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Ændringsforslag 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 19 
BETRAGTNING 2 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesskabsplan. 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf, og 
føre til forskelle i beskyttelsen af 
folkesundheden. For at sikre frie 
varebevægelser, lige konkurrence mellem 
medlemsstaterne og lige beskyttelse for alle 
forbrugere bør maksimalgrænseværdier for 
vegetabilske og animalske produkter derfor 
fastsættes på fællesskabsplan, dog under 
hensyntagen til forskellige klimatiske 
forhold og på grundlag af den bedste 
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tilgængelige landbrugspraksis (i det 
mindste integreret beskyttelse af afgrøder). 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 1 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 20 
BETRAGTNING 2 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesskabsplan. 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf, og 
føre til forskelle i beskyttelsen af 
folkesundheden. For at sikre frie 
varebevægelser, lige konkurrence mellem 
medlemsstaterne og lige 
forbrugerbeskyttelse for alle forbrugere bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesskabsplan, dog under hensyntagen til 
forskellige klimatiske forhold og på 
grundlag af den bedste tilgængelige 
landbrugspraksis (integreret bekæmpelse af 
skadegørere). 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 1 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 21 
BETRAGTNING 2 
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(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandlen 
mellem medlemsstaterne og handlen mellem 
tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesplan. 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandlen 
mellem medlemsstaterne og handlen mellem 
tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesplan, dog under hensyntagen til god 
landbrugspraksis. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 22 
BETRAGTNING 2 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesskabsplan. 

(2) Denne forordning vedrører direkte 
borgernes sundhedsopfattelse og er vigtig 
for, at det indre marked kan fungere. 
Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med de 
produkter, der er opført på listen i traktatens 
bilag I, og produkter, der er afledt heraf. For 
at sikre frie varebevægelser, lige 
konkurrence mellem medlemsstaterne og 
forbrugerbeskyttelse bør 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter derfor fastsættes på 
fællesskabsplan, dog under hensyntagen til 
forskellige klimatiske forhold og på 
grundlag af den bedste tilgængelige 
landbrugspraksis (integreret bekæmpelse af 
skadegørere). 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag er baseret på ordførerens ændringsforslag 1 med tilføjelse af en del af 
ændring 1 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 23 
BETRAGTNING 4 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 
rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, ikke blot for at 
forhindre, at udbyttet forringes, eller at der 
sker skade på dem, men også for at sikre de 
høstede produkters kvalitet, øge landbrugets 
produktivitet og beskytte det naturlige miljø 
ved at begrænse det areal, der kræves til 
landbrugsproduktion. 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 
rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, ikke blot for at 
forhindre, at udbyttet forringes, eller at der 
sker skade på dem, men også for at sikre de 
høstede produkters kvalitet, sikre høj 
produktivitet inden for landbruget og 
beskytte det naturlige miljø ved at begrænse 
det areal, der kræves til 
landbrugsproduktion. Der findes flere 
metoder til at opnå dette: ikke-kemiske 
metoder, anvendelse af resistente sorter, 
vekseldrift, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, 
biologisk kontrol og kemiske 
beskyttelsesmetoder såsom anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler eller pesticider. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 2 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 24 
BETRAGTNING 4 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 



 

AM\545847DA.doc 5/55 PE 349.878v01-00 

 DA 

rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, ikke blot for at 
forhindre, at udbyttet forringes, eller at der 
sker skade på dem, men også for at sikre de 
høstede produkters kvalitet, øge landbrugets 
produktivitet og beskytte det naturlige miljø 
ved at begrænse det areal, der kræves til 
landbrugsproduktion. 

rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, ikke blot for at 
forhindre, at udbyttet forringes, eller at der 
sker skade på dem, men også for at sikre de 
høstede produkters kvalitet og øge 
landbrugets produktivitet. 

 Der findes flere metoder til at opnå dette: 
ikke-kemiske metoder, anvendelse af 
resistente sorter, vekseldrift, mekanisk 
ukrudtsbekæmpelse, biologiske og kemiske 
beskyttelsesmetoder, såsom anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler eller pesticider. 

Or. da 

Begrundelse 

Af den fælles holdnings betragtning 4 fremgår det, at man vil beskytte det naturlige miljø ved 
at begrænse det areal, der kræves til landbrugsproduktion. Det er ikke udtryk for særlig 
hensyntagen til miljøet, at man begrænser det areal, der anvendes til landbrug, ved at dyrke 
mindre områder meget intensivt. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 25 
BETRAGTNING 4 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 
rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, ikke blot for at 
forhindre, at udbyttet forringes, eller at der 
sker skade på dem, men også for at sikre de 
høstede produkters kvalitet, øge 
landbrugets produktivitet og beskytte det 
naturlige miljø ved at begrænse det areal, 
der kræves til landbrugsproduktion. 

(4) Produktion og forbrug af vegetabilske og 
animalske produkter spiller en meget vigtig 
rolle i Fællesskabet. Udbyttet af den 
vegetabilske produktion påvirkes til 
stadighed af skadegørere. Det er afgørende, 
at planter og planteprodukter beskyttes mod 
sådanne skadegørere, at forhindre, at 
udbyttet forringes, eller at der sker skade på 
dem, og at sikre høj produktivitet inden for 
landbruget. Der findes flere metoder til at 
opnå dette: ikke-kemiske metoder, 
anvendelse af resistente sorter, vekseldrift, 
mekanisk ukrudtsbekæmpelse, biologisk 
kontrol og kemiske beskyttelsesmetoder 



 

PE 349.878v01-00 6/55 AM\545847DA.doc 

DA 

såsom anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler eller pesticider. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 2 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 26 
BETRAGTNING 5 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse 
produkter, og i honning, der produceres af 
bier, som er eksponeret for disse stoffer. Det 
bør sikres, at sådanne rester ikke 
forekommer i mængder, der udgør en 
uacceptabel risiko for mennesker og, hvor 
det er relevant, for dyr. 

(5) En af de mest almindelige metoder til at 
beskytte planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse 
produkter, og i honning, der produceres af 
bier, som er eksponeret for disse stoffer. Da 
folkesundheden bør prioriteres højere end 
beskyttelse af afgrøderne, jf. direktiv 
91/414/EØF, bør det sikres, at sådanne 
rester ikke forekommer i mængder, der 
udgør en uacceptabel risiko for mennesker 
og, hvor det er relevant, for dyr. Der bør 
fastsættes så lave maksimalgrænseværdier 
for hvert enkelt pesticid, som med 
rimelighed kan nås, for at beskytte sårbare 
grupper som børn og ufødte børn og for at 
minimere eventuelle kombinerede 
virkninger af flere forskellige rester. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 3 fra EP's førstebehandling. 
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 27 
BETRAGTNING 5 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Det bør 
sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for mennesker og, hvor det er relevant, for 
dyr. 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Det bør 
sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for menneskers og dyrs sundhed. Der bør 
fastsættes så lave maksimalgrænseværdier 
for hvert enkelt pesticid, som med 
rimelighed kan nås, for at beskytte sårbare 
grupper som børn og ufødte børn og for at 
minimere eventuelle kombinerede 
virkninger af flere forskellige rester. 

Or. en 

Begrundelse 

Der henvises til den ændring fra EP's førstebehandling, hvormed formålet var at sikre øget 
beskyttelse af sårbare grupper, især mod eventuelle kombinerede og kumulative virkninger af 
pesticidrester. Ordføreren tager kun hensyn til kumulative virkninger i sit ændringsforslag 12 
til artikel 14, men der må også henvises hertil i betragtningerne. 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 28 
BETRAGTNING 5 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Det bør 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Da 
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sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for mennesker og, hvor det er relevant, for 
dyr. 

folkesundheden bør prioriteres højere end 
beskyttelse af afgrøderne, jf. direktiv 
91/414/EØF, bør det sikres, at sådanne 
rester ikke forekommer i mængder, der 
udgør en uacceptabel risiko for mennesker 
og, hvor det er relevant, for dyr. Der bør 
fastsættes så lave maksimalgrænseværdier 
for hvert enkelt pesticid, som med 
rimelighed kan nås, for at beskytte sårbare 
grupper som børn og ufødte børn og for at 
minimere eventuelle kombinerede 
virkninger af flere forskellige rester. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er baseret på ordførerens ændringsforslag 2 med tilføjelse af en del af 
ændring 3 vedrørende sårbare grupper fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Robert William Sturdy 

Ændringsforslag 29 
BETRAGTNING 5 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Det bør 
sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for mennesker og, hvor det er relevant, for 
dyr. 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. I 
henhold til direktiv 91/414/EØF bør 
folkesundheden prioriteres højere end 
beskyttelse af afgrøderne, hvorfor det bør 
sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for mennesker og, hvor det er relevant, for 
dyr. 

