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Rådets gemensamma ståndpunkt 

 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 19 
Skäl 2 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå. 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen samt skapa 
olika nivåer på skyddet för folkhälsan. Med 
tanke på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt för att garantera lika 
nivå på konsumentskyddet för alla 
konsumenter är det därför lämpligt att 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
(nedan kallade ”gränsvärdena”) för 
produkter av vegetabiliskt och animaliskt 
ursprung fastställs på gemenskapsnivå, dock 
med beaktande av de olika 
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klimatförhållandena och på basis av bästa 
tillgängliga lantbrukspraxis (åtminstone 
integrerad bekämpning). 

Or. fr 

Motivering 

Ändringsförslag 1 som antogs vid första behandlingen läggs på nytt. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 20 
Skäl 2 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå. 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen samt skapa 
olika nivåer på skyddet för folkhälsan. Med 
tanke på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt lika nivå på 
konsumentskyddet för alla konsumenter är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå, dock med 
beaktande av variationerna i 
klimatförhållandena och på basis av bästa 
tillgängliga lantbrukspraxis (integrerad 
bekämpning). 

Or. en 

Motivering 

Ändring 1 från första behandlingen läggs fram på nytt. 
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 21 
Skäl 2 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå. 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå, dock med 
beaktande av god lantbrukspraxis. 

Or. da 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 22 
Skäl 2 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå. 

(2) Denna förordning berör direkt hur 
allmänheten ser på sin hälsa och har 
betydelse för den inre marknadens 
funktion. Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 
tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet är 
det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå, dock med 
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beaktande av variationerna i 
klimatförhållandena och på basis av bästa 
tillgängliga lantbrukspraxis (integrerad 
bekämpning). 

Or. en 

Motivering 

Grunden för detta ändringsförslag är föredragandens ändringsförslag 1, med tillägg av en 
del av Europaparlamentets ändring 1 från första behandlingen. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 23 
Skäl 4 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 
ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, 
inte enbart för att förhindra en minskning av 
avkastningen eller skadorna på dem utan 
också för att upprätthålla kvaliteten på de 
skördade produkterna, att öka jordbrukets 
produktivitet och att skydda den naturliga 
miljön genom att minska den areal som 
behövs för jordbruksproduktionen. 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 
ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, 
inte enbart för att förhindra en minskning av 
avkastningen eller skadorna på dem utan 
också för att upprätthålla kvaliteten på de 
skördade produkterna, att upprätthålla 
jordbrukets produktivitet på en hög nivå och 
att skydda den naturliga miljön genom att 
minska den areal som behövs för 
jordbruksproduktionen. Detta kan uppnås 
på olika sätt: med kemikaliefria metoder, 
såsom resistenta växtsorter, växelbruk, 
mekanisk ogräsrensning och biologisk 
bekämpning, och med kemiska metoder, 
såsom växtskyddsmedel eller 
bekämpningsmedel. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 2 från första behandlingen läggs fram på nytt. 
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 24 
Skäl 4 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 
ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, 
inte enbart för att förhindra en minskning av 
avkastningen eller skadorna på dem utan 
också för att upprätthålla kvaliteten på de 
skördade produkterna, att öka jordbrukets 
produktivitet och att skydda den naturliga 
miljön genom att minska den areal som 
behövs för jordbruksproduktionen. 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 
ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, 
inte enbart för att förhindra en minskning av 
avkastningen eller skadorna på dem utan 
också för att upprätthålla kvaliteten på de 
skördade produkterna och öka jordbrukets 
produktivitet. 

 Detta kan uppnås på olika sätt: med 
kemikaliefria metoder, såsom resistenta 
växtsorter, växelbruk, mekanisk 
ogräsrensning och biologisk bekämpning 
och med kemiska metoder, såsom 
växtskyddsmedel och bekämpningsmedel. 

Or. da 

Motivering 

Av skäl 4 i den gemensamma ståndpunkten framgår att man önskar skydda den naturliga 
miljön genom att minska den areal som behövs för jordbruksproduktionen. Det ger inte precis 
uttryck för särskild miljöhänsyn att minska arealen jordbruksmark genom intensivare 
odlingsmetoder. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 25 
Skäl 4 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 

(4) Produktionen och konsumtionen av 
vegetabiliska och animaliska produkter har 
en mycket stor betydelse inom 
gemenskapen. Avkastningen från den 
vegetabiliska produktionen påverkas 
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ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, 
inte enbart för att förhindra en minskning av 
avkastningen eller skadorna på dem utan 
också för att upprätthålla kvaliteten på de 
skördade produkterna, att öka jordbrukets 
produktivitet och att skydda den naturliga 
miljön genom att minska den areal som 
behövs för jordbruksproduktionen. 

ständigt av skadliga organismer. Det är av 
yttersta vikt att växter och vegetabiliska 
produkter skyddas från dessa organismer, för 
att förhindra en minskning av avkastningen 
eller skadorna på dem och för att 
upprätthålla jordbrukets produktivitet på en 
hög nivå. Detta kan uppnås på olika sätt: 
med kemikaliefria metoder, såsom 
resistenta växtsorter, växelbruk, mekanisk 
ogräsrensning och biologisk bekämpning, 
och med kemiska metoder, såsom 
växtskyddsmedel eller bekämpningsmedel. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 2 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 26 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de vanligaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. 
Folkhälsan bör i enlighet med rådets 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ges 
företräde framför växtskyddet och därför är 
det nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. Gränsvärdena 
för bekämpningsmedelsrester bör 
fastställas på den lägsta nivå som rimligtvis 
kan uppnås för varje enskilt 
bekämpningsmedel för att skydda känsliga 
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grupper, som barn, foster och embryon, 
och minimera de eventuella kombinerade 
effekterna av förekomsten av resthalter av 
fler än ett enda bekämpningsmedel. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 3 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 27 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människors eller djurs 
hälsa. Gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester bör fastställas på 
den lägsta nivå som rimligtvis kan uppnås 
för varje enskilt bekämpningsmedel för att 
skydda känsliga grupper, som barn och 
foster, och minimera de eventuella 
kombinerade effekterna av förekomsten av 
resthalter av fler än ett enda 
bekämpningsmedel. 
 

Or. en 

Motivering 

Här hänvisas till den ändring från första behandlingen där känsliga grupper ges mer skydd, 
särskilt från eventuella kombinerade och kumulativa effekter av bekämpningsmedelsrester. 
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Föredraganden tar hänsyn till kumulativa effekter endast i sitt ändringsförslag 12 till artikel 
14, men man måste hänvisa till detta även i skälen. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 28 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. 
Folkhälsan bör i enlighet med rådets 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ges 
företräde framför växtskyddet och därför är 
det nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. Gränsvärdena 
för bekämpningsmedelsrester bör 
fastställas på den lägsta nivå som rimligtvis 
kan uppnås för varje enskilt 
bekämpningsmedel för att skydda känsliga 
grupper, som barn och foster, och 
minimera de eventuella kombinerade 
effekterna av förekomsten av resthalter av 
fler än ett enda bekämpningsmedel. 

Or. en 

Motivering 

Grunden för detta ändringsförslag är föredragandens ändringsförslag 2, med tillägg av en 
del av Europaparlamentets ändring 3 från första behandlingen om känsliga grupper. 
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Ändringsförslag från Robert William Sturdy 

Ändringsförslag 29 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. 
Folkhälsan bör i enlighet med rådets 
direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ges 
företräde framför växtskyddet och därför är 
det nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

Or. en 

Motivering 

Ett ändringsförslag från första behandlingen läggs delvis fram igen. Det är viktigt att se till 
att folkhälsokraven alltid uppfylls och överträffas när gränsvärden skall fastställas. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 30 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de vanligaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. 
Folkhälsan bör i enlighet med rådets 
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inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

direktiv 91/414/EEG om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden ges 
företräde framför växtskyddet och därför är 
det nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. Gränsvärdena 
för bekämpningsmedelsrester bör 
fastställas på den lägsta nivå som rimligtvis 
kan uppnås för varje enskilt 
bekämpningsmedel för att skydda känsliga 
grupper, som barn och foster, och 
minimera de eventuella kombinerade 
effekterna av förekomsten av resthalter av 
fler än ett enda bekämpningsmedel. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 3 från första behandlingen läggs fram på nytt. Det är viktigt att folkhälsokraven 
prioriteras när gränsvärden för bekämpningsmedelsrester fastställs och att de känsligaste 
grupperna skyddas till fullo. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 31 
Skäl 5 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. 

