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forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0388 –
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Med skrivelse af 30. april 2007 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden 
og relevansen af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf.
forretningsordenens artikel 35, stk. 2.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 11. juni 2007.

Forslaget har et dobbelt retsgrundlag, nemlig EF-traktatens artikel 37, stk. 2, og artikel 152, 
stk. 4, litra b).

Ordføreren, Hiltrud Breyer, har stillet ændringsforslag til forslaget med det formål at slette 
artikel 37 som retsgrundlag ud fra den betragtning, at EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b), 
og artikel 175, stk. 1, udgør et relevant retsgrundlag for forslaget.

Med en supplerende skrivelse af 9. maj 2007 meddelte De Retsudvalget, at Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, der samarbejder med Miljøudvalget inden for 
rammerne af proceduren med udvidet samarbejde, har vedtaget en udtalelse, hvori udvalget 
fastslår, at det relevante retsgrundlag ikke blot er EF-traktatens artikel 37, stk. 2, og artikel 
152, stk. 4, litra b), men også artikel 95.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Retsgrundlag til behandling:

Artikel 37

1. Med henblik på at fastlægge retningslinjerne for en fælles landbrugspolitik 
sammenkalder Kommissionen, så snart denne traktat er trådt i kraft, medlemsstaterne 
til en konference for at foretage en sammenligning af deres landbrugspolitik, især ved 
at opstille en opgørelse over deres produktionsmuligheder og behov.

2. Inden to år efter denne traktats ikrafttræden fremlægger Kommissionen under
hensyntagen til arbejdet på den i stk. 1 nævnte konference og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, forslag vedrørende udarbejdelse og iværksættelse af 
den fælles landbrugspolitik, herunder også om afløsning af nationale 
markedsordninger med en af de i artikel 34, stk. 1, nævnte former for fælles ordning, 
såvel som om iværksættelsen af de i dette afsnit særligt nævnte foranstaltninger.

Disse forslag skal tage hensyn til sammenhængen mellem de landbrugsspørgsmål, som 
er omhandlet i dette afsnit.

På forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet udsteder Rådet 
med kvalificeret flertal forordninger eller direktiver eller vedtager beslutninger uden 
herved at begrænse rækkevidden af sine eventuelle henstillinger.

3. Rådet kan under de i foregående stykker anførte betingelser med kvalificeret flertal 
vedtage at lade den i artikel 34, stk. 1, omhandlede fælles ordning afløse nationale 
markedsordninger, såfremt:

a) den fælles ordning yder medlemsstater, der modsætter sig en sådan afløsning, og 
som har en national ordning for vedkommende produktion, tilsvarende garantier for 
de pågældende producenters beskæftigelse og levestandard, når der tages hensyn til 
det tempo, hvori den mulige tilpasning og nødvendige specialisering kan gennemføres, 
og

b) denne ordning sikrer samhandelen inden for Fællesskabet betingelser svarende til 
dem, der gælder på et nationalt marked.

4. Såfremt der er tilvejebragt en fælles ordning for visse råvarer, medens der endnu ikke 
findes en fælles ordning for de hertil svarende forarbejdede produkter, kan de pågældende 
råvarer indføres fra lande uden for Fællesskabet, hvis de anvendes til fremstilling af 
forarbejdede produkter, som er bestemt til udførsel til tredjeland.
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Artikel 95

1. Uanset artikel 94 og medmindre andet er bestemt i denne traktat, finder følgende
bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 14 fastsatte mål. 
Rådet, der træffer afgørelse efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 
markeds oprettelse og funktion.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på fiskale bestemmelser, bestemmelser vedrørende den 
frie bevægelighed for personer og bestemmelser vedrørende ansattes rettigheder og 
interesser.

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, 
miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under 
hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. 
Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og 
Rådet sig også på at nå dette mål.

4. Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en
harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at opretholde nationale 
bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30, eller 
som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den 
Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om grundene til deres 
opretholdelse.

5. Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, og efter at Rådet eller 
Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt at 
indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende 
miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er 
specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af 
harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte 
bestemmelser og om grundene til deres indførelse.

6. Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som 
omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale bestemmelser efter at have 
konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult 
begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring 
for det indre markeds funktion.

Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum, betragtes 
de i stk. 4 og 5 omhandlede nationale bestemmelser som godkendt.

Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, og hvis der ikke foreligger risiko 
for menneskers sundhed, kan Kommissionen meddele den pågældende medlemsstat, at 
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den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks 
måneder.

7. Hvis en medlemsstat i medfør af stk. 6 bemyndiges til at opretholde eller indføre nationale
bestemmelser, der er en undtagelse fra en harmoniseringsforanstaltning, undersøger 
Kommissionen omgående, om den skal foreslå en tilpasning af denne foranstaltning.

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et 
område, der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, 
underretter den Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet 
passende foranstaltninger.

9. Uanset den i artikel 226 og 227 fastsatte fremgangsmåde kan Kommissionen eller 
en medlemsstat henvende sig direkte til Domstolen, hvis de finder, at en anden 
medlemsstat misbruger de i nærværende artikel fastsatte beføjelser.

10. De ovennævnte harmoniseringsforanstaltninger indeholder i de relevante tilfælde 
en beskyttelsesklausul, der bemyndiger medlemsstaterne til med en eller flere af de 
ikke-økonomiske begrundelser, der er nævnt i artikel 30, at træffe foreløbige 
foranstaltninger, der er undergivet en fællesskabskontrolprocedure.

Artikel 152

1. Der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter.

Fællesskabets indsats, der skal være et supplement til de nationale politikker, skal 
være rettet mod at forbedre folkesundheden og forebygge sygdomme hos mennesker 
samt imødegå forhold, der kan indebære risiko for menneskers sundhed. Indsatsen 
skal omfatte bekæmpelse af de største trusler mod sundheden ved at fremme forskning 
i deres årsager, spredning og forebyggelse samt sundhedsoplysning og -uddannelse.

Fællesskabet supplerer medlemsstaternes indsats for at begrænse narkotikarelaterede 
helbredsskader, herunder ved oplysning og forebyggelse.

2. Fællesskabet fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne på de områder, der er 
omhandlet i denne artikel, og støtter om nødvendigt deres indsats.

Medlemsstaterne samordner indbyrdes og i kontakt med Kommissionen deres 
politikker og programmer på de i stk. 1 omhandlede områder. Kommissionen kan i 
nær kontakt med medlemsstaterne tage ethvert passende initiativ for at fremme denne 
samordning.
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3. Fællesskabet og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de 
internationale organisationer, der beskæftiger sig med folkesundhed.

4. Rådet bidrager efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i 
nærværende artikel ved

a) at vedtage foranstaltninger til fastsættelse af en høj standard for kvaliteten og 
sikkerheden af organer og stoffer af menneskelig oprindelse, blod og blodprodukter; 
disse foranstaltninger er ikke til hinder for, at den enkelte medlemsstat opretholder 
eller indfører strengere beskyttelsesforanstaltninger

b) uanset artikel 37 at vedtage foranstaltninger på veterinær- og 
plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden

c) at vedtage tilskyndelsesforanstaltninger med henblik på beskyttelse og forbedring af 
folkesundheden, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

Rådet kan også med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen vedtage 
henstillinger med henblik på at nå målene i denne artikel.

5. Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet respekterer fuldt ud 
medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af sundhedstjenesteydelser og 
medicinsk behandling. Navnlig berører de i stk. 4, litra a), omhandlede 
foranstaltninger ikke nationale bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse 
af organer og blod.

Artikel 175

1. Rådet træffer efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter høring af Det Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget afgørelse om de aktioner, der skal iværksættes 
af Fællesskabet med henblik på at gennemføre de mål, der er anført i artikel 174.

2. Uanset den i stk. 1 nævnte fremgangsmåde for beslutningstagning og med forbehold 
af artikel 95 vedtager Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter 
høring af Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget

a) bestemmelser af hovedsagelig fiskal karakter

b) foranstaltninger, der berører



PE 390.590v01-00 6/13 AL\671590DA.doc

DA

— fysisk planlægning

— kvantitativ forvaltning af vandressourcerne, eller som direkte eller indirekte 
berører disse ressourcers disponibilitet

— arealanvendelse, bortset fra affaldshåndtering

c) foranstaltninger, der i væsentlig grad berører en medlemsstats valg mellem 
forskellige energikilder og den generelle sammensætning af dens energiforsyning.