Or. en 
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Begrundelse 

Delvis genfremsættelse af et ændringsforslag vedtaget ved førstebehandlingen. Det er vigtigt 
at erkende, at folkesundhedsmæssige krav altid opfyldes og overstiges, når der er fastsat 
maksimalgrænseværdier. 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 30 
BETRAGTNING 5 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Det bør 
sikres, at sådanne rester ikke forekommer i 
mængder, der udgør en uacceptabel risiko 
for mennesker og, hvor det er relevant, for 
dyr. 

(5) En af de mest almindelige metoder til at 
beskytte planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse pro-
dukter, og i honning, der produceres af bier, 
som er eksponeret for disse stoffer. Da 
folkesundheden bør prioriteres højere end 
beskyttelse af afgrøderne, jf. direktiv 
91/414/EØF, bør det sikres, at sådanne 
rester ikke forekommer i mængder, der 
udgør en uacceptabel risiko for mennesker 
og, hvor det er relevant, for dyr. Der bør 
fastsættes så lave maksimalgrænseværdier 
for hvert enkelt pesticid, som med 
rimelighed kan nås, for at beskytte sårbare 
grupper som børn og ufødte børn og for at 
minimere eventuelle kombinerede 
virkninger af flere forskellige rester. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 3 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt at prioritere 
folkesundhedsmæssige krav ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdier for pesticidrester og 
at sikre, at de mest sårbare grupper nyder fuld beskyttelse. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 31 
BETRAGTNING 5 
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(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse 
produkter, og i honning, der produceres af 
bier, som er eksponeret for disse stoffer. Det 
bør sikres, at sådanne rester ikke 
forekommer i mængder, der udgør en 
uacceptabel risiko for mennesker og, hvor 
det er relevant, for dyr. 

(5) En af de vigtigste metoder til at beskytte 
planter og planteprodukter mod 
skadegørerangreb er anvendelse af aktive 
stoffer i plantebeskyttelsesmidler. En mulig 
følge af deres anvendelse kan dog være 
forekomst af rester i de behandlede 
produkter, i dyr, der fodres med disse 
produkter, og i honning, der produceres af 
bier, som er eksponeret for disse stoffer. Det 
bør sikres, at sådanne rester ikke 
forekommer i mængder, der udgør en 
uacceptabel risiko for mennesker og, hvor 
det er relevant, for dyr. Der bør fastsættes så 
lave maksimalgrænseværdier for hvert 
enkelt pesticid, som med rimelighed kan 
nås, for at beskytte sårbare grupper som 
børn og ufødte børn og for at minimere 
eventuelle kombinerede virkninger af flere 
forskellige rester. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Linda McAvan 

Ændringsforslag 32 
BETRAGTNING 5 a (ny) 

 (5a) Det er også vigtigt at gøre en 
yderligere indsats for at udvikle en 
metodologi, der tager hensyn til kumulative 
og synergistiske virkninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Der hersker stor bekymring i offentligheden med hensyn til kumulative og synergistiske 
virkninger af pesticider. Da der ikke i øjeblikket findes nogen metodologi til evaluering af 
sådanne virkninger, er det vigtigt fortsat at arbejde hen imod udviklingen af en sådan 
metodologi for at dæmpe borgernes legitime bekymringer.  
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Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 33 
BETRAGTNING 5 A (ny) 

 (5a) I betragtning af menneskers 
eksponering for kombinationer af 
aktive stoffer og disses kumulative og 
eventuelle synergistiske virkninger på 
menneskers sundhed bør der 
fastsættes kumulerede 
maksimalgrænseværdier efter høring 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, som 
fremsætter forslag til beregningen af 
kumulerede maksimalgrænseværdier. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 4 fra EP's førstebehandling.  

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 34 
BETRAGTNING 6 

(6) Ifølge Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. 
juli 1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler skal 
medlemsstaterne, når de udsteder 
godkendelser, foreskrive, at 
plantebeskyttelsesmidler skal anvendes 
korrekt. Korrekt anvendelse indbefatter 
anvendelse af principperne om god 
plantebeskyttelsespraksis og principperne 
om integreret plantebeskyttelse. Når de 
maksimalgrænseværdier, der opstår som 
følge af en godkendt anvendelse af et 
pesticid i henhold til direktiv 91/414/EØF, 
udgør en risiko for forbrugerne, bør denne 
anvendelse revideres for at nedsætte 
mængderne af pesticidrester. Fællesskabet 
bør fremme anvendelse af 
risikobegrænsende metoder eller midler og 

(6) Ifølge Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. 
juli 1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler skal 
medlemsstaterne, når de udsteder 
godkendelser, foreskrive, at 
plantebeskyttelsesmidler skal anvendes 
korrekt. Korrekt anvendelse indbefatter 
anvendelse af principperne om god 
plantebeskyttelsespraksis og principperne 
om integreret plantebeskyttelse. Når de 
maksimalgrænseværdier, der opstår som 
følge af en godkendt anvendelse af et 
pesticid i henhold til direktiv 91/414/EØF, 
udgør en risiko for forbrugerne, bør denne 
anvendelse revideres for at nedsætte 
mængderne af pesticidrester. Fællesskabet 
bør fremme anvendelse af 
risikobegrænsende metoder eller midler og 
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nedsættelse af de anvendte 
pesticidmængder til niveauer, som er i 
overensstemmelse med effektiv 
skadegørerbekæmpelse. 

en pesticidanvendelse, der er forenelig med 
behovet for afgrødebeskyttelse. 

Or. fr 

Begrundelse 

Det er fornuftigt at begrænse de risici, der er forbundet med anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler. Imidlertid viser forskningen, at en begrænsning af de anvendte 
mængder ikke er nogen løsning. Desuden er formålet med ændringsforslaget at overtage 
ordlyden i afgørelsen om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram 
(1600/2002/EF, artikel 7, stk. 1, led 5). Endvidere er det som følge af risikoanalysens 
begrænsninger, navnlig for så vidt angår sårbare grupper, hvis organismer stadig ikke er 
færdigudviklede, tvingende nødvendigt at begrænse anvendelsen og afhængigheden af 
pesticider i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.  

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 35 
BETRAGTNING 6 

(6) Ifølge Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. 
juli 1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler skal 
medlemsstaterne, når de udsteder 
godkendelser, foreskrive, at 
plantebeskyttelsesmidler skal anvendes 
korrekt. Korrekt anvendelse indbefatter 
anvendelse af principperne om god 
plantebeskyttelsespraksis og principperne 
om integreret plantebeskyttelse. Når de 
maksimalgrænseværdier, der opstår som 
følge af en godkendt anvendelse af et 
pesticid i henhold til direktiv 91/414/EØF, 
udgør en risiko for forbrugerne, bør denne 
anvendelse revideres for at nedsætte 
mængderne af pesticidrester. Fællesskabet 
bør fremme anvendelse af risikobegræn-
sende metoder eller midler og nedsættelse af 
de anvendte pesticidmængder til niveauer, 
som er i overensstemmelse med effektiv 
skadegørerbekæmpelse. 

(6) Ifølge Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. 
juli 1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler skal 
medlemsstaterne, når de udsteder 
godkendelser, foreskrive, at 
plantebeskyttelsesmidler skal anvendes 
korrekt. Korrekt anvendelse indbefatter 
anvendelse af principperne om god 
landbrugspraksis. Når de maksi-
malgrænseværdier, der opstår som følge af 
en godkendt anvendelse af et pesticid i 
henhold til direktiv 91/414/EØF, udgør en 
risiko for forbrugerne, bør denne anvendelse 
revideres for at nedsætte mængderne af 
pesticidrester. Fællesskabet bør fremme 
anvendelse af risikobegrænsende metoder 
eller midler og nedsættelse af de anvendte 
pesticidmængder til niveauer, som er i 
overensstemmelse med effektiv 
skadegørerbekæmpelse. 

Or. da 
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 36 
BETRAGTNING 6 A (ny) 

 6a. Det er yderst vigtigt, at der hurtigt 
fastlægges en klar definition af konkrete 
metoder til integreret beskyttelse af de 
forskellige afgrøder under hensyntagen til 
klimatiske forskelle. 

Or. fr 

Begrundelse 

Der findes ikke i øjeblikket nogen klar definition af bedste praksis for så vidt angår integreret 
beskyttelse alt efter afgrøde og klimatisk zone. 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 37 
BETRAGTNING 11 A (ny) 

 (11a) I betragtning af menneskers 
eksponering for kombinationer af aktive 
stoffer og disses kumulative og eventuelle 
synergistiske virkninger på menneskers 
sundhed bør der fastsættes kumulerede 
maksimalgrænseværdier efter høring af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, som 
fremsætter forslag til beregningen af 
kumulerede maksimalgrænseværdier.  