(5) Användning av verksamma ämnen i 
växtskyddsprodukter är en av de viktigaste 
metoderna för att skydda såväl växter som 
vegetabiliska produkter från verkningarna av 
skadliga organismer. En möjlig effekt av 
användningen av dessa växtskyddsprodukter 
kan emellertid vara resthalter i behandlade 
produkter, i djur som äter de behandlade 
produkterna och i honung som produceras av 
bin som exponeras för dessa ämnen. Det är 
nödvändigt att se till att sådana resthalter 
inte uppnår nivåer som innebär en 
oacceptabel risk för människor och, i 
förekommande fall, för djur. Gränsvärdena 
för bekämpningsmedelsrester bör 
fastställas på den lägsta nivå som rimligtvis 
kan uppnås för varje enskilt 
bekämpningsmedel för att skydda känsliga 
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grupper, som barn och foster, och 
minimera de eventuella kombinerade 
effekterna av förekomsten av resthalter av 
fler än ett enda bekämpningsmedel. 

Or. da 

 

Ändringsförslag från Linda McAvan 

Ändringsförslag 32 
Skäl 5a (nytt) 

  (5a) Det är också viktigt att fortsätta att 
utveckla metoder för att beakta kumulativa 
och synergistiska effekter. 

Or. en 

Motivering 

Allmänheten är mycket orolig för de kumulativa och synergistiska effekterna av 
bekämpningsmedlen. Vi har inga metoder för att bedöma dessa för närvarande och därför är 
det viktigt att fortsätta arbeta fram sådana, så att allmänhetens berättigade oro kan skingras. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 33 
Skäl 5a (nytt) 

  (5a) Med tanke på att människor exponeras 
för kombinationer av verksamma ämnen 
som har kumulativa och eventuellt 
synergistiska effekter på människors hälsa 
bör sammanlagda gränsvärden fastställas 
efter samråd med Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet, som kommer att 
lägga fram förslag om hur sådana 
sammanlagda gränsvärden skall beräknas. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 4 från första behandlingen läggs fram på nytt 
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Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 34 
Skäl 6 

(6) I rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden föreskrivs 
det att medlemsstaterna, då de utfärdar 
godkännanden, skall föreskriva att 
växtskyddsmedlen används på rätt sätt. En 
korrekt användning innefattar tillämpning av 
principerna om god växtskyddssed och 
principerna för integrerad bekämpning. När 
gränsvärden för en godkänd användning av 
ett bekämpningsmedel som finns med i 
direktiv 91/414/EEG utgör en risk för 
konsumenten bör användningen revideras 
och resthalterna sänkas. Gemenskapen bör 
uppmuntra användningen av metoder eller 
produkter som leder till minskade risker och 
till att bekämpningsmedel som används 
minskas till nivåer som är tillräckliga för en 
effektiv skadedjursbekämpning.  

(6) I rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden föreskrivs 
det att medlemsstaterna, då de utfärdar 
godkännanden, skall föreskriva att 
växtskyddsmedlen används på rätt sätt. En 
korrekt användning innefattar tillämpning av 
principerna om god växtskyddssed och 
principerna för integrerad bekämpning. När 
gränsvärden för en godkänd användning av 
ett bekämpningsmedel som finns med i 
direktiv 91/414/EEG utgör en risk för 
konsumenten bör användningen revideras 
och resthalterna sänkas. Gemenskapen bör 
uppmuntra användningen av metoder eller 
produkter som leder till minskade risker och 
användningen av bekämpningsmedel som 
är förenlig med behovet att skydda 
grödorna. 

Or. fr 

Motivering 

Det är lämpligt att minska riskerna i samband med användningen av växtskyddsmedel. 
Forskningsresultaten visar emellertid att det inte är någon lösning att minska de använda 
mängderna. I stället bör man använda ordalydelsen i beslutet om gemenskapens sjätte 
miljöhandlingsprogram (Artikel 7.1, femte strecksatsen i beslut nr 1600/2002/EG). Dessutom 
måste man med tanke på riskanalysernas begränsningar, särskilt med avseende på känsliga 
grupper, exempelvis barn och foster, minska användningen och beroendet av 
bekämpningsmedel i enlighet med försiktighetsprincipen. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 35 
Skäl 6 

(6) I rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden föreskrivs 

(6) I rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden föreskrivs 



 

AM\545847SV.doc 13/53 PE 349.878v01-00/19-115 

 SV 

det att medlemsstaterna, då de utfärdar 
godkännanden, skall föreskriva att 
växtskyddsmedlen används på rätt sätt. En 
korrekt användning innefattar tillämpning av 
principerna om god växtskyddssed och 
principerna för integrerad bekämpning. 
När gränsvärden för en godkänd användning 
av ett bekämpningsmedel som finns med i 
direktiv 91/414/EEG utgör en risk för 
konsumenten bör användningen revideras 
och resthalterna sänkas. Gemenskapen bör 
uppmuntra användningen av metoder eller 
produkter som leder till minskade risker och 
till att bekämpningsmedel som används 
minskas till nivåer som är tillräckliga för en 
effektiv skadedjursbekämpning.  

det att medlemsstaterna, då de utfärdar 
godkännanden, skall föreskriva att 
växtskyddsmedlen används på rätt sätt. En 
korrekt användning innefattar tillämpning av 
principerna om god lantbrukspraxis. När 
gränsvärden för en godkänd användning av 
ett bekämpningsmedel som finns med i 
direktiv 91/414/EEG utgör en risk för 
konsumenten bör användningen revideras 
och resthalterna sänkas. Gemenskapen bör 
uppmuntra användningen av metoder eller 
produkter som leder till minskade risker och 
till att bekämpningsmedel som används 
minskas till nivåer som är tillräckliga för en 
effektiv skadedjursbekämpning.  

Or. da 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 36 
Skäl 6a (nytt) 

  (6a) Det är mycket viktigt att inom kort 
fastställa en tydlig definition på konkreta 
metoder för integrerat skydd av olika 
grödor, med beaktande av de olika 
klimatförhållandena. 

Or. fr 

Motivering 

För närvarande finns inga tydliga definitioner på bästa praxis för integrerad produktion där 
hänsyn tas till såväl typ av gröda som klimatzon. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 37 
Skäl 11a (nytt) 

  (11a) Med tanke på att människor 
exponeras för kombinationer av 
verksamma ämnen som har kumulativa 
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och eventuellt synergistiska effekter på 
människors hälsa bör sammanlagda 
gränsvärden fastställas efter samråd med 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet, som kommer att lägga 
fram förslag om hur sådana sammanlagda 
gränsvärden skall beräknas. 

Or. en 

Motivering 

För att skydda människors hälsa mot de kumulativa effekterna bör sammanlagda 
gränsvärden fastställas och valideras i beräkningsförfarandet, i lämpliga fall av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 38 
Skäl 14 

(14) Det är nödvändigt att på 
gemenskapsnivå besluta vilka villkor som 
gäller för fastställande och kontroll av 
gränsvärden för produkter av vegetabiliskt 
och animaliskt ursprung. 

(14) Det är nödvändigt att på 
gemenskapsnivå besluta vilka villkor som 
gäller för fastställande, kontroll och 
rapportering av gränsvärden för produkter 
av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
samt riktlinjer om sanktioner mot 
producenter eller handlare. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 7 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 39 
Skäl 14 

(14) Det är nödvändigt att på 
gemenskapsnivå besluta vilka villkor som 
gäller för fastställande och kontroll av 
gränsvärden för produkter av vegetabiliskt 

(14) Det är nödvändigt att på 
gemenskapsnivå besluta vilka villkor som 
gäller för fastställande, kontroll och 
rapportering av gränsvärden för produkter 
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och animaliskt ursprung. av vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
samt riktlinjer om sanktioner mot 
producenter eller handlare. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 7 från första behandlingen läggs fram på nytt. Det är logiskt att rapportera om 
standarder för gränsvärdena som skall fastställas på gemenskapsnivå, annars kommer det att 
uppstå förvirring. Även om sanktionerna inte kommer att harmoniseras bör riktlinjerna 
fastställas på gemenskapsnivå. 