Rådet kan på betingelserne i første afsnit fastlægge de i dette stykke nævnte spørgsmål, 
om hvilke der skal træffes afgørelse med kvalificeret flertal.

3. På andre områder vedtager Rådet efter fremgangsmåden i artikel 251 og efter 
høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget generelle 
handlingsprogrammer for prioriterede mål, som skal virkeliggøres.

Rådet vedtager på betingelserne i stk. 1 eller efter omstændighederne stk. 2 de 
nødvendige foranstaltninger for disse programmers iværksættelse.

4. Med forbehold af visse foranstaltninger af fællesskabskarakter finansieres og 
gennemføres miljøpolitikken af medlemsstaterne.

5. Med forbehold af princippet om, at forureneren betaler, fastsætter Rådet, såfremt en 
foranstaltning, der bygger på bestemmelserne i stk. 1, indebærer udgifter, der skønnes 
uforholdsmæssigt store for en medlemsstats offentlige myndigheder, i den retsakt, 
hvorved pågældende foranstaltning vedtages, passende bestemmelser i form af:

— undtagelser af midlertidig karakter og/eller

— finansiel støtte fra den Samhørighedsfond, der er oprettet i henhold til artikel 161.

Forordningens indhold kan analyseres som følger:

Forordningen skal træde i stedet for direktiv 91/414/EØF, efter at Parlamentet og Rådet har 
rejst en række spørgsmål som reaktion på Kommissionens statusrapport og de seneste 
videnskabelige og tekniske udviklingstendenser. For at fremme en forenkling ophæver 
forordningen direktiv 79/117/EØF.

Ifølge betragtningerne er forslaget til forordning baseret på følgende ræsonnement:
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(6) Planteproduktion spiller en meget stor rolle i Fællesskabet. Et af de vigtigste midler til 
beskyttelse af planter og planteprodukter mod skadegørere, herunder ukrudt, og 
dermed til forbedring af landbrugsproduktionen er anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

(7) Plantebeskyttelsesmidler kan også have en uheldig indvirkning på planteproduktionen. 
Deres anvendelse kan indebære risici og farer for mennesker, dyr og miljøet, navnlig 
hvis de markedsføres uden at være officielt undersøgt og godkendt, og hvis de ikke 
anvendes korrekt. Der bør af samme grund vedtages harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

(8) Denne forordning har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Der bør især sættes fokus på beskyttelsen af 
sårbare befolkningsgrupper, herunder gravide kvinder, spædbørn og børn.
Forsigtighedsprincippet bør anvendes1, så industrien skal bevise, at stoffer eller 
produkter, der fremstilles eller markedsføres, ikke er til skade for menneskers sundhed 
eller for miljøet.

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

(10) Af hensyn til forudsigeligheden, effektiviteten og sammenhængen bør der fastlægges 
en detaljeret procedure for vurdering af, hvorvidt et aktivstof kan godkendes. ...

(11) Af etiske grunde bør vurderingen af et aktivstof eller et plantebeskyttelsesmiddel ikke 
baseres på forsøg eller undersøgelser, hvor mennesker forsætligt udsættes for det 
pågældende aktivstof eller plantebeskyttelsesmiddel med henblik på at bestemme et 
aktivstofs No Observed Effect Level for mennesker. Tilsvarende bør toksikologiske 
undersøgelser, der udføres på mennesker, ikke bruges til at sænke 
sikkerhedsmargenerne for aktivstoffer eller plantebeskyttelsesmidler. 

(12) Med henblik på at gøre proceduren for godkendelse af aktivstoffer kortere bør der 
fastsættes stramme tidsfrister for de forskellige trin i proceduren.

(13) Af hensyn til sikkerheden bør godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres 
tidsbegrænset. Godkendelsesperioden bør stå i forhold til de potentielle risici, der er 
forbundet med anvendelsen af de pågældende stoffer. ...