Or. en 

Begrundelse 

For at beskytte menneskers sundhed mod kumulerede virkninger bør der fastsættes og 
godkendes kumulerede maksimalgrænseværdier ved hjælp af en beregningsprocedure 
foreslået af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. 
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 38 
BETRAGTNING 14 

(14) Bestemte udtryk, der anvendes for 
fastsættelse og kontrol af 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter, bør defineres på 
fællesskabsplan. 

(14) Bestemte udtryk, der anvendes for 
fastsættelse, kontrol og rapportering af 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter, samt retningslinjer for 
pålæggelse af sanktioner over for 
producenter og handlende bør defineres på 
fællesskabsplan. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 7 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 39 
BETRAGTNING 14 

(14) Bestemte udtryk, der anvendes for 
fastsættelse og kontrol af 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter, bør defineres på 
fællesskabsplan. 

(14) Bestemte udtryk, der anvendes for 
fastsættelse, kontrol og rapportering af 
maksimalgrænseværdier for vegetabilske og 
animalske produkter, samt retningslinjer for 
pålæggelse af sanktioner over for 
producenter og handlende bør defineres på 
fællesskabsplan. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 7 fra EP's førstebehandling. Det er logisk at fastsætte 
rapporteringsstandarder for maksimalgrænseværdier på fællesskabsplan for at undgå, at der 
opstår forvirring. Selv om der ikke vil blive tale om harmoniserede sanktioner, bør der 
fastsættes retningslinjer for sanktionerne på fællesskabsplan. 
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Ændringsforslag af Ria G.H.C. Oomen-Ruijten 

Ændringsforslag 40 
BETRAGTNING 20 

(20) For fødevarer og foderstoffer, der 
produceres uden for Fællesskabet, kan det 
forekomme, at der, når det gælder 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
lovligt anvendes andre former for 
landbrugspraksis, som undertiden medfører 
andre pesticidrester end dem, der opstår 
ved forskriftsmæssige anvendelser i 
Fællesskabet. Der bør derfor fastsættes 
maksimalgrænseværdier for indførte 
produkter under hensyntagen til disse 
anvendelser og de deraf følgende rester, 
forudsat at produkternes sikkerhed kan 
godtgøres ud fra de samme kriterier som 
dem, der gælder for produkter fra 
Fællesskabet. 

udgår 

Or. nl 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 9 fra EP's førstebehandling. Der bør gælde samme regler for 
importerede fødevarer og foderstoffer som dem, der gælder for fødevarer og foderstoffer, der 
er produceret i Fællesskabet. 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 41 
BETRAGTNING 20 

(20) For fødevarer og foderstoffer, der 
produceres uden for Fællesskabet, kan det 
forekomme, at der, når det gælder 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
lovligt anvendes andre former for 
landbrugspraksis, som undertiden medfører 
andre pesticidrester end dem, der opstår 
ved forskriftsmæssige anvendelser i 
Fællesskabet. Der bør derfor fastsættes 
maksimalgrænseværdier for indførte 
produkter under hensyntagen til disse 
anvendelser og de deraf følgende rester, 

udgår 
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forudsat at produkternes sikkerhed kan 
godtgøres ud fra de samme kriterier som 
dem, der gælder for produkter fra 
Fællesskabet.  

Or. en 

Begrundelse 

 Genfremsættelse af ændring 9 + 70 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 42 
BETRAGTNING 20 

(20) For fødevarer og foderstoffer, der 
produceres uden for Fællesskabet, kan det 
forekomme, at der, når det gælder 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
lovligt anvendes andre former for 
landbrugspraksis, som undertiden medfører 
andre pesticidrester end dem, der opstår 
ved forskriftsmæssige anvendelser i 
Fællesskabet. Der bør derfor fastsættes 
maksimalgrænseværdier for indførte 
produkter under hensyntagen til disse 
anvendelser og de deraf følgende rester, 
forudsat at produkternes sikkerhed kan 
godtgøres ud fra de samme kriterier som 
dem, der gælder for produkter fra 
Fællesskabet. 

udgår 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 43 
BETRAGTNING 21 A (ny) 

 (21a) Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet bør tage 
hensyn til den samlede videnskabelige 
speciallitteratur om det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddels toksikologiske 
virkninger, når den vurderer risikoen for 
forbrugerne. Der bør navnlig tages hensyn 
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til immunotoksicitet, hormonforstyrrende 
virkninger, udviklingstoksicitet og 
lavdosisvirkninger. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 14 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 44 
BETRAGTNING 23 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier. 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier, men kun hvis 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere overholdes, og der tages 
hensyn til de klimatiske forhold.  

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 11 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 45 
BETRAGTNING 23 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
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Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier. 

Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier, men kun hvis 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere overholdes, og der tages 
hensyn til de klimatiske forhold. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget bekræfter EP's holdning i ændring 11 fra førstebehandlingen. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 46 
BETRAGTNING 23 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier. 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier, men kun hvis 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere overholdes, og der tages 
hensyn til de klimatiske forhold. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 11 fra EP's førstebehandling. 
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 47 
BETRAGTNING 23 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier. 

(23) Fællesskabets handelspartnere bør 
konsulteres om de foreslåede 
maksimalgrænseværdier gennem 
Verdenshandelsorganisationen, og der bør 
tages hensyn til disses bemærkninger, inden 
maksimalgrænseværdierne vedtages. De 
maksimalgrænseværdier, der på 
internationalt plan er fastsat af Codex 
Alimentarius-Kommissionen, bør også tages 
i betragtning, når der fastsættes EF-
maksimalgrænseværdier, men kun hvis 
principperne om god landbrugspraksis 
overholdes. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 48 
BETRAGTNING 23 A (ny) 

 (23a) For foderstoffer og fødevarer, der 
produceres uden for EU, kan det 
forekomme, at der ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler lovligt anvendes 
andre former for landbrugspraksis, som 
medfører andre pesticidrester end dem, der 
opstår ved forskriftsmæssige anvendelser i 
EU. Der bør derfor fastsættes 
maksimalgrænseværdier for indførte 
produkter under hensyntagen til disse 
anvendelser og de deraf følgende rester 
under forudsætning af, at produkternes 
sikkerhed kan godtgøres ud fra de samme 
kriterier som dem, der gælder for interne 
produkter. 

Or. da 
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 49 
BETRAGTNING 23 A (ny) 

 (23a) For foderstoffer og fødevarer, der 
produceres uden for EF, kan det 
forekomme, at der ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler lovligt anvendes 
andre former for landbrugspraksis, som 
medfører andre pesticidrester end dem, der 
opstår ved forskriftsmæssige anvendelser i 
EF. Der bør derfor fastsættes 
maksimalgrænseværdier for indførte 
produkter under hensyntagen til disse 
anvendelser og de deraf følgende rester 
under forudsætning af, at produkternes 
sikkerhed kan godtgøres ud fra de samme 
kriterier som dem, der gælder for interne 
produkter. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 12 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 50 
BETRAGTNING 24 

(24) Det er nødvendigt, at autoriteten 
vurderer ansøgningerne vedrørende 
maksimalgrænseværdier og de 
evalueringsrapporter, som medlemsstaterne 
udarbejder, med henblik på at bestemme de 
dermed forbundne risici for forbrugerne og, 
hvor det er relevant, for dyr. 

(24) Det er nødvendigt, at autoriteten 
vurderer ansøgningerne vedrørende 
maksimalgrænseværdier og de 
evalueringsrapporter, som medlemsstaterne 
udarbejder, med henblik på at bestemme de 
dermed forbundne risici for forbrugerne og, 
hvor det er relevant, for dyr. Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
bør tage hensyn til den samlede 
videnskabelige speciallitteratur om det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddels 
toksikologiske virkninger, når den vurderer 
risikoen for forbrugerne. Der bør navnlig 
tages hensyn til immunotoksicitet, 
hormonforstyrrende virkninger, 
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udviklingstoksicitet og lavdosisvirkninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er relevant at genfremsætte ændring 14 fra EP's førstebehandling for at sikre, at de 
toksikologiske virkninger bliver et af de første vigtige aspekter, der kontrolleres af Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet. Ordførerens ændringsforslag 7 i udkast til 
indstilling ved andenbehandling skulle sikre, at der afsættes tilstrækkelige finansielle midler 
til Fødevareautoritetens nye, større opgaver. 

