Förteckningarna enligt punkterna 1 och 
2 skall omfatta uppgifter om huruvida 
dessa test- och undersökningsrapporter 
intygats vara förenliga med principerna för 
god laboratoriesed och principerna för god 
försökssed.

utgår

Motivering

Det finns ingen godtagbar orsak till att begränsa dataskyddet endast till uppgifter som är 
förenliga med god laboratoriesed och god försökssed.

Till exempel är riskbedömningar inte uppgifter som följer god laboratoriesed eller god 
försökssed, men de bygger i stor utsträckning på högkvalificerad expertis och måste skyddas.

Ändringsförslag 42
Artikel 58, punkt 3

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

3. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden skall vidta alla rimliga 
åtgärder för att nå en uppgörelse om delad 
användning av eventuella test- och 
undersökningsrapporter som skyddas enligt 
artikel 56 och som sökanden behöver för att 
ansöka om, förlänga eller revidera ett
godkännande av ett växtskyddsmedel.
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Om den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena för växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, 
safener eller synergist inte kan nå en 
uppgörelse om delad användning av 
test- och undersökningsrapporter, skall den 
presumtive sökanden underrätta 
medlemsstatens behöriga myndighet.

Motivering

Ändringsförslag till följd av ändringsförslaget till artikel 56.1: moderat dataskydd i fem år för 
undersökningar som är nödvändiga för förlängning av ett godkännande efter tio år.

Ändringsförslag 43
Artikel 60, punkt 1a (ny)

1a. Efter att ha gett sökanden möjlighet att 
uttrycka sin åsikt skall den behöriga 
myndigheten anta och delge den berörda 
sökanden ett beslut om uppgifterna skall 
vara konfidentiella, beslutet skall vara 
bindande för alla medlemsstater, 
myndigheten och kommissionen och 
innehålla en adekvat motivering som ligger 
till grund för beslutet. Innan ett sådant 
beslut genomförs skall sökanden ha
möjlighet att inleda ett förfarande vid 
behörig domstol i syfte att få den behöriga 
myndighetens bedömningar och beslut 
granskade samt för att förhindra att de 
berörda uppgifterna görs offentligt 
tillgängliga.

Motivering

Om uppgifter offentliggörs kan detta få stora konsekvenser för affärsintressena. Därför måste 
innehavarna av uppgifter ges möjlighet att uttrycka sin åsikt om offentliggörande samt om 
rätten att försvara sina intressen.

Ändringsförslag 44
Artikel 60, punkt 2a (ny)

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

Motivering

Det finns ett legitimt intresse hos allmänheten att få tillgång till information, och denna 
tillgång bör garanteras i denna förordning i enlighet med Århuskonventionen. Allmänheten 
bör dock ges information på ett sätt som förhindrar missbruk och illojal konkurrens. Det 
föreslagna läsrumssystemet kommer att skapa den rätta balansen genom att intresserade 
tredje parter får tillgång till konfidentiell information medan potentiella konkurrenter inte 
kan missbruka systemet för att komma åt känslig kommersiell information.

Ändringsförslag 45
Artikel 65, stycke 1

Medlemsstaterna skall företa kontroller för 
att se till att förordningen följs. De skall 
sammanställa en rapport om omfattningen 
och resultaten av dessa kontroller och lägga 
fram den för kommissionen inom sex 
månader efter utgången av det år som 
rapporten avser.

Medlemsstaterna skall företa kontroller för 
att se till att förordningen följs. Dessa 
kontroller skall omfatta kontroller på 
lantbruket, i syfte att övervaka att 
användningsbegränsningarna följs.
Medlemsstaterna skall sammanställa en 
rapport om omfattningen och resultaten av 
dessa kontroller och lägga fram den för 
kommissionen inom sex månader efter 
utgången av det år som rapporten avser.

Ändringsförslag 46
Artikel 79a (ny)

Artikel 79a
Översyn

Kommissionen skall senast ...* se över 
fastställandet av zoner för godkännande av 
växtskyddsmedel, med beaktande av de 
senaste vetenskapliga rönen. 
Kommissionen skall särskilt undersöka om 
antalet zoner och de medlemsstater som 
tillhör zonerna bör ändras.
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_____________
* Fem år efter det att denna förordning 
trätt i kraft.