(14) Det bør sikres, at der er mulighed for at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af et 
aktivstof, i tilfælde af at godkendelseskriterierne ikke længere er opfyldt.

(15) Vurderingen af et aktivstof viser måske, at stoffet udgør en betydeligt lavere risiko end 
andre stoffer. For at fremme brugen af sådanne stoffer i plantebeskyttelsesmidler bør 
disse stoffer identificeres, ligesom det bør gøres lettere at markedsføre 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dem.

(16) Visse stoffer, der ikke primært bruges som plantebeskyttelsesmiddel, kan være nyttige 
i plantebeskyttelsesøjemed, mens det måske i økonomisk henseende er mindre 
interessant at ansøge om godkendelse. Der bør af samme grund fastsættes 

  
1 Kursivering tilføjet.
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bestemmelser, der specifikt sikrer, at sådanne stoffer, for så vidt som de dermed 
forbundne risici er acceptable, også kan godkendes til anvendelse som 
plantebeskyttelsesmidler.

(17) Visse aktivstoffer vil kun kunne accepteres, hvis der træffes omfattende 
risikobegrænsende foranstaltninger. Disse stoffer bør identificeres på fællesskabsplan. 
Medlemsstaterne bør regelmæssigt vurdere mulighederne for at erstatte 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende sådanne aktivstoffer med 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende aktivstoffer, der kræver mindre omfattende 
risikobegrænsende foranstaltninger.

(18) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over aktivstoffer indeholde safenere eller synergister, 
for hvilke der bør fastsættes tilsvarende regler. Der bør fastsættes tekniske 
bestemmelser, der kan danne grundlag for revurdering af sådanne stoffer. Stoffer, der 
allerede er på markedet, bør først revurderes, når sådanne bestemmelser er fastsat.

(19) Plantebeskyttelsesmidler kan også indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en liste 
over hjælpestoffer, der ikke må bruges i plantebeskyttelsesmidler.

(20) Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer, kan formuleres på mange måder 
og anvendes på en række afgrøder under forskellige landbrugsmæssige, økologiske og 
klimatiske forhold. Det bør derfor være medlemsstaterne, der meddeler godkendelser 
af plantebeskyttelsesmidler.

(21) Bestemmelserne vedrørende godkendelse må nødvendigvis sikre et højt 
beskyttelsesniveau. Først og fremmest bør målsætningen om at beskytte menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet gå forud for målet om forbedring af planteproduktionen, når 
plantebeskyttelsesmidler godkendes1. Inden plantebeskyttelsesmidler markedsføres, 
bør det således godtgøres, at de indebærer klare fordele for planteproduktionen, at de 
ikke har skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed, og at de ikke har 
nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

(22) Af hensyn til forudsigeligheden, effektiviteten og sammenhængen bør kriterierne, 
procedurerne og vilkårene for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler harmoniseres 
under hensyntagen til de overordnede principper om beskyttelse af menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet.

(23) Aktivstofferne i et plantebeskyttelsesmiddel kan fremstilles på flere måder, hvilket 
betyder, at specifikationerne for et stof kan variere. Sådanne forskelle kan have 
betydning for sikkerheden. Af hensyn til effektiviteten bør der på fællesskabsplan 
fastlægges en harmoniseret procedure for vurdering af sådanne forskelle.

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

  
1 Kursivering tilføjet.
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(25) Virksomhedernes økonomiske interesse i at ansøge om godkendelse begrænser sig til 
bestemte anvendelser. For at sikre, at diversificeringen af landbrug og havebrug ikke 
bringes i fare på grund af manglende adgang til plantebeskyttelsesmidler, bør der 
fastsættes særlige bestemmelser for anvendelser af mindre betydning.

(26) Medlemsstaterne bør dog undtagelsesvis kunne godkende plantebeskyttelsesmidler, 
der ikke opfylder betingelserne i denne forordning, når det er nødvendigt på grund af 
en fare for eller trussel mod planteproduktionen, der ikke kan styres på anden vis. 
Sådanne godkendelser bør revurderes på fællesskabsplan.

(27) For at fremme innovation bør der fastsættes særlige bestemmelser, der gør det muligt 
at anvende plantebeskyttelsesmidler i forsøg, selv hvis de endnu ikke er godkendt.