 

Ændringsforslag af Lena Ek 

Ændringsforslag 51 
ARTIKEL 11, STK. 2, AFSNIT 1 A (nyt) 

 I usædvanlige tilfælde, hvor der er er brug 
for at foretage mere detaljerede 
vurderinger, kan fristen i stk. 1 forlænges 
til seks måneder fra datoen for modtagelse 
af den gyldige ansøgning. 

Or. en 

Begrundelse 

Fødevaresikkerhedsautoriteten har accepteret en frist på tre måneder. Ved behandlingen af 
ansøgninger fra tiltrædelseslande kunne det imidlertid tænkes, at der ikke foreligger 
tilstrækkelig videnskabelig forskning vedrørende visse pesticider til, at autoriteten kan træffe 
en begrundet afgørelse inden for en frist på tre måneder. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 52 
BETRAGTNING 24 A (ny) 

 (24a) Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet bør tage 
hensyn til den samlede videnskabelige 
speciallitteratur om det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddels toksikologiske 
virkninger, når den vurderer risikoen for 
forbrugerne. Der bør navnlig tages hensyn 
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til immunotoksicitet, hormonforstyrrende 
virkninger, udviklingstoksicitet og 
lavdosisvirkninger. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 14 fra EP's førstebehandling. For at lette autoritetens opgave 
bør ansøgerne forelægge en oversigt over den samlede videnskabelige speciallitteratur, der er 
offentliggjort vedrørende det specifikke produkt. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 53 
ARTIKEL -1 (ny) 

 Artikel -1 
 Denne forordning har til formål at 

fastsætte harmoniserede 
maksimalgrænseværdier for pesticider i 
vegetabilske og animalske produkter for at 
beskytte alle EU-forbrugere mod de mulige 
sundhedsmæssige virkninger. 
Maksimalgrænseværdierne skal derfor 
fastsættes på det laveste niveau, som med 
rimelighed kan nås, med det formål at sikre 
den bedst mulige beskyttelse af 
forbrugerne. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 16 fra EP's førstebehandling. Behovet for at beskytte 
folkesundheden bør understreges, idet det ikke bør være nok bare at sikre produkternes frie 
bevægelighed.  

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 54 
ARTIKEL -1 (ny) 
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 Artikel -1 

 Formål 
 Denne forordning har til formål at 

fastsætte harmoniserede 
maksimalgrænseværdier for pesticider i 
vegetabilske og animalske produkter for 
at beskytte alle EU-forbrugere mod de 
mulige sundhedsmæssige virkninger. 
Maksimalgrænseværdierne skal derfor 
fastsættes på det laveste niveau, som 
med rimelighed kan nås, med det 
formål at sikre den bedst mulige 
beskyttelse af forbrugerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 16 fra EP's førstebehandling. Formålet med forordningen bør 
defineres klart. 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 55 
ARTIKEL -1 (ny) 

 Artikel -1 
 Formål 
 Denne forordning har til formål at 

fastsætte harmoniserede 
maksimalgrænseværdier for pesticider i 
vegetabilske og animalske produkter for at 
beskytte alle EU-forbrugere mod de mulige 
sundhedsmæssige virkninger. 
Maksimalgrænseværdierne skal derfor 
fastsættes på det laveste niveau, som med 
rimelighed kan nås, med det formål at sikre 
den bedst mulige beskyttelse af 
forbrugerne. 

Or. en 
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Begrundelse 

 Genfremsættelse af ændring 16 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 56 
ARTIKEL 1  

Ved denne forordning fastlægges der i 
overensstemmelse med de generelle 
principper i forordning (EF) nr. 178/2002 
harmoniserede EF-bestemmelser om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i 
eller på vegetabilske og animalske fødevarer 
og foderstoffer. 

Ved denne forordning fastlægges der i 
overensstemmelse med de generelle 
principper i forordning (EF) nr. 178/2002 
harmoniserede EF-bestemmelser om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i 
eller på vegetabilske og animalske fødevarer 
og foderstoffer for at beskytte alle EU-
forbrugere mod de mulige 
sundhedsmæssige virkninger. 
Maksimalgrænseværdierne skal derfor 
fastsættes på det laveste niveau, som med 
rimelighed kan nås, med det formål at sikre 
den bedst mulige beskyttelse af 
forbrugerne. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget styrker ordførerens ændringsforslag 1. Ordlyden er overtaget fra ændring 
16 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Robert William Sturdy 

Ændringsforslag 57 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A  

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer; 
god landbrugspraksis indebærer endvidere 
anvendelse af principperne om integreret 
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bekæmpelse af skadegørere, anvendelse af 
så små mængder pesticider som muligt og 
fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier/midlertidige 
maksimalgrænseværdier på det lavest 
mulige niveau for opnåelse af de ønskede 
virkninger  

Or. en 

Begrundelse 

Som anført under EP's førstebehandling indgår integreret bekæmpelse af skadegørere i 
definitionen af god landbrugspraksis som påpeget i direktiv 91/414/EØF. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 58 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den bedste 
tilgængelige landbrugspraksis på grundlag 
af integreret bekæmpelse af skadegørere 
med prioritering af alternative 
afgrødebeskyttelsesmetoder og -praksisser i 
forhold til anvendelse af kemikalier  
 

Or. fr 

Begrundelse 

Der bør være sammenhæng med de bestemmelser, der er fastlagt i andre retsakter, og her er 
der tale om at skabe overensstemmelse med bestemmelserne i sjette miljøhandlingsprogram 
og at sikre, at god landbrugspraksis udvikler sig i retning af en praksis, der i højere grad 
respekterer miljøet, plantebeskyttelse og menneskers sundhed. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 59 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A 
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a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer; 
god landbrugspraksis indebærer endvidere 
anvendelse af principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere, anvendelse af 
så små mængder pesticider som muligt og 
fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier/midlertidige 
maksimalgrænseværdier på det lavest 
mulige niveau for opnåelse af de ønskede 
virkninger 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 60 
Artikel 3, stk. 2, litra a 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede landbrugspraksis på 
grundlag af integreret bekæmpelse af 
skadegørere med prioritering af alternative 
plantebeskyttelsesmetoder og -praksisser i 
forhold til anvendelse af kemikalier 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med den debat, der har fundet sted i Miljøudvalget, og 
ændringsforslagene fra førstebehandlingen er formålet at forbedre definitionen af god 
landbrugspraksis ved at gå ind for prioritering af alternative metoder, der allerede er taget i 
brug og er godkendt af nationale myndigheder. 
 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 61 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A 
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a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede landbrugspraksis på 
grundlag af integreret bekæmpelse af 
skadegørere med prioritering af alternative 
plantebeskyttelsesmetoder og -praksisser i 
forhold til anvendelse af kemikalier 

Or. en 

Begrundelse 

 Genfremsættelse af ændring 23 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 62 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 
oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den bedste 
tilgængelige landbrugspraksis på grundlag 
af integreret bekæmpelse af skadegørere 
med prioritering af alternative 
afgrødebeskyttelsesmetoder og -praksisser i 
forhold til anvendelse af kemikalier  
 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 23 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 63 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA A 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den 
nationalt anbefalede, godkendte eller 
registrerede sikre anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler under de faktiske 
forhold på alle stadier af produktion, 

a) "god landbrugspraksis"(GAP): den bedste 
tilgængelige landbrugspraksis på grundlag 
af integreret bekæmpelse af skadegørere 
med prioritering af ikke-kemiske 
afgrødebeskyttelsesmetoder og -praksisser, 
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oplagring, transport, distribution og 
forarbejdning af fødevarer og foderstoffer 

f.eks. anvendelse af resistente sorter, 
vekseldrift, mekanisk ukrudtsbekæmpelse, 
biologisk kontrol osv., i forhold til 
anvendelse af syntetiske kemikalier 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 23 fra EP's førstebehandling. Med det formål at beskytte 
folkesundheden vil den bedste landbrugspraksis føre til de laveste maksimalgrænseværdier, 
den laveste eksponering af forbrugerne og den laveste sundhedsrisiko. Anvendelsen af ikke-
kemiske metoder og praksisser må prioriteres, da dette vil forhindre, at forbrugerne udsættes 
for risici. 