 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten 

Ändringsförslag 40 
Skäl 20 

(20) För livsmedel och foder som 
produceras utanför gemenskapen kan 
andra jordbruksmetoder med avseende på 
växtskyddsmedel tillämpas legalt, vilket 
ibland kan få till följd att halterna av 
bekämpningsmedelsrester skiljer sig från 
de halter som blir följden av de metoder 
som tillämpas legalt i gemenskapen. Därför 
bör sådana gränsvärden fastställas för 
importerade produkter som tar hänsyn till 
dessa metoder och halter, förutsatt att det 
med samma kriterier som används för 
inhemska produkter kan påvisas att 
produkterna är säkra. 

utgår 

Or. nl 

Motivering 

Ändring 9 från första behandlingen läggs fram på nytt. Samma regler bör gälla för 
importerade livsmedel och foder som för livsmedel och foder som producerats inom EU. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 41 
Skäl 20 
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(20) För livsmedel och foder som 
produceras utanför gemenskapen kan 
andra jordbruksmetoder med avseende på 
växtskyddsmedel tillämpas legalt, vilket 
ibland kan få till följd att halterna av 
bekämpningsmedelsrester skiljer sig från 
de halter som blir följden av de metoder 
som tillämpas legalt i gemenskapen. Därför 
bör sådana gränsvärden fastställas för 
importerade produkter som tar hänsyn till 
dessa metoder och halter, förutsatt att det 
med samma kriterier som används för 
inhemska produkter kan påvisas att 
produkterna är säkra. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Återinförande av ändringsförslagen 9 och 70 från första behandlingen (som godtagits av 
kommissionen). 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 42 
Skäl 20 

(20) För livsmedel och foder som 
produceras utanför gemenskapen kan 
andra jordbruksmetoder med avseende på 
växtskyddsmedel tillämpas legalt, vilket 
ibland kan få till följd att halterna av 
bekämpningsmedelsrester skiljer sig från 
de halter som blir följden av de metoder 
som tillämpas legalt i gemenskapen. Därför 
bör sådana gränsvärden fastställas för 
importerade produkter som tar hänsyn till 
dessa metoder och halter, förutsatt att det 
med samma kriterier som används för 
inhemska produkter kan påvisas att 
produkterna är säkra. 

utgår 

Or. da 
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Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 43 
Skäl 21a (nytt) 

  (21a) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet bör i samband med sin 
bedömning av riskerna för konsumenterna 
beakta all vetenskaplig expertgranskad 
litteratur om giftverkningarna av 
växtskyddsmedlet i fråga. Effekter som 
särskilt bör beaktas är immuntoxicitet, 
endokrinstörande effekter, 
utvecklingstoxicitet samt lågdoseffekter. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 14 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 44 
Skäl 23 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs. 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs, dock 
endast om principerna för integrerad 
bekämpning följs och hänsyn tas till 
klimatförhållandena. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 11 från första behandlingen läggs fram på nytt. 
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Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 45 
Skäl 23 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs. 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs, dock 
endast om principerna för integrerad 
bekämpning följs och hänsyn tas till 
klimatförhållandena. 

Or. en 

Motivering 

Bekräftelse av Europaparlamentets ståndpunkt i ändring 11 från första behandlingen. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 46 
Skäl 23 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs. 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs, dock 
endast om principerna för integrerad 
bekämpning följs och hänsyn tas till 
klimatförhållandena. 

Or. en 
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Motivering 

Ändring 11 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 47 
Skäl 23 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs. 

(23) Gemenskapens handelspartner bör 
konsulteras genom 
Världshälsoorganisationen om de föreslagna 
gränsvärdena och deras iakttagelser bör 
beaktas innan gränsvärdena antas. De 
gränsvärden som Codex 
Alimentarius-kommissionen har fastställs på 
internationell nivå bör också beaktas när 
gemenskapens gränsvärden fastställs, dock 
endast om principerna för god 
lantbrukspraxis följs. 

Or. da 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 48 
Skäl 23a (nytt) 

  (23a) För foder och livsmedel som 
produceras utanför EU kan annan 
lantbrukspraxis med en annan användning 
av växtskyddsmedel vara tillåten, vilket kan 
få till följd att halterna av 
bekämpningsmedelsrester skiljer sig från 
de halter som uppstår av de användningar 
som är tillåtna i EU. Därför bör det för 
importerade produkter fastställas 
gränsvärden som tar hänsyn till dessa 
användningar och de resthalter som de ger 
upphov till, förutsatt att produkternas 
säkerhet kan påvisas enligt samma kriterier 
som för inhemska produkter. 

Or. da 
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 49 
Skäl 23a (nytt) 

  (23a) För foder och livsmedel som 
produceras utanför gemenskapen kan 
annan lantbrukspraxis med en annan 
användning av växtskyddsmedel vara 
tillåten, vilket kan få till följd att halterna 
av bekämpningsmedelsrester skiljer sig 
från de halter som uppstår av de 
användningar som är tillåtna i 
gemenskapen. Därför bör det för 
importerade produkter fastställas 
gränsvärden som tar hänsyn till dessa 
användningar och de resthalter som de ger 
upphov till, förutsatt att produkternas 
säkerhet kan påvisas enligt samma kriterier 
som för inhemska produkter. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 12 från första behandlingen, som godtagits av kommissionen, läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 50 
Skäl 24 

(24) Det är nödvändigt att myndigheten 
bedömer ansökningar om fastställande av 
gränsvärden och utvärderingsrapporter från 
medlemsstaterna för att kunna bedöma 
riskerna för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djuren. 

(24) Det är nödvändigt att myndigheten 
bedömer ansökningar om fastställande av 
gränsvärden och utvärderingsrapporter från 
medlemsstaterna för att kunna bedöma 
riskerna för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djuren. Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet bör i 
samband med sin bedömning av riskerna 
för konsumenterna beakta all vetenskaplig 
expertgranskad litteratur om 
giftverkningarna av växtskyddsmedlet 
i fråga. Effekter som särskilt bör beaktas är 
immuntoxicitet, endokrinstörande effekter, 
utvecklingstoxicitet och lågdoseffekter. 
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Or. en 

Motivering 

Det vore lämpligt att på nytt lägga fram f.d. ändring 14 i syfte att inbegripa de toxiska 
effekterna som en av de första brådskande uppgifter som Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet skall verifiera. Det ändringsförslag föredraganden lagt fram i sitt förslag 
till rekommendation till andra behandlingen bör garantera ekonomiskt stöd för de förnyade 
och utökade uppgifterna för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. 

 

Ändringsförslag från Lena Ek 

Ändringsförslag 51 
Artikel 11, punkt 2 

2. Om myndigheten begär kompletterande 
uppgifter skall den tidsfrist som fastställs i 
punkt 1 upphöra att löpa till dess uppgifterna 
har inkommit. Sådana uppskov skall 
underställas artikel 13. 

2. Om myndigheten begär kompletterande 
uppgifter skall den tidsfrist som fastställs i 
punkt 1 upphöra att löpa till dess uppgifterna 
har inkommit. Sådana uppskov skall 
underställas artikel 13. 

 I undantagsfall då en mer ingående 
utvärdering måste göras får den tidsfrist 
som fastställs i punkt 1 förlängas med upp 
till 6 månader från det datum då den giltiga 
ansökan mottagits. 