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

(29) Der bør indføres et system for udveksling af oplysninger. ...

(30) Adjuvanser kan bruges til at gøre et plantebeskyttelsesmiddel mere effektivt. Det bør 
forbydes at markedsføre eller anvende adjuvanser, der indeholder forbudte 
hjælpestoffer. 

(31) Der investeres store summer i undersøgelser. Disse investeringer bør beskyttes med 
henblik på at stimulere forskningen. Undersøgelser, som en ansøger har forelagt for en 
medlemsstats myndigheder, bør således beskyttes, så andre ansøgere ikke kan gøre 
brug af dem. ...

(32) Der bør fastsættes bestemmelser, der forebygger gentagelser af forsøg og 
undersøgelser. Frem for alt bør gentagelser af forsøg med hvirveldyr forbydes. Der bør 
i dette øjemed være pligt til at stille resultaterne af forsøg med hvirveldyr til rådighed 
på rimelige vilkår. For at brugerne kan vide, hvilke forsøg andre har foretaget, bør 
medlemsstaterne opbevare en liste over disse forsøg, selv når de ikke er omfattet af 
ovennævnte regler om obligatorisk tilrådighedsstillelse. 

(33) Eftersom medlemsstaterne, autoriteten og Kommissionen anvender forskellige regler 
for adgang til og fortrolig behandling af dokumenter, bør reglerne for adgang til 
oplysninger i dokumenter, der er i myndighedernes besiddelse, og for fortrolig 
behandling af disse dokumenter gøres klarere. 

(34) Klassificering, emballering og mærkning af pesticider er omfattet af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater1. For at sikre en endnu 
bedre beskyttelse af brugere af plantebeskyttelsesmidler, forbrugere af planter og 
planteprodukter samt miljøet bør der fastsættes yderligere særlige bestemmelser, der 
tager hensyn til de specifikke anvendelsesbetingelser for plantebeskyttelsesmidler.

(35) For at sikre, at reklamer ikke vildleder brugerne af plantebeskyttelsesmidler, bør der 
fastsættes regler for reklamering for disse midler.

  
1 EFT L 200 af 30.7.1999, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/8/EF (EUT L 19 af 
24.1.2006, s. 12).
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(36) Der bør fastsættes bestemmelser om registrering og information om anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler med det formål at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.

(37) Bestemmelserne vedrørende kontrol og tilsyn med markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler bør sikre en korrekt, sikker og harmoniseret gennemførelse af 
kravene i denne forordning, så der opnås et højt niveau for beskyttelse af både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.

(38) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 
om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og 
fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne 
overholdes1, er der fastsat regler om kontrolforanstaltninger i forbindelse med 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i alle faser af fødevareproduktionen, herunder 
registrering af oplysninger om anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Opbevaring 
og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der ikke er omfattet af 
forordning (EF) nr. 882/2004, bør være omfattet af tilsvarende regler.

(39) Der bør sikres tæt koordinering med andre dele af fællesskabslovgivningen, navnlig 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske 
fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF2 og 
fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse af arbejdstagere og andre, der beskæftiger 
sig med indesluttet anvendelse og udsætning af genetisk modificerede organismer.

(40) Det er nødvendigt at fastsætte procedurer for vedtagelse af beredskabsforanstaltninger 
i situationer, hvor et godkendt aktivstof, en safener, en synergist eller et 
plantebeskyttelsesmiddel kan formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers 
eller dyrs sundhed eller for miljøet.

(41) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. 

(42) Det privatretlige og strafferetlige ansvar, som fabrikanten og i givet fald den 
ansvarlige for markedsføringen eller anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet ifalder i 
medlemsstaterne, bør fortsat gælde.

(43) Medlemsstaterne bør have mulighed for at få dækket udgifterne til procedurerne i
forbindelse med anvendelsen af forordningen hos dem, der markedsfører eller ønsker 
at markedsføre plantebeskyttelsesmidler, og hos ansøgerne om godkendelse af 
aktivstoffer, safenere eller synergister.