 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 64 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer på grundlag af de bedste 
tilgængelige landbrugsmetoder til 
beskyttelse af afgrøder, dvs. integreret 
bekæmpelse af skadegørere i en given 
klimazone, og en forbrugereksponering, 
der er tilstrækkeligt lav til at beskytte alle 
sårbare forbrugere; hvis en 
maksimalgrænseværdi overskrides, skal der 
træffes foranstaltninger til at trække et 
produkt tilbage fra markedet 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 21 fra EP's førstebehandling. 
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 65 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer på grundlag af de bedste 
tilgængelige landbrugsmetoder til 
beskyttelse af afgrøder, dvs. integreret 
bekæmpelse af skadegørere i en given 
klimazone, og en forbrugereksponering, 
der er tilstrækkeligt lav til at beskytte alle 
sårbare forbrugere; hvis en 
maksimalgrænseværdi overskrides, skal der 
træffes foranstaltninger til at trække et 
produkt tilbage fra markedet 

Or. en 

Begrundelse 

Rådet nævner intetsteds i sin fælles holdning, hvilke foranstaltninger der skal træffes, når 
maksimalgrænseværdierne overskrides, hvorved det svækker Kommissionens forslag og 
ignorerer ændring 21 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 66 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
koncentrationsniveau på grundlag af de 
bedste tilgængelige landbrugsmetoder til 
beskyttelse af afgrøder, dvs. integreret 
bekæmpelse af skadegørere i en given 
klimazone, og en forbrugereksponering, 
der er tilstrækkeligt lav til at beskytte alle 
sårbare forbrugere; hvis en 
maksimalgrænseværdi overskrides, skal der 
træffes foranstaltninger til at trække et 
produkt tilbage fra markedet 

Or. fr 
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Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 21 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 67 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer også på grundlag af gode 
landbrugsmetoder til beskyttelse af 
afgrøder, dvs. integreret bekæmpelse af 
skadegørere i en given klimazone, og en 
forbrugereksponering, der er tilstrækkeligt 
lav til at beskytte alle sårbare forbrugere;  

Or. en 

Begrundelse 

Gode landbrugsmetoder må også nævnes som et middel til at støtte integreret bekæmpelse af 
skadegørere og yde de mest sårbare forbrugergrupper tilstrækkelig beskyttelse.  

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 68 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": den lavest 
mulige koncentration af en pesticidrest på 
grundlag af de bedste tilgængelige 
landbrugsmetoder til beskyttelse af 
afgrøder i en given klimazone, idet disse 
metoder som et minimum skal omfatte 
integreret bekæmpelse af skadegørere; hvis 
en maksimalgrænseværdi overskrides, skal 
der træffes foranstaltninger til at trække et 
produkt tilbage fra markedet  

Or. en 
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Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 21 fra EP's førstebehandling. Der bør fastsættes så lave 
maksimalgrænseværdier som muligt for at begrænse pesticidrelaterede risici mest muligt og 
beskytte folkesundheden.  

 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 69 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA D 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer 

d) "maksimalgrænseværdi": det højeste 
lovlige koncentrationsniveau for en 
pesticidrest i eller på fødevarer eller 
foderstoffer på grundlag af GAP 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 70 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA G, LED 1 

- anvendelsen af det aktive stof i et 
plantebeskyttelsesmiddel på et givet produkt 
ikke er tilladt i Fællesskabet, eller 

- anvendelsen af det aktive stof i et 
plantebeskyttelsesmiddel på et givet produkt 
ikke er tilladt i Fællesskabet af andre 
grunde end hensynet til folkesundheden for 
det specifikke produkts og den specifikke 
anvendelses vedkommende 

Or. en 

Begrundelse 

Ændring 24 fra EP's førstebehandling tackler bekymringer med hensyn til international 
handel. Rådet er vendt tilbage til den oprindelige ordlyd. Ovenstående foreslås som et 
kompromis. 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 71 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA G, LED 2 
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- en gældende EF-maksimalgrænseværdi 
ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krav, 
som stilles af den internationale handel 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Ændring 24 fra EP's førstebehandling tackler bekymringer med hensyn til international 
handel. Rådet er vendt tilbage til den oprindelige ordlyd. Ovenstående foreslås som et 
kompromis. 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 72 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen nævne-
værdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge de data, 
der tilvejebringes ved relevante 
undersøgelser, og under hensyntagen til de 
forskellige plantebeskyttelsesmidlers 
kumulative og synergistiske virkninger 
samt til børns og ufødte børns større 
sårbarhed kan indtages i en kort periode, 
normalt under et enkelt måltid eller i løbet af 
en enkelt dag, uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 26 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 73 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
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vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen nævne-
værdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen nævne-
værdig sundhedsrisiko for forbrugeren, idet 
der tages hensyn til de forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kumulative og 
synergistiske virkninger og til børns og 
ufødte børns større sårbarhed 

Or. en 

Begrundelse 

Som foreslået i ændringsforslag 1 må der tages hensyn til kumulative og synergistiske 
virkninger og til beskyttelsen af særligt sårbare grupper. Formålet er at styrke ordførerens 
ændringsforslag 12 til artikel 14.  

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 74 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen nævne-
værdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge de data, 
der tilvejebringes ved relevante 
undersøgelser, og under hensyntagen til de 
forskellige plantebeskyttelsesmidlers 
kumulative og synergistiske virkninger 
samt til børns og ufødte børns større 
sårbarhed kan indtages i en kort periode, 
normalt under et enkelt måltid eller i løbet af 
en enkelt dag, uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren 

Or. en 

Begrundelse 

Som klart anført i ændring 26 fra EP's førstebehandling er det vigtigt, at der omhyggeligt 
tages hensyn til børns og ufødte børns sårbarhed. 
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 75 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge de data, 
der tilvejebringes ved relevante 
undersøgelser, herunder de forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, og 
under hensyntagen til børns og ufødte 
børns særlige sårbarhed, kan indtages i en 
kort periode, normalt under et enkelt måltid 
eller i løbet af en enkelt dag, uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 76 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA I 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages i en kort 
periode, normalt under et enkelt måltid eller 
i løbet af en enkelt dag, uden nogen nævne-
værdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

i) "akut referencedosis": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer eller 
drikkevand, udtrykt i relation til 
kropsvægten, der ifølge alle foreliggende 
oplysninger på vurderingstidspunktet, 
herunder de forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, og 
under hensyntagen til børns og ufødte 
børns større sårbarhed kan indtages i en 
kort periode, normalt under et enkelt måltid 
eller i løbet af en enkelt dag, uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for forbrugeren 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 26 fra EP's førstebehandling.  Der er i de senere år offentliggjort 
et væld af videnskabelig litteratur, der peger i retning af additive og synergistiske virkninger 
af forskellige plantebeskyttelsesmidler (f.eks. paraquat og maneb) og af restkoncentrationer 



 

AM\545847DA.doc 35/55 PE 349.878v01-00 

 DA 

heraf i fødevarer. Der må også tages hensyn til yderligere videnskabelig dokumentation, 
hvoraf det fremgår, at børn og ufødte børn er særligt sårbare. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 77 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på vurderings-
tidspunktet kan indtages daglig gennem et 
helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på vurderings-
tidspunktet, herunder forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, og 
under hensyntagen til børns og ufødte 
børns særlige sårbarhed, kan indtages 
daglig gennem et helt liv uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for nogen 
forbruger. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 78 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer eller 
drikkevand, udtrykt i relation til 
kropsvægten, der ifølge alle foreliggende 
oplysninger på vurderingstidspunktet, 
herunder de forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, og 
under hensyntagen til børns og ufødte 
børns større sårbarhed kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

Or. en 



 

PE 349.878v01-00 36/55 AM\545847DA.doc 

DA 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 27 fra EP's førstebehandling.  Der er i de senere år offentliggjort 
et væld af videnskabelig litteratur, der peger i retning af additive og synergistiske virkninger 
af forskellige plantebeskyttelsesmidler (f.eks. paraquat og maneb) og af restkoncentrationer 
heraf i fødevarer. Der må også tages hensyn til yderligere videnskabelig dokumentation, 
hvoraf det fremgår, at børn og ufødte børn er særligt sårbare. 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 79 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet og under 
hensyntagen til forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kumulative og 
synergistiske virkninger samt til børns og 
ufødte børns større sårbarhed kan indtages 
daglig gennem et helt liv uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for 
forbrugeren. 

Or. en 

Begrundelse 

Se ændringsforslag 7. Genfremsættelse af ændring 27 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 80 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet og under 
hensyntagen til forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kumulative og 
synergistiske virkninger samt til børns og 
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ufødte børns større sårbarhed kan indtages 
daglig gennem et helt liv uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for nogen 
forbruger. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 27 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 81 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
vurderingstidspunktet og under 
hensyntagen til forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kumulative og 
synergistiske virkninger samt til børns og 
ufødte børns større sårbarhed kan indtages 
daglig gennem et helt liv uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for nogen 
forbruger. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 27 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 82 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA J 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 

j) "acceptabelt dagligt indtag": den skønnede 
mængde af et stof i fødevarer, udtrykt i 
relation til kropsvægten, der ifølge alle 
foreliggende oplysninger på 
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vurderingstidspunktet kan indtages daglig 
gennem et helt liv uden nogen nævneværdig 
sundhedsrisiko for forbrugeren. 

vurderingstidspunktet og under 
hensyntagen til forskellige 
plantebeskyttelsesmidlers kumulative og 
synergistiske virkninger samt til børns og 
ufødte børns større sårbarhed kan indtages 
daglig gennem et helt liv uden nogen 
nævneværdig sundhedsrisiko for 
forbrugeren. 