Or. en 

Motivering 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har godtagit en tidsfrist på tre månader. I 
samband med ansökningar från anslutningsländer kan emellertid den forskning som finns att 
tillgå om vissa bekämpningsmedel vara otillräcklig för att myndigheten skall kunna fatta ett 
motiverat beslut inom tidsfristen på tre månader. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 52 
Skäl 24a (nytt) 

  (24a) Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet bör i samband med sin 
bedömning av riskerna för konsumenterna 
beakta all vetenskaplig expertgranskad 
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litteratur om giftverkningarna av 
växtskyddsmedlet i fråga. Effekter som 
särskilt bör beaktas är immuntoxicitet, 
endokrinstörande effekter, 
utvecklingstoxicitet och lågdoseffekter. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 14 från första behandlingen läggs fram på nytt. I syfte att underlätta myndighetens 
arbete bör de ansökande tillhandahålla en översikt över all publicerad vetenskaplig 
expertgranskad litteratur om den specifika produkten. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 53 
Artikel -1 (ny) 

 Artikel -1 

  Syftet med denna förordning är att 
fastställa harmoniserade gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung för 
att skydda alla europeiska konsumenter 
mot eventuella skadeverkningar på hälsan. 
Gränsvärdena skall fastställas på den 
lägsta nivå som rimligtvis kan uppnås med 
målet att garantera bästa möjliga 
konsumentskydd. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 16 från första behandlingen läggs fram på nytt. Det är lämpligt att betona att det är 
viktigt att skydda folkhälsan och att inte bara garantera fri rörlighet för varor. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 54 
Artikel -1 (ny) 
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  Artikel -1 

 Mål 
 Syftet med denna förordning är att 

fastställa harmoniserade gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung för 
att skydda alla europeiska konsumenter 
mot eventuella skadeverkningar på hälsan. 
Gränsvärdena skall fastställas på den 
lägsta nivå som rimligtvis kan uppnås med 
målet att garantera bästa möjliga 
konsumentskydd. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslag 16 från första behandlingen läggs fram på nytt. Förordningens syfte bör 
definieras tydligt. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 55 
Artikel -1 (ny) 

  Artikel -1 

 Mål 
 Syftet med denna förordning är att 

fastställa harmoniserade gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester i produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung för 
att skydda alla europeiska konsumenter 
mot eventuella skadeverkningar på hälsan. 
Gränsvärdena skall fastställas på den 
lägsta nivå som rimligtvis kan uppnås med 
målet att garantera bästa möjliga 
konsumentskydd. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 16 från första behandlingen, som godtagits av kommissionen, läggs fram på nytt. 
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Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 56 
Artikel 1 

Genom denna förordning fastställs 
harmoniserade gemenskapsbestämmelser om 
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i 
eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt 
och animaliskt ursprung i enlighet med de 
allmänna principerna i förordning (EG) 
nr 178/2002. 

Genom denna förordning fastställs 
harmoniserade gemenskapsbestämmelser om 
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i 
eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt 
och animaliskt ursprung i enlighet med de 
allmänna principerna i förordning (EG) 
nr 178/2002 för att skydda alla europeiska 
konsumenter mot eventuella 
skadeverkningar på hälsan. Gränsvärdena 
skall fastställas på den lägsta nivå som 
rimligtvis kan uppnås med målet att 
garantera bästa möjliga konsumentskydd. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag förstärker föredragandens förslag i hans ändringsförslag 1. Genom 
dessa ändringsförslag läggs Europaparlamentets ändring 16 fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Robert William Sturdy 

Ändringsförslag 57 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. Den 
omfattar också tillämpning av principerna 
för integrerad bekämpning, liksom 
användning av minsta möjliga mängder av 
bekämpningsmedel och att 
gränsvärden/tillfälliga gränsvärden 
fastställs på den lägsta nivå som behövs för 
att den önskade effekten skall uppnås. 

Or. en 
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Motivering 

Såsom angavs vid första behandlingen ingår integrerad bekämpning i definitionen av god 
lantbrukspraxis, vilket fastställts i direktiv 91/414/EEG. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 58 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): de bästa 
jordbruksmetoder som finns att tillgå som 
bygger på integrerad bekämpning och där 
alternativa växtskyddsmetoder och 
alternativ växtskyddspraxis ges företräde 
framför bruket av kemikalier. 

Or. fr 

Motivering 

Man bör åstadkomma samstämmighet med bestämmelser som antagits i andra rättsakter, i 
detta fall med sjätte miljöhandlingsprogrammet. Dessutom bör man se till att god 
lantbrukspraxis leder till sådana metoder som tar större hänsyn till miljön, till växtskyddet 
och till skyddet av människors hälsa. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 59 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. Den 
omfattar också tillämpning av principerna 
för integrerad bekämpning, liksom 
användning av minsta möjliga mängder av 
bekämpningsmedel och att 
gränsvärden/tillfälliga gränsvärden 
fastställs på den lägsta nivå som behövs för 
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att den önskade effekten skall uppnås. 

Or. en 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 60 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder samt 
jordbruksmetoder som bygger på integrerad 
bekämpning och där alternativa 
växtskyddsmetoder och alternativ 
växtskyddspraxis ges företräde framför 
bruket av kemikalier. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med diskussionerna i miljöutskottet och ändringarna från första behandlingen är 
syftet med definitionen av god lantbrukspraxis att främja alternativa metoder som redan 
tillämpas och som har erkänts av de nationella myndigheterna. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 61 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den nationellt 
rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): nationellt 
rekommenderade jordbruksmetoder som 
bygger på integrerad bekämpning och där 
alternativa växtskyddsmetoder och 
alternativ växtskyddspraxis ges företräde 
framför bruket av kemikalier. 

Or. en 
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Motivering 

Ändring 23 från första behandlingen läggs fram på nytt (har godtagits av kommissionen). 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 62 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den 
nationellt rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): de bästa 
jordbruksmetoder som finns att tillgå som 
bygger på integrerad bekämpning och där 
alternativa växtskyddsmetoder och 
alternativ växtskyddspraxis ges företräde 
framför bruket av kemikalier. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 23 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 63 
Artikel 3, punkt 2, led a 

a) god lantbrukspraxis (GAP): den 
nationellt rekommenderade, godkända eller 
registrerade säkra användningen av 
växtskyddsmedel under verkliga 
förhållanden i alla led vid produktion, 
lagring, transport, distribution och 
bearbetning av livsmedel och foder. 

a) god lantbrukspraxis (GAP): de bästa 
jordbruksmetoder som finns att tillgå som 
bygger på integrerad bekämpning och där 
kemikaliefria växtskyddsmetoder och 
kemikaliefri växtskyddspraxis, såsom 
resistenta växtsorter, växelbruk, mekanisk 
ogräsrensning och biologisk bekämpning 
etc. ges företräde framför bruket av 
syntetiska kemikalier. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 23 från första behandlingen läggs fram på nytt. Bästa lantbrukspraxis är det bästa 
sättet att skydda folkhälsan och kommer att leda till de lägsta gränsvärdena, den lägsta 
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exponeringen av konsumenterna och de lägsta hälsoriskerna. Kemikaliefria metoder och 
kemikaliefri praxis måste prioriteras eftersom man då förebygger risker för konsumenterna. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 64 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder, på basis av bästa 
tillgängliga jordbruksmetoder för 
växtskydd, dvs. integrerad bekämpning i en 
bestämd klimatzon, samt den lägsta möjliga 
exponering för konsumenternas del som 
krävs för att skydda alla känsliga 
konsumenter. Om detta gränsvärde 
överskrids skall åtgärder vidtas för att dra 
tillbaka produkten från marknaden. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 21 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 65 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder, på basis av bästa 
tillgängliga jordbruksmetoder för 
växtskydd, dvs. integrerad bekämpning i en 
bestämd klimatzon, samt den lägsta möjliga 
exponering för konsumenternas del som 
krävs för att skydda alla känsliga 
konsumenter. Om detta gränsvärde 
överskrids skall åtgärder vidtas för att dra 
tillbaka produkten från marknaden. 
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Or. en 

Motivering 

I den gemensamma ståndpunkten nämns inga åtgärder som skall vidtas när gränsvärdena 
överskrids. Detta försvagar kommissionens förslag och Europaparlamentets ändring 21 från 
första behandlingen beaktas inte. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 66 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller 
på livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre gränsen för halten, på 
basis av bästa tillgängliga 
jordbruksmetoder för växtskydd, dvs. 
integrerad bekämpning i en bestämd 
klimatzon, samt den lägsta möjliga 
exponering för konsumenternas del som 
krävs för att skydda alla känsliga 
konsumenter. Om detta gränsvärde 
överskrids skall åtgärder vidtas för att dra 
tillbaka produkten från marknaden. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 21 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 67 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder, på basis av goda 
jordbruksmetoder för växtskydd, dvs. 
integrerad bekämpning i en bestämd 
klimatzon, samt den lägsta möjliga 
exponering för konsumenternas del som 
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krävs för att skydda alla känsliga 
konsumenter. 

