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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 259
Artikel 6, litra e

e) anvendelsesmåde e) anvendelsesmåde og -betingelser

Or. pl

Begrundelse

Direktivet bør ikke blot omfatte den måde, plantebeskyttelsesmidler anvendes på, men også 
anvendelsesbetingelserne.

I det sidste punkt i denne artikel nævnes dog "særlige betingelser", men ikke normale 
anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 260
Artikel 7, stk. 1, første afsnit
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Autoriteten har ansvar for at koordinere 
godkendelsesproceduren.
I den forbindelse skal autoriteten henholde 
sig til medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.

En ansøgning om godkendelse af et aktivstof 
eller om ændring af betingelserne for en 
godkendelse indgives af producenten af 
aktivstoffet til en medlemsstat (i det 
følgende benævnt "den rapporterende 
medlemsstat") sammen med et fuldstændigt 
dossier og et resumé heraf, jf. artikel 8, 
stk. 1 og 2, eller en dataadgangstilladelse for 
de pågældende dokumenter eller en 
videnskabelig begrundelse for ikke at 
fremlægge visse dele af dokumenterne, idet 
det godtgøres, at aktivstoffet opfylder 
godkendelseskriterierne i artikel 4.

En ansøgning om godkendelse af et aktivstof 
eller om ændring af betingelserne for en 
godkendelse indgives af producenten af 
aktivstoffet til autoriteten sammen med et 
fuldstændigt dossier og et resumé heraf, jf. 
artikel 8, stk. 1 og 2, eller en 
dataadgangstilladelse for de pågældende 
dokumenter eller en videnskabelig 
begrundelse for ikke at fremlægge visse dele 
af dokumenterne, idet det godtgøres, at 
aktivstoffet opfylder godkendelseskriterierne 
i artikel 4. Autoriteten informerer 
medlemsstaternes kompetente myndigheder 
om de ansøgninger, den har modtaget.
En medlemsstat kan vælge et aktivstof, for 
hvilket autoriteten har modtaget en 
ansøgning om godkendelse, med det formål 
at blive den kompetente myndighed i 
henhold til artikel 9 og 11 (i det følgende 
benævnt "den rapporterende 
medlemsstat").
Hvis to eller flere medlemsstater har 
udtrykt interesse for at blive den 
rapporterende medlemsstat, og de ikke kan 
blive enige om, hvem der skal være den 
kompetente myndighed, fastsættes den 
rapporterende medlemsstat i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
76, stk. 3.
Beslutningen baseres på objektive kriterier 
såsom geografiske, landbrugsmæssige og 
klimatiske forhold, særlig med hensyn til 
målorganismer samt den kompetente 
myndigheds og referencelaboratoriets 
gennemførelse og upartiskhed og 
manglende interesse i forbindelse med 
producenterne.

Or. en
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Begrundelse

Erstatter ordførerens ændringsforslag 45.

Industrien bør ikke have ret til at vælge en rapporterende medlemsstat. Ansøgninger skal 
sendes til autoriteten, om medlemsstaterne skal selv afgøre, hvem der skal være den 
rapporterende medlemsstat. Uenigheder skal løses ved hjælp af komitologiproceduren på 
grundlag af objektive kriterier.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen 
og Chris Davies

Ændringsforslag 261
Artikel 7, stk. 1 a (nyt)

1a. En fysisk eller juridisk person, der er 
etableret uden for Fællesskabet, og som 
indsender en ansøgning, udpeger som hans 
enerepræsentant en fysisk eller juridisk 
person, der er etableret i Fællesskabet, til at 
opfylde producentens forpligtelser i 
henhold til denne forordning.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 70 i denne forordning må foranstaltningerne i denne forordning ikke 
medføre indskrænkning af det civil- og strafferetlige ansvar i producentens medlemsstater. 
Formålet med ændringsforslaget er at indføre ensartede spilleregler for alle producenter, 
herunder producenter, der er etableret i en retskreds uden for Fællesskabet.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 262
Artikel 8, stk. 1, litra a

a) Data om en eller flere repræsentative 
anvendelser på en almindeligt udbredt 
afgrøde i hver zone af mindst ét
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at 
kravene i artikel 4 er opfyldt; hvis de 
fremlagte data ikke dækker alle zoner, eller 

a) Data om alle repræsentative anvendelser 
på en almindeligt udbredt afgrøde i hver 
zone af mindst fem plantebeskyttelsesmidler
indeholdende det pågældende aktivstof, 
herunder, hvis relevant, midler til coating 
af frø, hvoraf det fremgår, at kravene i 
artikel 4 er opfyldt; hvis de fremlagte data 
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hvis de vedrører en afgrøde, der ikke er 
almindeligt udbredt, begrundes dette.