Or. en 

Begrundelse 

Samme begrundelse som ovenfor: der må tages hensyn til kumulative og synergistiske 
virkninger og til beskyttelsen af særligt sårbare grupper. Formålet er at styrke ordførerens 
ændringsforslag 12 til artikel 14.  

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 83 
Artikel 6, stk. 2  

2. Parter, herunder 
fremstillingsvirksomheder, dyrkere og 
producenter af produkter omfattet af bilag I, 
der ved hjælp af relevant dokumentation 
kan godtgøre at have en berettiget interesse, 
kan også indgive en ansøgning til en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 
7. 

2. Alle parter med en berettiget interesse i 
sundhed og miljø samt kommercielt 
interesserede parter, herunder 
fremstillingsvirksomheder, dyrkere og 
producenter af produkter omfattet af bilag I, 
kan også indgive en ansøgning til en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 
7. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 30 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 84 
ARTIKEL 6, STK. 2 

2. Parter, herunder 
fremstillingsvirksomheder, dyrkere og 

2. Parter, herunder 
civilsamfundsorganisationer, 



 

AM\545847DA.doc 39/55 PE 349.878v01-00 

 DA 

producenter af produkter omfattet af bilag I, 
der ved hjælp af relevant dokumentation kan 
godtgøre at have en berettiget interesse, kan 
også indgive en ansøgning til en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 
7. 

fremstillingsvirksomheder, dyrkere og 
producenter af produkter omfattet af bilag I, 
der ved hjælp af relevant dokumentation kan 
godtgøre at have en berettiget interesse, kan 
også indgive en ansøgning til en 
medlemsstat i overensstemmelse med artikel 
7. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet med ændring 30 fra EP's førstebehandling var at give en bredere definition af 
"interesserede parter" for at gøre det muligt for ngo'er, der beskæftiger sig med sundhed eller 
miljø, at indgive ansøgninger. 

 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 85 
ARTIKEL 6, STK. 2 

2. Parter, herunder 
fremstillingsvirksomheder, dyrkere og 
producenter af produkter omfattet af bilag I, 
der ved hjælp af relevant dokumentation 
kan godtgøre at have en berettiget 
interesse, kan også indgive en ansøgning til 
en medlemsstat i overensstemmelse med 
artikel 7. 

2. Alle parter med en berettiget interesse i 
sundhed og miljø samt kommercielt 
interesserede parter, herunder 
fremstillingsvirksomheder, dyrkere, 
importører og producenter af produkter 
omfattet af bilag I. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 86 
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA C 

c) videnskabeligt funderede grunde til 
betænkelighed, hvis det er relevant 
 

c) en fuldstændig oversigt over de 
betænkeligheder, der eventuelt er kommet 
til udtryk i den videnskabelige litteratur, 
samt en oversigt over de seneste ti års 
videnskabelige, peer reviewed og offentligt 
tilgængelige speciallitteratur om 
plantebeskyttelsesmidlet og/eller rester 
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heraf 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 33 fra EP's førstebehandling suppleret med en lille ændring for 
at tage hensyn til Rådets betænkeligheder med hensyn til Fødevaresikkerhedsautoritetens 
kapacitet. Hvis der i den videnskabelige litteratur er givet udtryk for betænkeligheder med 
hensyn til et plantebeskyttelsesmiddel og/eller rester heraf, skal ansøgeren om en 
maksimalgrænseværdi forelægge en fuldstændig oversigt over de betænkeligheder, der er 
givet udtryk for. Det bør være ansøgerens og ikke Fødevaresikkerhedsautoritetens opgave at 
forelægge den relevante videnskabelige litteratur om produktet. Undlader ansøgeren at gøre 
dette, bør dette være en grund til at afslå ansøgningen. 

 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 87 
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA C A (nyt) 

 ca) en fuldstændig oversigt over de 
betænkeligheder, der er kommet til udtryk i 
den videnskabelige litteratur vedrørende 
plantebeskyttelsesmidlet og/eller rester 
heraf 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 33 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 88 
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA D A (nyt) 

 da) en vurdering af navnlig 
plantebeskyttelsesmidlets eller dets resters 
immunotoksicitet, neurotoksicitet, 
udviklingstoksicitet, lavdosistoksicitet og 
hormonforstyrrende og synergistiske 
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virkninger. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 36 fra EP's førstebehandling. 
Der kræves ikke i øjeblikket toksikologiske test til vurdering af følgerne (neurologiske, 
immutoksiske, hormonale og kræftfremkaldende) senere i livet af en eksponering i vigtige 
udviklingsfaser (ufødte børn og børn) med henblik på en vurdering af aktive stoffer og af 
midler. 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 89 
ARTIKEL 7, STK. 1, LITRA V A (nyt) 

 va) en klar beskrivelse af de konkrete 
metoder til integreret bekæmpelse af 
skadegørere, der anvendes på de forskellige 
afgrøder.  

Or. en 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 90 
ARTIKEL 10, STK. 1, LITRA C A (nyt) 

 ca) en vurdering af navnlig 
plantebeskyttelsesmidlets eller dets resters 
immunotoksicitet, neurotoksicitet, 
udviklingstoksicitet, lavdosistoksicitet og 
hormonforstyrrende og synergistiske 
virkninger 

Or. en 

Begrundelse 

 Genfremsættelse af ændring 36 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 91 
ARTIKEL 10, STK. 1, LITRA C A (nyt) 

 ca) en vurdering af navnlig 
plantebeskyttelsesmidlets eller dets resters 
immunotoksicitet, neurotoksicitet, 
udviklingstoksicitet, lavdosistoksicitet og 
hormonforstyrrende og synergistiske 
virkninger 

Or. en 

Begrundelse 

Som i betragtning 24 må der henvises til toksicitet, således som det også var tilfældet i EP's 
førstebehandling. 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 92 
ARTIKEL 10, STK. 1, LITRA C A (nyt) 

 ca) en vurdering af navnlig kendte 
videnskabelige data om 
plantebeskyttelsesmidlets eller dets resters 
immunotoksicitet, neurotoksicitet, 
udviklingstoksicitet, lavdosistoksicitet og 
hormonforstyrrende og synergistiske 
virkninger 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 36 fra EP's førstebehandling suppleret med en lille ændring for 
at tage hensyn til Rådets betænkeligheder med hensyn til Fødevaresikkerhedsautoritetens 
kapacitet. Der må tages hensyn til alle videnskabelige data ved fastsættelsen af 
maksimalgrænseværdier. Desuden må nye beviser for toksiske, immunotoksiske eller 
hormonforstyrrende virkninger af pesticider føre til, at godkendelsen af det pågældende stof 
trækkes tilbage i henhold til forordning (EØF) nr. 91/414.  
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 93 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA A  

a) den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden 

a) den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden, herunder en oversigt over 
de seneste ti års videnskabelige, peer 
reviewed speciallitteratur om det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel og 
dets rester 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 33 fra EP's førstebehandling. 
Det er ikke acceptabelt, at der ikke kræves en systematisk evaluering af den foreliggende 
videnskabelige litteratur i forbindelse med proceduren for vurdering af aktive stoffer og af 
midler. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 94 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA A 

a) den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden 

a) den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden, herunder en oversigt over 
de seneste ti års videnskabelige, peer 
reviewed og offentligt tilgængelige 
speciallitteratur om det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel og dets rester 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 42 fra EP's førstebehandling. Der må tages hensyn til alle 
videnskabelige data ved fastsættelsen af maksimalgrænseværdier. 