Or. fr 

Motivering 

Man måste nämna goda jordbruksmetoder, för att främja integrerad bekämpning och ge ett 
lämpligt skydd åt de känsligaste konsumentgrupperna. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 68 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller 
på livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den lägsta möjliga halten av 
bekämpningsmedelsrester på basis av bästa 
tillgängliga jordbruksmetoder för 
växtskydd genom åtminstone integrerad 
bekämpning i en bestämd klimatzon; om 
detta gränsvärde överskrids skall åtgärder 
vidtas för att dra tillbaka produkten från 
marknaden. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 21 från första behandlingen läggs fram på nytt. Gränsvärdena bör fastställas så lågt 
som möjligt för att minimera de risker som hänger samman med användning av 
bekämpningsmedel och för att skydda folkhälsan. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 69 
Artikel 3, punkt 2, led d 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder. 

d) gränsvärde för bekämpningsmedelsrester 
(gränsvärde): den övre lagliga gränsen för 
halten av bekämpningsmedelsrester i eller på 
livsmedel eller foder på basis av god 
lantbrukspraxis (GAP). 
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Or. da 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 70 
Artikel 3, punkt 2, led g, strecksats 1 

− användningen av det verksamma ämnet i 
ett växtskyddsmedel på en viss produkt inte 
är godkänd i gemenskapen, eller 

− användningen av det verksamma ämnet i 
ett växtskyddsmedel på en viss produkt inte 
är godkänd i gemenskapen, av andra skäl än 
folkhälsoskäl för den särskilda produkten 
och den särskilda användningen, 

Or. en 

Motivering 

I parlamentets ändring 24 från första behandlingen nämns betänkligheter gällande 
internationell handel. Rådet har återgått till ursprungstexten. Detta är kompromissförslaget. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 71 
Artikel 3, punkt 2, led g, strecksats 2 

- ett befintligt gemenskapsgränsvärde inte 
är tillräckligt för att möta behoven i den 
internationella handeln. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

I parlamentets ändring 24 från första behandlingen nämns betänkligheter gällande 
internationell handel. Rådet har återgått till ursprungstexten. Detta är kompromissförslaget. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 72 
Artikel 3, punkt 2, led i 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
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ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde. 

ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av uppgifter som erhållits genom 
lämpliga undersökningar, med hänsyn 
tagen till de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter, 
liksom till barns och fosters högre 
känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 26 från första behandlingen läggs fram på nytt (godtagits av kommissionen). 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 73 
Artikel 3, punkt 2, led i 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde. 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde, med hänsyn 
tagen till de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter, 
liksom till barns och fosters högre 
känslighet. 

Or. en 

Motivering 

På samma sätt som i ändring 1 måste de kumulativa och synergistiska effekterna beaktas, 
liksom skyddet av särskilt känsliga grupper. Syftet är att stärka föredragandens förslag som 
redan lagts fram i hans ändringsförslag 12 till artikel 14. 
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Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 74 
Artikel 3, punkt 2, led i 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde. 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av uppgifter som erhållits genom 
lämpliga undersökningar, med hänsyn 
tagen till de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter, 
liksom till barns och fosters högre 
känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Som Europaparlamentet tydligt angav i ändring 26 från första behandlingen är det viktigt att 
noga beakta barns och fosters känslighet. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 75 
Artikel 3, punkt 2, led i 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde. 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som enligt uppgifter som 
erhållits genom relevanta undersökningar, 
inbegripet om de olika 
växtskyddsprodukternas kända kumulativa 
och synergistiska effekter, samt med 
hänsyn tagen till att barn och foster är 
särskilt känsliga kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten. 

Or. da 
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Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 76 
Artikel 3, punkt 2, led i 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel uttryckt på grundval av 
kroppsvikt, som kan intas under kort tid, 
vanligen under en måltid eller en dag utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde. 

i) akut referensdos: den uppskattade mängd 
ämne i livsmedel eller dricksvatten uttryckt 
på grundval av kroppsvikt, som kan intas 
under kort tid, vanligen under en måltid eller 
en dag utan uppskattbar hälsorisk för 
konsumenten på grundval av alla kända 
fakta vid den tidpunkt utvärderingen skedde, 
inbegripet om de olika 
växtskyddsprodukternas kumulativa och 
synergistiska effekter, samt med hänsyn 
tagen till barns och fosters högre 
känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 26 från första behandlingen läggs fram på nytt. På senare år har det i en mängd 
vetenskaplig litteratur visats att växtskyddsprodukter (t.ex. parakvat och maneb) samt 
resterna av dem i livsmedel kan ha additiva och synergistiska effekter. Dessutom måste det 
tas hänsyn till vetenskapliga rön om att barn och foster är särskilt känsliga. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 77 
Artikel 3, punkt 2, led j 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för någon konsument på grundval 
av alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde, inbegripet om de 
olika växtskyddsprodukternas kända 
kumulativa och synergistiska effekter, samt 
med hänsyn tagen till att barn och foster är 
särskilt känsliga. 

Or. da 
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Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 78 
Artikel 3, punkt 2, led j 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel eller dricksvatten 
uttryckt på grundval av kroppsvikt, som kan 
intas dagligen under en livstid utan 
uppskattbar hälsorisk för konsumenten på 
grundval av alla kända fakta vid den 
tidpunkt utvärderingen skedde, inbegripet 
om de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter, samt 
med hänsyn tagen till barns och fosters 
högre känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 27 från första behandlingen läggs fram på nytt. På senare år har det i en mängd 
vetenskaplig litteratur visats att växtskyddsprodukter (t.ex. parakvat och maneb) samt 
resterna av dem i livsmedel kan ha additiva och synergistiska effekter. Dessutom måste det 
tas hänsyn till vetenskapliga rön om att barn och foster är särskilt känsliga. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 79 
Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde, med hänsyn tagen till 
de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter 
liksom barns och fosters högre känslighet. 

Or. en 
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Motivering 

Se ändring 7. Ändring 27 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 80 
Artikel 3, punkt 2, led j 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för någon konsument på grundval 
av alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde, med hänsyn tagen till 
de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter 
liksom barns och fosters högre känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 27 från första behandlingen läggs fram på nytt (har godtagits av kommissionen). 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 81 
Artikel 3, punkt 2, led j 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för någon konsument på grundval 
av alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde, inbegripet om de 
olika växtskyddsprodukternas kumulativa 
och synergistiska effekter, samt med 
hänsyn tagen till barns och fosters högre 
känslighet. 

Or. fr 
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Motivering 

Ändring 27 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 82 
Artikel 3, punkt 2, led j 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde. 

j) acceptabelt dagligt intag: den uppskattade 
mängd ämne i livsmedel uttryckt på 
grundval av kroppsvikt, som kan intas 
dagligen under en livstid utan uppskattbar 
hälsorisk för konsumenten på grundval av 
alla kända fakta vid den tidpunkt 
utvärderingen skedde, med hänsyn tagen till 
de olika växtskyddsprodukternas 
kumulativa och synergistiska effekter 
liksom barns och fosters högre känslighet. 

Or. en 

Motivering 

Samma motivering som ovan: kumulativa och synergistiska effekter måste beaktas, liksom 
skyddet av särskilt känsliga grupper. Syftet är att stärka föredragandens förslag som redan 
lagts fram i hans ändringsförslag 12 till artikel 14. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 83 
Artikel 6, punkt 2 

2. Parter som på lämpligt sätt kan styrka att 
de har ett berättigat intresse, inklusive 
tillverkare, odlare och producenter av de 
produkter som omfattas av bilaga I får också 
lämna in en ansökan till en medlemsstat 
enligt artikel 7. 