Motivering

Fastställandet av zoner och det ömsesidiga erkännandet inom zonerna är nytt inom området 
för godkännande av växtskyddsmedel och bör ses över efter fem år i syfte att antingen 
upprätta endast ett EU-omfattande godkännande eller ändra antalet zoner och fastställandet 
av de olika zonerna.

Ändringsförslag 47
Bilaga II, punkt 3.6.2.

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

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

Ändringsförslag 48
Bilaga II, punkt 3.6.3.

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

utgår
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Ändringsförslag 49
Bilaga II, punkt 3.6.4.

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

utgår

Ändringsförslag 50
Bilaga II, punkt 3.6.5.

3.6.5. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det på grundval av en bedömning 
utifrån gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning inte 
anses förorsaka endokrina störningar som 
kan vara av toxikologisk betydelse för 
människor, såvida inte människors 
exponering för detta verksamma ämne i 
ett växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar.

utgår

Motivering (ändringsförslag 29–32)

Enligt artikel 4 kan verksamma ämnen endast godkännas om säkra användningar har 
fastställts med hjälp av riskbedömningar. Den föreslagna nya punkten återspeglar detta 
faktum. Motsvarar led 3.8.1 i bilaga II.

Om man fastställer bestämmelser om växtskyddsmedel på grundval av egenskaperna hos 
växtskyddsmedlens verksamma ämnen utan att beakta dessa medels faktiska användningar 
och exponering, undermineras principen om att beslut skall fattas på grundval av 
riskbedömningar. Detta kommer att resultera i att många säkra medel och användningar 
faller bort. Dessa kriterier bör användas för att fastställa vilka ämnen som kan bytas ut och 
inte för att förkasta ämnen utan att en ordenlig bedömning har gjorts.



AD\662526SV.doc 33/39 PE 382.584v03-00

SV

Ändringsförslag 51
Bilaga II, punkt 3.7.2.

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

utgår

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

Ändringsförslag 52
Bilaga II, punkt 3.7.3.

3.7.3. Ett verksamt ämne skall inte anses 
vara förenligt med artikel 4 om det är 
mycket persistent och mycket 
bioackumulerande (vPvB).

utgår

Ett ämne som uppfyller båda kriterierna i 
nedanstående avsnitt är ett vPvB-ämne.
3.7.3.1. Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller 
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havs-, söt- eller 
brackvatten är längre än 60 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment, 
sötvattens- eller brackvattensediment är 
längre än 180 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
180 dagar.
3.7.3.2. Bioackumulering
Ett verksamt ämne uppfyller 
bioackumuleringskriteriet om 
biokoncentrationsfaktorn är högre 
än 5000.

Motivering (ändringsförslag 33–34)

Om man fastställer bestämmelser om växtskyddsmedel på grundval av egenskaperna hos 
växtskyddsmedlens verksamma ämnen utan att beakta dessa medels faktiska användningar 
och exponering, undermineras principen om att beslut skall fattas på grundval av 
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riskbedömningar. Detta kommer att resultera i att många säkra medel och användningar 
faller bort. Dessa kriterier bör användas för att fastställa vilka ämnen som kan bytas ut och 
inte för att förkasta ämnen utan att en ordentlig bedömning har gjorts.

Ändringsförslag 53
Bilaga II, punkt 3.8.2.

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

utgår

Motivering

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

Ändringsförslag 54
Bilaga II, punkt 4

4. Kriterier för godkännande av ett ämne 
som kan bytas ut

4. Kriterier för godkännande av ett ämne 
som kan bytas ut

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

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

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

– det, på grundval av en bedömning av 
genotoxicitetstest i senare led som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, klassificeras som 
mutagent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar, eller
– det, på grundval av en bedömning av 
cancerogenicitetstest som gjorts i enlighet 
med datakraven för de verksamma ämnena 
och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, klassificeras som 
cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar, eller
– det, på grundval av en bedömning av 
reproduktionstoxicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, klassificeras som ett 
reproduktionstoxiskt ämne i kategori 1 eller 
2 i enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsvillkor är försumbar, eller



AD\662526SV.doc 37/39 PE 382.584v03-00

SV

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

Motivering

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

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