 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 95 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA C  
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c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugerne og, hvis det 
er relevant, for dyr 

c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugere med den 
største indtagelse, herunder eksponering 
fra andre kilder end fødevarer, og den 
største sårbarhed og, hvis det er relevant, 
for dyr 

Or. en 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 96 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA C 

c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugerne og, hvis det 
er relevant, for dyr 

c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugere med den 
største indtagelse, herunder eksponering 
fra andre kilder end fødevarer, og den 
største sårbarhed og, hvis det er relevant, 
for dyr 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 44 fra EP's førstebehandling. Forbrugerne er eksponeret for 
rester af syntetiske kemikalier ad andre eksponeringsveje såsom indendørs brug af pesticider, 
brug af pesticider på græsplæner og forurening af luften med pesticider (i områder med 
intensivt landbrug). Disse andre eksponeringsveje må tages i betragtning. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 97 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA C  

c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugerne og, hvis det 
er relevant, for dyr 

c) resultaterne af en vurdering af de 
potentielle risici for forbrugere med den 
største indtagelse, herunder eksponering 
fra andre kilder end fødevarer, og den 
største sårbarhed og, hvis det er relevant, 
for dyr 

Or. fr 
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Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 44 fra EP's førstebehandling. 
Ud fra en sundhedsmæssig synsvinkel må der tages hensyn til eventuelle følger for 
forbrugeren af en eksponering, ad forskellige mulige veje og fra forskellige mulige kilder, for 
ét eller flere stoffer med kendte kombinerede virkninger.  

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 98 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA E 

e) en CX-grænseværdi eller en GAP, der i et 
tredjeland er indført for lovlig anvendelse af 
et aktivt stof i det pågældende land 

e) en CX-grænseværdi eller en GAP, der i et 
tredjeland er indført for aktive stoffer, hvis 
anvendelse er godkendt i EU 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 45 fra EP's førstebehandling.  Maksimalgrænseværdier anbefalet 
af Codex Alimentarius bør kun tages i betragtning for så vidt angår stoffer, der ikke er 
forbudt i EU af hensyn til beskyttelsen af forbrugerne eller af hensyn til miljøet. 

 

Ændringsforslag af Linda McAvan 

Ændringsforslag 99 
ARTIKEL 16, STK. 1, LITRA E A (nyt) 

 ea) når nye produkter, produktgrupper 
og/eller dele af produkter er blevet opført i 
bilag I, og en eller flere medlemsstater 
anmoder herom, for at gøre det muligt at 
gennemføre og evaluere videnskabelige 
undersøgelser, der måtte være nødvendige 
for at støtte en maksimalgrænseværdi, 
forudsat at der ikke er identificeret 
uacceptable sikkerhedsrisici for 
forbrugerne 

Or. en 
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Begrundelse 

I henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets fælles holdning kan der føjes nye produkter til bilag I, 
som ikke fandtes i Kommissionens forslag (artikel 17). Imidlertid indeholder den fælles 
holdning ingen bestemmelser om fyldestgørende overgangsordninger. Der bør medtages 
bestemmelser om sådanne ordninger i artikel 16, som omhandler de omstændigheder, 
hvorunder der kan fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier. Maksimalgrænseværdier 
er baseret på data fra specifikke forsøg, som normalt strækker sig over to vækstperioder og 
derefter evalueres af den forskriftsudstedende myndighed. Det er usandsynligt, at der skulle 
foreligge sådanne data for produkter, for hvilke der ikke tidligere har været brug for 
maksimalgrænseværdier; i stedet gives der tilladelse til brug af pesticider på de pågældende 
afgrøder på grundlag af mere generelle sikkerhedsdata. Hvis produkter opføres i bilag I, 
uden at der afsættes tid til generering og evaluering af data fra specifikke 
maksimalgrænseværdiforsøg, ville der blive fastsat en standardværdi (i praksis 0) som 
maksimalgrænseværdi for dem. Følgelig ville det være nødvendigt at trække eksisterende 
tilladelser til brug af pesticider på de pågældende afgrøder tilbage, selv om denne brug ikke 
indebærer risici for forbrugerne. 

 

Ændringsforslag af Linda McAvan 

Ændringsforslag 100 
ARTIKEL 16, STK. 2, AFSNIT 3 

De maksimalgrænseværdier, der er 
omhandlet i stk. 1, litra d), tages op til 
fornyet vurdering ved udløbet af den 
periode, for hvilken den vigtige anvendelse 
blev godkendt. 

De maksimalgrænseværdier, der er 
omhandlet i stk. 1, litra d), tages op til 
fornyet vurdering ved udløbet af den 
periode, for hvilken den vigtige anvendelse 
blev godkendt. De maksimalgrænseværdier, 
der er omhandlet i stk. 1, litra e), skal tages 
op til fornyet vurdering, når de 
videnskabelige undersøgelser er afsluttet og 
evalueret, og senest fire år efter deres 
opførelse i bilag III. 

Or. en 

Begrundelse 

I henhold til artikel 4, stk. 2, i Rådets fælles holdning kan der føjes nye produkter til bilag I, 
som ikke fandtes i Kommissionens forslag (artikel 17). Imidlertid indeholder den fælles 
holdning ingen bestemmelser om fyldestgørende overgangsordninger. Der bør medtages 
bestemmelser om sådanne ordninger i artikel 16, som omhandler de omstændigheder, 
hvorunder der kan fastsættes midlertidige maksimalgrænseværdier. Maksimalgrænseværdier 
er baseret på data fra specifikke forsøg, som normalt strækker sig over to vækstperioder og 
derefter evalueres af den forskriftsudstedende myndighed. Det er usandsynligt, at der skulle 
foreligge sådanne data for produkter, for hvilke der ikke tidligere har været brug for 



 

AM\545847DA.doc 47/55 PE 349.878v01-00 

 DA 

maksimalgrænseværdier; i stedet gives der tilladelse til brug af pesticider på de pågældende 
afgrøder på grundlag af mere generelle sikkerhedsdata. Hvis produkter opføres i bilag I, 
uden at der afsættes tid til generering og evaluering af data fra specifikke 
maksimalgrænseværdiforsøg, ville der blive fastsat en standardværdi (i praksis 0) som 
maksimalgrænseværdi for dem. Følgelig ville det være nødvendigt at trække eksisterende 
tilladelser til brug af pesticider på de pågældende afgrøder tilbage, selv om denne brug ikke 
indebærer risici for forbrugerne. 

 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 101 
ARTIKEL 16 A (ny) 

 Artikel 16 a 
 Kumulerede grænseværdier 
 Efter proceduren i artikel 45, stk. 2, og i 

overensstemmelse med de i artikel 14 
opstillede kriterier fastsættes der 
kumulerede grænseværdier for 
forekomst af flere forskellige 
pesticidrester i fødevarer og foder. 
Overskrides de kumulerede 
grænseværdier, gælder bestemmelserne i 
artikel 18, 19 og 20 analogt. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 40 fra EP's førstebehandling. Fødevarer i EU, der er belastet 
med rester af flere pesticider, udgjorde i 1998 13%, og denne andel var i 2002 steget til 21%. 
Det fremgår klart af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets 2002-rapport om overvågning af 
pesticidrester, at særlig antallet af prøveudtagninger med rester af så mange som fire eller 
flere pesticider har været stærkt stigende. De enkelte stoffers indvirkning på den 
menneskelige organisme kan være kumulerende (f.eks. ved belastning med forskellige 
organiske fosfater) eller forstærkes ved indbyrdes synergi. Den politik med 
maksimalgrænseværdier for det enkelte stof, som forordningen står for, tager ikke hensyn til 
den nuværende belastning med pesticidrester og kravene til en forebyggende 
sundhedsbeskyttelse. 

Derfor bør der i forordningen fastsættes kumulerede grænseværdier, som man f.eks. kan finde 
frem til ved sammenlægning af de enkelte stoffers "grænseværdiforbrug". Overskrides den 
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kumulerede grænseværdi, bør varen trækkes tilbage fra markedet, ligesom det er tilfældet ved 
det enkelte aktive stofs overskridelse af grænseværdien. 
 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 102 
ARTIKEL 22, STK. 2 A (nyt) 

 2a. Midlertidige maksimalgrænseværdier 
fastsættes på det laveste niveau, der kan 
opnås i alle medlemsstater, på grundlag af 
god landbrugspraksis og under 
overholdelse af principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 49 fra EP's førstebehandling. Man må gå frem efter 
forsigtighedsprincippet og fastsætte midlertidige maksimalgrænseværdier på det lavest 
rimelige niveau. 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 103 
ARTIKEL 23, LITRA A 

a) den relevante GAP a) den relevante GAP: den bedste 
tilgængelige landbrugspraksis på grundlag 
af integreret bekæmpelse af skadegørere 
med prioritering af alternative 
afgrødebeskyttelsesmetoder og -praksisser i 
forhold til anvendelse af kemikalier med 
henblik på fastsættelse af de enkelte 
maksimalgrænseværdier  
 

Or. fr 
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Begrundelse 

Formålet her er at skabe sammenhæng med de øvrige ændringsforslag til det specifikke 
spørgsmål om god landbrugspraksis (se ændringsforslaget til artikel 3, stk. 2, litra a). 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 104 
ARTIKEL 23, LITRA C A (nyt) 

 ca) den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden, herunder en oversigt over 
de seneste ti års videnskabelige, peer 
reviewed speciallitteratur om det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel og 
rester heraf; der skal navnlig tages hensyn 
til immunotoksicitet, hormonforstyrrende 
virkninger, udviklingstoksicitet og 
lavdosisvirkninger. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 33 og ændring 36 fra EP's førstebehandling. 
Formålet her er at skabe sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 1, litra d a) 
(nyt). 