2. Alla parter med ett berättigat intresse för 
hälsa och miljö samt kommersiellt berörda 
parter, inklusive tillverkare, odlare och 
producenter av de produkter som omfattas 
av bilaga I får också lämna in en ansökan till 
en medlemsstat enligt artikel 7. 

Or. en 
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Motivering 

Ändring 30 från första behandlingen läggs fram på nytt (har godtagits av kommissionen). 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 84 
Artikel 6, punkt 2 

2. Parter som på lämpligt sätt kan styrka att 
de har ett berättigat intresse, inklusive 
tillverkare, odlare och producenter av de 
produkter som omfattas av bilaga I får också 
lämna in en ansökan till en medlemsstat 
enligt artikel 7. 

2. Parter som på lämpligt sätt kan styrka att 
de har ett berättigat intresse, inklusive 
frivilligorganisationer, tillverkare, odlare 
och producenter av de produkter som 
omfattas av bilaga I får också lämna in en 
ansökan till en medlemsstat enligt artikel 7. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med ändring 30, som antogs vid första behandlingen, var att ge en bredare definition 
av ”berörda parter” så att även icke-statliga hälso- och miljöorganisationer kan lämna in 
ansökningar. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 85 
Artikel 6, punkt 2 

2. Parter som på lämpligt sätt kan styrka att 
de har ett berättigat intresse, inklusive 
tillverkare, odlare och producenter av de 
produkter som omfattas av bilaga I får också 
lämna in en ansökan till en medlemsstat 
enligt artikel 7. 

2. Alla parter med ett berättigat intresse för 
hälsa och miljö samt kommersiellt berörda 
parter inklusive tillverkare, odlare, 
importörer och producenter av de produkter 
som omfattas av bilaga I. 

Or. da 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 86 
Artikel 7, punkt 1, led c 



 

AM\545847SV.doc 39/53 PE 349.878v01-00/19-115 

 SV 

c) I förekommande fall, vetenskapligt 
underbyggd anledning till oro. 

c) En fullständig översikt över alla 
farhågor som uttryckts i den vetenskapliga 
litteraturen samt en översikt över de senaste 
tio årens vetenskapliga expertgranskade 
litteratur om växtskyddsprodukten och/eller 
resthalter av den. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 33 från första behandlingen läggs fram på nytt i något modifierad form för att beakta 
rådets betänkligheter angående Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets kapacitet. 
Om det uttryckts farhågor angående växtskyddsprodukten och/eller resthalter av den i den 
vetenskapliga litteraturen skall den som ansöker om ett gränsvärde göra en fullständig 
översikt över dessa farhågor. Det bör vara sökandens uppgift, och inte myndighetens, att 
tillhandahålla relevant vetenskaplig litteratur om produkten. Om sökanden inte gör detta bör 
det vara ett skäl att avslå ansökan. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 87 
Artikel 7, punkt 1, led ca (nytt) 

  ca) En fullständig översikt över alla 
farhågor som uttryckts i den vetenskapliga 
litteraturen om växtskyddsprodukten 
och/eller resthalter av den. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 33 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 88 
Artikel 7, punkt 1, led da (nytt) 

  da) En bedömning av framför allt 
immuntoxicitet, neurotoxicitet, 
utvecklingstoxicitet, lågdoseffekter, 
endokrinstörande effekter och synergistiska 
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effekter av växtskyddsmedlet eller resthalter 
av det. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 36 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

Toxikologiska tester i syfte att utvärdera effekter senare i livet (neurologiska, immunotoxiska, 
hormonella eller cancerframkallande) av exponering under en nyckelfas i utvecklingen 
(embryon, foster, barndom) krävs för närvarande inte vid utvärderingen av verksamma 
ämnen och produkter. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 89 
Artikel 7, punkt 1, led b, led va (nytt) 

  va) ett förtydligande av de konkreta 
metoder för integrerad bekämpning som 
tillämpas för olika grödor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 90 
Artikel 10, punkt 1, led ca (nytt) 

  ca) en bedömning av framför allt 
immuntoxicitet, neurotoxicitet, 
utvecklingstoxicitet, lågdoseffekter, 
endokrinstörande effekter och synergistiska 
effekter av växtskyddsmedlet eller resthalter 
av det. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 36 från första behandlingen läggs fram på nytt (har godtagits av kommissionen). 
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Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 91 
Artikel 10, punkt 1, led ca (nytt) 

  ca) en bedömning av framför allt 
immuntoxicitet, neurotoxicitet, 
utvecklingstoxicitet, lågdoseffekter, 
endokrinstörande effekter och synergistiska 
effekter av växtskyddsmedlet eller resthalter 
av det. 

Or. en 

Motivering 

Man måste hänvisa till toxicitet liksom i skäl 24, så som gjordes vid första behandlingen. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 92 
Artikel 10, punkt 1, led ca (nytt) 

  ca) en bedömning av framför allt kända 
vetenskapliga rön om immuntoxicitet, 
neurotoxicitet, utvecklingstoxicitet, 
lågdoseffekter, endokrinstörande effekter 
och synergistiska effekter av 
växtskyddsmedlet eller resthalter av det. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 36 från första behandlingen läggs fram på nytt i något modifierad form för att beakta 
rådets betänkligheter angående Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets kapacitet. 
Alla vetenskaplig rön måste beaktas när gränsvärdena fastställs. Dessutom måste nya rön om 
bekämpningsmedels toxiska, immunotoxiska eller endokrinstörande effekter leda till att 
godkännandet för det berörda ämnet dras tillbaka i enlighet med direktiv 91/414. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 93 
Artikel 14, punkt 2, led a 
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a) Tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
rön. 

a) Tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
rön, inbegripet en översikt av de senaste 
tio årens vetenskapliga expertgranskade 
litteratur om växtskyddsmedlet i fråga och 
resterna av det. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 33 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

Det är inte acceptabelt att det inte krävs någon systematisk genomgång av den tillgängliga 
vetenskapliga litteraturen vid utvärderingförfarandet för verksamma ämnen och produkter.  

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 94 
Artikel 14, punkt 2, led a 

a) Tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
rön. 

a) Tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
rön, inbegripet en översikt av de senaste 
tio årens vetenskapliga expertgranskade 
litteratur om växtskyddsmedlet i fråga och 
resterna av det. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 42 från första behandlingen läggs fram på nytt. Samtliga vetenskapliga rön måste 
beaktas när gränsvärdena fastställs. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 95 
Artikel 14, punkt 2, led c 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djur. 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna med störst intag 
(inbegripet exponering för andra källor än 
livsmedel) och de känsligaste 
konsumenterna och, i förekommande fall, 
för djur  
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Or. en 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 96 
Artikel 14, punkt 2, led c 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djur. 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna med störst intag 
(inbegripet exponering för andra källor än 
livsmedel) och de känsligaste 
konsumenterna och, i förekommande fall, 
för djur  

Or. en 

Motivering 

Ändring 44 från första behandlingen läggs fram på nytt. Konsumenter är också exponerade 
på andra sätt för resthalter av syntetiska kemikalier, exempelvis till följd av att 
bekämpningsmedel används inomhus eller på gräsmattor samt som följd av luftföroreningar 
(i områden med intensivt lantbruk). Det måste tas hänsyn till dessa former av exponering. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 97 
Artikel 14, punkt 2, led c 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djur. 

c) Resultat av en bedömning av potentiella 
risker för konsumenterna med störst intag 
(inbegripet exponering för andra källor än 
livsmedel) och de känsligaste 
konsumenterna och, i förekommande fall, 
för djur. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 44 från första behandlingen läggs fram på nytt. Det är lämpligt att ur 
hälsoskyddshänseende beakta de eventuella konsekvenserna av att konsumenter exponeras för 
ämnen med kända kombinerade effekter på olika sätt och via olika exponeringskällor. 
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Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 98 
Artikel 14, punkt 2, led e 

e) Ett CXL eller en GAP som tillämpas i ett 
tredjeland för laglig användning av ett 
verksamt ämne i det landet. 

e) Ett CXL eller en GAP som tillämpas i ett 
tredjeland för verksamma ämnen vars 
användning är tillåten i EU. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 45 från första behandlingen läggs fram på nytt. De gränsvärden som rekommenderas 
i Codex Alimentarius bör endast tillämpas på ämnen som inte är förbjudna i EU av 
konsumentskydds- och miljöskäl. 