(44) Medlemsstaterne bør udpege de relevante nationale myndigheder.
(45) Kommissionen bør lette anvendelsen af denne forordning. Det bør derfor sikres, at de 

nødvendige økonomiske midler er til rådighed, og at det er muligt at ændre visse af 
forordningens bestemmelser på grundlag af de erfaringer, der gøres, eller at udarbejde 
tekniske vejledninger.

  
1 EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.
2 EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.
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(46) ...
(47) ...

Det fremgår af betragtningerne og den dispositive del af forslaget til forordning, at 
hovedformålet er at beskytte menneskers og dyrs sundhed og miljøet ved at sikre, at 
plantebeskyttelsesmidler, som er af afgørende betydning for landbruget, ikke markedsføres 
uden at være officielt undersøgt og godkendt, og at de anvendes korrekt.

Det er indlysende, at det derfor er påkrævet at vedtage harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, men forordningen har ikke først og fremmest til 
formål at sikre det indre markeds hensigtsmæssige funktion, som hverken nævnes i 
præamblen eller i den dispositive del.

I realiteten vedrører bestemmelserne i dette forslag til retsakt, hvilke krav og betingelser der 
skal gælde for godkendelse af plantebeskyttelsesprodukter, godkendelsesproceduren, 
forlængelse og revurdering af godkendelser, undtagelsesbestemmelser, godkendelse af 
safenere og synergister, et forbud mod uacceptable hjælpestoffer, godkendelse af 
markedsføring og anvendelse, procedurer vedrørende godkendelse og fritagelse, gensidig 
anerkendelse af godkendelser, forlængelse og tilbagekaldelse af godkendelser, særlige tilfælde 
(plantebeskyttelsesmidler med lav risiko, plantebeskyttelsesmidler, der indeholder genetisk 
modificerede mikroorganismer, plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
substitutionsrelevante stoffer, godkendelser til anvendelser af mindre betydning), 
undtagelsesbestemmelser vedrørende nødsituationer samt forskning og udvikling, krav 
vedrørende anvendelse af og oplysninger om potentielle skadelige virkninger af 
plantebeskyttelsesmidler, adjuvanser, databeskyttelse og fælles brug af data, offentlig adgang 
til oplysninger, emballering og mærkning samt reklame, kontrol, nødsituationer samt
administrative og finansielle bestemmelser (herunder bestemmelser om privatretligt og 
strafferetligt ansvar).

Vurdering

Retsgrundlaget definerer Fællesskabets kompetence i materiel henseende og specificerer, 
hvordan denne kompetence skal udøves, dvs. hvilke lovgivningsinstrumenter der kan 
anvendes og hvilken beslutningsprocedure.

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at fællesskabslovgivers valg af hjemmel for en 
retsakt ikke foretages alene på grundlag af lovgivers egen opfattelse, men skal foretages på 
grundlag af objektive forhold, som Domstolen kan efterprøve1, bl.a. den pågældende retsakts 
formål og indhold2. Desuden er det fastslået, at det er en retsakts formål, der er den afgørende 

  
1 Sag 45/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1987, s. 1439, præmis 5.
2 Sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-287, præmis 10, og sag C-42/97, Europa-Parlamentet 
mod Rådet, Sml. 1999, s. I-869, præmis 36.
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faktor1.

Ifølge Domstolens praksis udgør en generel traktatbestemmelse en tilstrækkelig retshjemmel, 
selv om den pågældende foranstaltning også forfølger et sekundært formål i henhold til en 
specifik traktatbestemmelse2.

Hvis det imidlertid godtgøres, at der med en foranstaltning samtidig forfølges flere formål, der 
på uadskillelig måde er indbyrdes forbundne, uden at et af disse formål er sekundært og 
indirekte i forhold til et andet, skal en sådan foranstaltning dog være baseret på de forskellige 
relevante traktatbestemmelser3, medmindre dette er umuligt, fordi de lovgivningsprocedurer, 
der er fastsat i bestemmelserne, er uforenelige med hinanden4.

På denne baggrund må det fastslås, hvad der er det korrekte retsgrundlag for den foreslåede 
forordning. 

Kommissionen har foreslået en dobbelt hjemmel, nemlig artikel 37, stk. 2, sammen med 
artikel 152, stk. 4, litra b).