Der kræves ikke i øjeblikket toksikologiske test til vurdering af følgerne (neurologiske, 
immutoksiske, hormonale og kræftfremkaldende) senere i livet af en eksponering i vigtige 
udviklingsfaser (ufødte børn og børn) med henblik på en vurdering af aktive stoffer og af 
midler. 

 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 105 
ARTIKEL 24, STK. 1, INDLEDNING 

1. Efter anmodning fra Kommissionen 
afgiver autoriteten en begrundet udtalelse til 
Kommissionen om potentielle risici for 
forbrugernes sundhed som følge af 

1. Autoriteten afgiver en begrundet udtalelse 
til Kommissionen om potentielle risici for 
forbrugernes sundhed som følge af 
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Or. fr 

Begrundelse 

Der bør sikres autoriteten uafhængighed for så vidt angår udarbejdelse af udtalelse. Dette 
forhindrer ikke Kommissionen i at anmode autoriteten om at udarbejde udtalelser.  

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 106 
ARTIKEL 24, STK. 1, INDLEDNING 

 

1. Efter anmodning fra Kommissionen 
afgiver autoriteten en begrundet udtalelse til 
Kommissionen om potentielle risici for 
forbrugernes sundhed som følge af 

1. Autoriteten afgiver en begrundet udtalelse 
til Kommissionen om potentielle risici for 
forbrugernes sundhed som følge af 

Or. en 

Begrundelse 

Autoriteten bør evaluere de data, der forelægges af medlemsstaterne, og dette bør ikke kun 
ske efter anmodning fra Kommissionen. Ændringsforslaget genindsætter delvis den 
oprindelige ordlyd i Kommissionens forslag (artikel 25 i KOM (2003) 117). 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 107 
ARTIKEL 25 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse 
kan midlertidige maksimalgrænseværdier for 
de i artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. Midlertidige 
maksimalgrænseværdier fastsættes på det 
laveste niveau, der kan opnås i alle 
medlemsstater, på grundlag af god 
landbrugspraksis og under overholdelse af 
principperne om integreret bekæmpelse af 
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skadegørere. 

Or. fr 

Begrundelse 

For så vidt angår første del er formålet er at skabe sammenhæng med ændringsforslaget til 
artikel 24, stk. 1. 
For så vidt angår anden del er der tale om genfremsættelse af ændring 49 fra EP's 
førstebehandling. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 108 
ARTIKEL 25 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. Midlertidige 
maksimalgrænseværdier fastsættes på det 
laveste niveau, der kan opnås i alle 
medlemsstater, på grundlag af god 
landbrugspraksis og under overholdelse af 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. 

Or. en 

Begrundelse 

Ændringsforslaget er baseret på ordførerens ændringsforslag 15 og udbygger det med 
princippet om integreret bekæmpelse af skadegørere. 

 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio 

Ændringsforslag 109 
ARTIKEL 25 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
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midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. 

midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. Midlertidige 
maksimalgrænseværdier fastsættes på det 
laveste niveau, der kan opnås i alle 
medlemsstater, på grundlag af god 
landbrugspraksis og under overholdelse af 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. 

Or. en 

Begrundelse 

Formålet er at styrke henvisningen til de resultater, der er opnået med eksisterende og 
anerkendt god landbrugspraksis. 

 

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt og Guido Sacconi 

Ændringsforslag 110 
ARTIKEL 25 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. 

Under hensyntagen til autoritetens udtalelse, 
hvis der er anmodet om en sådan, kan 
midlertidige maksimalgrænseværdier for de i 
artikel 23 omhandlede aktive stoffer 
fastsættes og optages i bilag III i henhold til 
artikel 22, stk. 1, eller det aktive stof kan, 
hvis det er relevant, optages i bilag IV i 
henhold til artikel 5, stk. 1. Midlertidige 
maksimalgrænseværdier fastsættes på det 
laveste niveau, der kan opnås i alle 
medlemsstater, på grundlag af god 
landbrugspraksis og under overholdelse af 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. 

Or. en 

Begrundelse 

 Genfremsættelse af ændring 49 fra EP's førstebehandling (accepteret af Kommissionen). 
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Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 111 
ARTIKEL 26, STK. 1 

1. Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol af pesticidrester for at håndhæve 
overholdelsen af denne forordning i 
overensstemmelse med fællesskabsrettens 
relevante bestemmelser om offentlig kontrol 
med fødevarer og foderstoffer, jf. dog 
direktiv 96/23/EF. 

1. Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol af pesticidrester i alle led i 
distributionskæden, i tolden og i 
distributionscentrene for at håndhæve 
overholdelsen af denne forordning i 
overensstemmelse med fællesskabsrettens 
relevante bestemmelser om offentlig kontrol 
med fødevarer og foderstoffer, jf. dog 
direktiv 96/23/EF. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 54 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 112 
ARTIKEL 26, STK. 2 

2. Sådan kontrol af pesticidrester består 
navnlig af prøveudtagning og efterfølgende 
analyse af prøverne og identifikation af 
forekomsten af pesticider og deres 
respektive restkoncentrationer. 

2. Sådan kontrol af pesticidrester består 
navnlig af prøveudtagning og efterfølgende 
analyse af prøverne og identifikation af 
forekomsten af pesticider og deres 
respektive restkoncentrationer. Kontrollen 
foretages i alle led i distributionskæden, i 
tolden, i distributionscentrene og navnlig 
på det sted, hvor produkterne distribueres 
til forbrugerne.  

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 54 fra EP's førstebehandling. Det er vigtigt, at pesticidrester ikke 
blot kontrolleres på tidlige trin i fødekæden, men også på det sted, hvor produkterne 
distribueres til forbrugerne. 
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen 

Ændringsforslag 113 
ARTIKEL 26, STK. 2 

2. Sådan kontrol af pesticidrester består 
navnlig af prøveudtagning og efterfølgende 
analyse af prøverne og identifikation af 
forekomsten af pesticider og deres 
respektive restkoncentrationer. 

2. Sådan kontrol af pesticidrester består 
navnlig af prøveudtagning og efterfølgende 
analyse af prøverne og identifikation af 
forekomsten af pesticider og deres 
respektive restkoncentrationer. Kontrollen 
foretages navnlig på det sted, hvor 
produkterne distribueres til forbrugerne. 

Or. da 

 

Ændringsforslag af Anne Ferreira 

Ændringsforslag 114 
ARTIKEL 28, STK. 1 

1. Analysemetoderne for pesticidrester skal 
opfylde kriterierne i fællesskabsrettens 
relevante bestemmelser om offentlig kontrol 
med fødevarer og foderstoffer. 

1. Analysemetoderne for pesticidrester skal 
opfylde kriterierne i fællesskabsrettens 
relevante bestemmelser om offentlig kontrol 
med fødevarer og foderstoffer. Godkendelse 
af pesticider, for hvilke der ikke findes 
nogen egnet påvisningsmetode, eller som 
ikke overvåges permanent, suspenderes. 

Or. fr 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 56 fra EP's førstebehandling. 

 

Ændringsforslag af  Bart Staes og Caroline Lucas 

Ændringsforslag 115 
ARTIKEL 28, STK. 1 A (nyt) 

 1a. Godkendelse af pesticider, for hvilke 
der ikke findes nogen egnet 
påvisningsmetode, eller som ikke overvåges 
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permanent, suspenderes. 

Or. en 

Begrundelse 

Genfremsættelse af ændring 56 fra EP's førstebehandling. For mange af de nu ca. 800 
godkendte aktive stoffer i EU findes der i øjeblikket endnu ingen påvisningsmetoder eller kun 
påvisningsmetoder, der ikke er tilstrækkelig følsomme. Med de eksisterende multimetoder for 
pesticidanalyse kan der generelt kun registreres ca. 200 aktive stoffer. 
Pesticidrestovervågningen i EU er således ude af stand til at dække et betydeligt antal 
pesticider, der kan forekomme som restindhold i fødevarer. 

Det rent faktisk overvågede antal aktive stoffer er dog stadig klart mindre, end de analytiske 
muligheder giver anledning til. EU-landene taget under ét overvågede i 2001 gennemsnitligt 
kun 161 af de ca. 800 godkendte aktive stoffer. 
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