 

Ändringsförslag från Linda McAvan 

Ändringsförslag 99 
Artikel 16, punkt 1, led ea (nytt) 

 ea) Om inga nya produkter, 
produktgrupper och/eller delar av 
produkter har inbegripits i bilaga I och en 
eller flera medlemsstater begär det, för att 
alla eventuella nödvändiga vetenskapliga 
studier till stöd för en ansökan om 
fastställande av gränsvärde skall kunna 
genomföras och utvärderas, förutsatt att 
inga oacceptabla säkerhetsrisker för 
konsumenten har fastställts. 

Or. en 

Motivering 

I artikel 4.1 i rådets gemensamma ståndpunkt läggs nya produkter till i bilaga I som inte 
ingick i kommissionens förslag (artikel 17). Där föreslås dock inga lämpliga 
övergångssystem. Det är lämpligt att stadga om sådana system i artikel 16, som avser de 
omständigheter då tillfälliga gränsvärden kan fastställas. Gränsvärdena baseras på uppgifter 
från specifika försök, som normalt sett sträcker sig över två växtsäsonger och sedan 
utvärderas av tillsynsmyndigheten. Det är inte troligt att det finns några sådana uppgifter 
tillgängliga för produkter för vilka det tidigare inte har funnits några gränsvärden. I stället 
godkänns bekämpningsmedel för användning på de grödorna på grundval av mer generella 
säkerhetsuppgifter. Om produkterna skulle inbegripas i bilaga I utan att man hinner få fram 
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och utvärdera uppgifter från specifika gränsvärdesförsök skulle gränsvärdena för dem 
fastställas till det standardiserade värdet (i praktiken noll). Befintliga tillåtna användningar 
av bekämpningsmedel på dessa grödor skulle därför dras tillbaka även i fall då de är ofarliga 
för konsumenterna. 

 

Ändringsförslag från Linda McAvan 

Ändringsförslag 100 
Artikel 16, punkt 2, stycke 3 

De gränsvärden som avses i punkt 1 d skall 
bedömas på nytt vid utgången av den period 
för vilken det viktiga användningsområdet 
godkänts. 

De gränsvärden som avses i punkt 1 d skall 
bedömas på nytt vid utgången av den period 
för vilken det viktiga användningsområdet 
godkänts. De gränsvärden som avses i 
punkt 1 e skall bedömas på nytt när de 
vetenskapliga studierna har genomförts 
och utvärderats, dock senast fyra år efter 
det att de införts i bilaga III. 

Or. en 

Motivering 

I artikel 4.1 i rådets gemensamma ståndpunkt läggs nya produkter till i bilaga I som inte 
ingick i kommissionens förslag (artikel 17). Där föreslås dock inga lämpliga 
övergångssystem. Det är lämpligt att stadga om sådana system i artikel 16, som avser de 
omständigheter då tillfälliga gränsvärden kan fastställas. Gränsvärdena baseras på uppgifter 
från specifika försök, som normalt sett sträcker sig över två växtsäsonger och sedan 
utvärderas av tillsynsmyndigheten. Det är inte troligt att det finns några sådana uppgifter 
tillgängliga för produkter för vilka det tidigare inte har funnits några gränsvärden. I stället 
godkänns bekämpningsmedel för användning på de grödorna på grundval av mer generella 
säkerhetsuppgifter. Om produkterna skulle inbegripas i bilaga I utan att man hinner få fram 
och utvärdera uppgifter från specifika gränsvärdesförsök skulle gränsvärdena för dem 
fastställas till det standardiserade värdet (i praktiken noll). Befintliga tillåtna användningar 
av bekämpningsmedel på dessa grödor skulle därför dras tillbaka även i fall då de är ofarliga 
för konsumenterna. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 101 
Artikel 16a (ny) 

 Artikel 16 
 Sammanlagda gränsvärden 
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  Sammanlagda gränsvärden skall, i enlighet 
med det förfarande som avses i artikel 45.2 
och med de kriterier som fastställs i 
artikel 14, fastställas för förekomsten av 
rester av flera olika bekämpningsmedel i 
livsmedel och foder. Om de sammanlagda 
gränsvärdena överskrids skall 
artiklarna 18, 19 och 20 gälla i tillämpliga 
delar. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 40 från första behandlingen läggs fram på nytt. Andelen livsmedel inom EU som 
innehåller rester av fler än ett bekämpningsmedel ökade från 13 procent till 21 procent 
mellan 1998 och 2001. I 2002 års övervakningsrapport om bekämpningsmedelsrester från 
byrån för livsmedel och veterinära frågor framgår det tydligt att antalet prover som 
innehåller så många som fyra eller ännu fler bekämpningsmedel ökat särskilt markant. De 
enskilda ämnena kan ha kumulativa effekter i människokroppen (t. ex. i fallet med olika 
organofosfater). De kan också förstärka varandras verkan. Vid metoden som grundas på 
gränsvärden för enskilda ämnen tas ingen hänsyn till de nuvarande halterna av 
bekämpningsmedelsrester eller till den förebyggande hälsovårdens krav. 

Förordningen bör därför stadga om sammanlagda gränsvärden. Sådana kan beräknas till 
exempel genom att man räknar ihop de enskilda ämnenas ”gränsvärdesutnyttjande”. När det 
sammanlagda gränsvärdet överskrids bör produkten dras tillbaka från marknaden, precis 
som när ett gränsvärde för ett enskilt ämne överskrids. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 102 
Artikel 22, punkt 2a (ny) 

  2a. Tillfälliga gränsvärden skall fastställas 
på den lägsta nivå som kan uppnås i alla 
medlemsstater på basis av god 
lantbrukspraxis och i enlighet med 
principerna för en integrerad bekämpning. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 49 från första behandlingen läggs fram på nytt. Försiktighetsprincipen skall 
tillämpas och tillfälliga gränsvärden fastställas på lägsta rimliga nivå. 
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Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 103 
Artikel 23, led a 

a) God lantbrukspraxis (GAP). a) God lantbrukspraxis (GAP), de bästa 
jordbruksmetoder som finns att tillgå som 
grundar sig på integrerad bekämpning och 
där alternativa växtskyddsmetoder och 
alternativ växtskyddspraxis ges företräde 
framför bruket av kemikalier vid 
fastställandet av respektive gränsvärde. 

Or. fr 

Motivering 

Detta ändringsförslag stämmer överens med de övriga ändringsförslagen om denna specifika 
punkt om god lantbrukspraxis. Se ändringsförslaget till artikel 3.2, led a. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 104 
Artikel 23, led ca (nytt) 

  ca) Tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
rön, bland annat en översikt av de senaste 
tio årens vetenskapliga expertgranskade 
litteratur om växtskyddsmedlet i fråga och 
resterna av det. Effekter som särskilt bör 
beaktas är immuntoxicitet, 
endokrinstörande effekter, 
utvecklingstoxicitet och lågdoseffekter. 

Or. fr 

Motivering 

Ändringarna 33 och 36 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

Detta ändringsförslag stämmer överens med ändringsförslaget till artikel 7.1, led da (nytt). 