Miljøudvalget foreslår at udelade artikel 37, stk. 2, og anvende artikel 152, stk. 4, litra b), og 
artikel 175, stk. 1, som retsgrundlag.

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse foreslår artikel 37, stk. 2, artikel 152, 
stk. 4, litra b), og artikel 95.

Hvad angår artikel 95, må det konstateres, at det ikke er nødvendigt at henvise til denne 
artikel i lyset af retspraksis, som fastslår, at en generel traktatbestemmelse udgør en 
tilstrækkelig retshjemmel, selv om den pågældende foranstaltning også forfølger et sekundært 
formål i henhold til en specifik traktatbestemmelse5. Selv om det er underforstået, at 
bestemmelserne om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, mærkning og gensidig 
anerkendelse har til formål at sikre det indre markeds funktion, er hovedformålet med 
forordningen at beskytte menneskers og dyrs helbred og miljøet ved at sikre, at 
plantebeskyttelsesmidler, som er af afgørende betydning for landbruget, ikke markedsføres 
uden at være officielt undersøgt og godkendt, og at de anvendes korrekt. Det er tyngdepunktet 
i det foreliggende instrument - ikke det indre markeds oprettelse og funktion, der kun fungerer 
som et implicit formål, som er sekundært og indirekte i forhold til hovedformålet.

Hvad angår artikel 37, stk. 2, er det ikke påkrævet at henvise til denne bestemmelse i lyset af 
den udtrykkelige undtagelse i artikel 152, stk. 4, litra b), vedrørende foranstaltninger på 
veterinær- og plantebeskyttelsesområdet, der direkte har til formål at beskytte 

  
1 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27.
2 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27-28; sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd. og Imperial Tobacco Ltd., Sml. 2002, s. I-11453, præmis 
93-94.
3 Sag 165/87, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1988, s. 5545, præmis 11.
4 Se f.eks. sag C-300/89, Kommissionen mod Rådet, Sml. 1991, s. I-2867, præmis 17-21 (Titandioxid-sagen), 
sag C-388/01, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2004, s. I-4829, præmis 58, og sag C-491/01, British American 
Tobacco, Sml. 2002, s. I-11453, præmis 103-111.
5 Sag C-377/98, Nederlandene mod Europa-Parlamentet og Rådet, Sml. 2001, s. I-7079, præmis 27-28; sag C-
491/01, British American Tobacco (Investments) Ltd. og Imperial Tobacco Ltd., Sml. 2002, s. I-11453, præmis 
93-94.
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folkesundheden. Ud fra den foreslåede forordnings formål og indhold kan der slet ikke herske 
tvivl om, at beskyttelse af folkesundheden er et direkte formål med foranstaltningen. Desuden 
kan det faktum, at artikel 37, stk. 2, er baseret på høringsproceduren og ikke på den fælles 
beslutningsprocedure, betyde, at denne bestemmelse vil blive betragtet som uforenelig med 
det øvrige retsgrundlag, medmindre retspraksis om artikel 133 kan udlægges til at finde 
anvendelse på artikel 37, stk. 21. 

Derfor er det tilstrækkeligt at anvende artikel 152, stk. 4, litra b), som hjemmel, og der er ikke 
behov for også at henvise til artikel 175, stk. 1.

Artikel 152, stk. 4, litra b), betragtes følgelig som det relevante retsgrundlag.

På mødet den 11. juni 2007 vedtog Retsudvalget enstemmigt2 at henstille, at det relevante 
retsgrundlag for forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler er EF-traktatens artikel 152, stk. 4, litra b).

Med venlig hilsen

Giuseppe Gargani

  
1 Se dom af 10. januar 2006 i sag C-178/03, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet, Sml. 2006, s. I-107, 
præmis 59, og dom af samme dato i sag C-94/03, Kommissionen mod Rådet.
2 Til stede ved den endelige afstemning Cristian Dumitrescu (formand/mødeformand), Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg (næstformand/næstformænd), Manuel Medina Ortega (rådgivende ordfører), Carlo Casini, Janelly 
Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter 
Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jaroslav Zvěřina og Tadeusz Zwiefka.