Toxikologiska tester i syfte att utvärdera effekter senare i livet (neurologiska, immunotoxiska, 
hormonella eller cancerframkallande) av exponering under en nyckelfas i utvecklingen 
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(embryon, foster, barndom) krävs för närvarande inte vid utvärderingen av verksamma 
ämnen och produkter. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 105 
Artikel 24, punkt 1, inledningen 

1. På begäran av kommissionen skall 
myndigheten lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om eventuella risker för 
konsumenternas hälsa på grund av 

1. Myndigheten skall lämna ett motiverat 
yttrande till kommissionen om eventuella 
risker för konsumenternas hälsa på grund av 

Or. fr 

Motivering 

Myndigheten bör vara autonom när det gäller att avge yttranden. Detta hindrar inte att 
kommissionen kan begära att den avger yttranden. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 106 
Artikel 24, punkt 1, inledningen 

1. På begäran av kommissionen skall 
myndigheten lämna ett motiverat yttrande 
till kommissionen om eventuella risker för 
konsumenternas hälsa på grund av 

1. Myndigheten skall lämna ett motiverat 
yttrande till kommissionen om eventuella 
risker för konsumenternas hälsa på grund av 

Or. en 

Motivering 

Myndigheten bör granska de uppgifter som medlemsstaterna tillhandahåller, och det inte 
bara på uppdrag av kommissionen. Detta ändringsförslag innebär att den ursprungliga texten 
i kommissionens förslag delvis återinförs (artikel 25 i KOM(2003)0117). 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 107 
Artikel 25 
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Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 

Med beaktande av myndighetens yttrande 
får tillfälliga gränsvärden för verksamma 
ämnen som avses i artikel 23 fastställas och 
förtecknas i bilaga III i enlighet med 
artikel 22.1 eller det verksamma ämnet i 
förekommande fall införas i bilaga IV i 
enlighet med artikel 5.1. Tillfälliga 
gränsvärden skall fastställas på den lägsta 
nivå som kan uppnås i alla medlemsstater 
på basis av god lantbrukspraxis och i 
enlighet med principerna för integrerad 
bekämpning. 

Or. fr 

Motivering 

Den första delen av detta ändringsförslag stämmer överens med ändringsförslaget om 
artikel 24. 

Vad gäller den andra delen av ändringsförslaget läggs ändring 49 från första behandlingen 
fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Dorette Corbey 

Ändringsförslag 108 
Artikel 25 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 
Tillfälliga gränsvärden skall fastställas på 
den lägsta nivå som kan uppnås i alla 
medlemsstater på basis av god 
lantbrukspraxis och i enlighet med 
principerna för integrerad bekämpning. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag bygger på ändringsförslag 15 från föredraganden och principerna för 
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integrerad bekämpning läggs till. 

 

Ändringsförslag från Roberto Musacchio 

Ändringsförslag 109 
Artikel 25 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 
Tillfälliga gränsvärden skall fastställas på 
den lägsta nivå som kan uppnås i alla 
medlemsstater på basis av god 
lantbrukspraxis och i enlighet med 
principerna för integrerad bekämpning. 

Or. en 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är att tydligare hänvisa till positiva resultat som uppnåtts 
genom befintlig och erkänd god lantbrukspraxis. 

 

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt och Guido Sacconi 

Ändringsförslag 110 
Artikel 25 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 

Med beaktande av myndighetens yttrande, 
om sådant yttrande begärts, får tillfälliga 
gränsvärden för verksamma ämnen som 
avses i artikel 23 fastställas och förtecknas i 
bilaga III i enlighet med artikel 22.1 eller det 
verksamma ämnet i förekommande fall 
införas i bilaga IV i enlighet med artikel 5.1. 
Tillfälliga gränsvärden skall fastställas på 
den lägsta nivå som kan uppnås i alla 
medlemsstater på basis av god 
lantbrukspraxis och i enlighet med 
principerna för integrerad bekämpning. 
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Or. en 

Motivering 

Ändring 49 från första behandlingen (som godtagits av kommissionen) läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 111 
Artikel 26, punkt 1 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/23/EG skall medlemsstaterna 
genomföra offentlig kontroll av 
bekämpningsmedelsrester för att se till att 
denna förordning följs, i enlighet med 
relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen rörande offentlig 
kontroll av livsmedel och djurfoder. 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
direktiv 96/23/EG skall medlemsstaterna 
genomföra offentlig kontroll av 
bekämpningsmedelsrester i hela 
distributionskedjan, i tullen och hos 
grossister för att se till att denna förordning 
följs, i enlighet med relevanta bestämmelser 
i gemenskapslagstiftningen rörande offentlig 
kontroll av livsmedel och djurfoder. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 54 från första behandlingen läggs fram på nytt. 

 

Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 112 
Artikel 26, punkt 2 

2. Sådana kontroller av 
bekämpningsmedelsrester skall särskilt bestå 
av provtagning och efterföljande analyser av 
proverna och identifiering av de 
bekämpningsmedel som förekommer och 
resthalterna av dessa. 

2. Sådana kontroller av 
bekämpningsmedelsrester skall särskilt bestå 
av provtagning och efterföljande analyser av 
proverna och identifiering av de 
bekämpningsmedel som förekommer och 
resthalterna av dessa. Övervakningen skall 
genomföras i hela distributionskedjan, i 
tullen, hos grossister och, i synnerhet, där 
konsumenterna tillhandahålls produkten. 

Or. en 
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Motivering 

Ändring 54 från första behandlingen läggs fram på nytt. Det är viktigt att resthalterna 
övervakas i de tidiga leden av livsmedelskedjan, men också där konsumenterna tillhandahålls 
produkten. 

 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen 

Ändringsförslag 113 
Artikel 26, punkt 2 

2. Sådana kontroller av 
bekämpningsmedelsrester skall särskilt bestå 
av provtagning och efterföljande analyser av 
proverna och identifiering av de 
bekämpningsmedel som förekommer och 
resthalterna av dessa. 

2. Sådana kontroller av 
bekämpningsmedelsrester skall särskilt bestå 
av provtagning och efterföljande analyser av 
proverna och identifiering av de 
bekämpningsmedel som förekommer och 
resthalterna av dessa. Kontrollerna skall 
i synnerhet utföras där konsumenterna 
tillhandahålls produkterna. 

Or. da 

 

Ändringsförslag från Anne Ferreira 

Ändringsförslag 114 
Artikel 28, punkt 1 

1. Metoderna för analys av 
bekämpningsmedelsrester skall uppfylla 
kriterierna i relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen rörande offentlig 
kontroll av livsmedel och djurfoder. 

1. Metoderna för analys av 
bekämpningsmedelsrester skall uppfylla 
kriterierna i relevanta bestämmelser i 
gemenskapslagstiftningen rörande offentlig 
kontroll av livsmedel och djurfoder. Om det 
inte finns några lämpliga metoder för att 
påvisa förekomsten av ett 
bekämpningsmedel eller om detta 
bekämpningsmedel inte regelbundet 
övervakas skall godkännandet upphävas. 

Or. fr 

Motivering 

Ändring 56 från första behandlingen läggs fram på nytt. 
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Ändringsförslag från Bart Staes och Caroline Lucas 

Ändringsförslag 115 
Artikel 28, punkt 1a (nytt) 

  1a. Om det inte finns några lämpliga 
metoder för att påvisa förekomsten av ett 
bekämpningsmedel eller om detta 
bekämpningsmedel inte regelbundet 
övervakas skall godkännandet upphävas. 

Or. en 

Motivering 

Ändring 56 från första behandlingen läggs fram på nytt. För många av de cirka 800 
verksamma ämnen som är godkända inom EU finns det i dagsläget inte tillräckligt känsliga 
detektionsmetoder, eller inga sådana metoder alls. Med hjälp av dagens analysmetod, som i 
praktiken omfattar ett flertal olika metoder, kan som regel endast ungefär 200 verksamma 
ämnen påvisas. Ytterligare några få ämnen kan påvisas med hjälp av enskilda metoder. Vid 
övervakningen av bekämpningsmedelsrester inom EU är det därför omöjligt att påvisa ett 
avsevärt antal bekämpningsmedel som kan uppträda som rester i livsmedel. 

Antalet övervakade ämnen är dessutom i dag avsevärt lägre än det antal ämnen som det 
skulle vara möjligt att analysera. Under 2001 övervakades i EU:s medlemsstater i genomsnitt 
endast 161 av de 800 verksamma ämnen som godkänts. 
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