ikke dækker alle zoner, eller hvis de 
vedrører en afgrøde, der ikke er almindeligt 
udbredt, begrundes dette.

Or. en

Begrundelse

Samme begrundelse som til artikel 4, stk. 4. Endvidere er det dokumenteret, at stoffer, der 
anvendes til coating af frø (f.eks. fipronil og imidaclopride), har en høj toksicitet for bier, 
samtidig med at de giver miljøproblemer, som ikke er forudset i risikovurderingen. Det er 
derfor nødvendigt at indføre denne bestemmelse i forordningen.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 263
Artikel 8, stk. 1, litra a

a) Data om en eller flere repræsentative 
anvendelser på en almindeligt udbredt 
afgrøde i hver zone af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at 
kravene i artikel 4 er opfyldt; hvis de 
fremlagte data ikke dækker alle zoner, eller 
hvis de vedrører en afgrøde, der ikke er 
almindeligt udbredt, begrundes dette.

a) Data om alle repræsentative anvendelser 
på en almindeligt udbredt afgrøde i hver 
zone af alle plantebeskyttelsesmidler og 
formuleringer indeholdende det pågældende 
aktivstof, hvoraf det fremgår, at kravene i 
artikel 4 er opfyldt; hvis de fremlagte data 
ikke dækker alle zoner, eller hvis de 
vedrører en afgrøde, der ikke er almindeligt 
udbredt, begrundes dette.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det ændringsforslag, der er stillet tidligere til artikel 4, stk. 
4, og den tilhørende begrundelse.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 264
Artikel 8, stk. 1, litra a

a) Data om en eller flere repræsentative 
anvendelser på en almindeligt udbredt 
afgrøde i hver zone af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 

a) Data om en eller flere repræsentative 
anvendelser på en almindeligt udbredt 
afgrøde i hver medlemsstat af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
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pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at 
kravene i artikel 4 er opfyldt; hvis de 
fremlagte data ikke dækker alle zoner, eller 
hvis de vedrører en afgrøde, der ikke er 
almindeligt udbredt, begrundes dette.

pågældende aktivstof, hvoraf det fremgår, at 
kravene i artikel 4 er opfyldt; hvis de 
fremlagte data ikke dækker alle 
medlemsstater, eller hvis de vedrører en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt, 
begrundes dette.

Or. nl

Begrundelse

Zoneinddeling er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med godkendelse, da klimatiske, 
biologiske og vandmæssige forhold i de forskellige lande ikke kan sammenlignes i de 
foreslåede zoner.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 265
Artikel 8, stk. 2

2. Det fuldstændige dossier skal indeholde 
de individuelle forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter i deres helhed 
vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt
i stk. 1, litra b) og c). Dossieret skal ikke 
indeholde rapporter om forsøg eller 
undersøgelser, hvor mennesker forsætligt 
udsættes for det pågældende aktivstof eller 
plantebeskyttelsesmiddel.

2. Det fuldstændige dossier skal indeholde 
de individuelle forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter i deres helhed 
vedrørende alle de oplysninger, der er nævnt 
i stk. 1, litra b) og c).

Or. el

Begrundelse

Alle de foreliggende oplysninger skal indsendes og vurderes.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 266
Artikel 8, stk. 3, andet afsnit

De i artikel 8, stk. 1, omhandlede datakrav 
fastsættes ved forordninger, der vedtages 
efter proceduren i artikel 76, stk. 2, og

De i stk. 1 omhandlede datakrav fastsættes 
ved forordninger, der vedtages efter 
proceduren i artikel 76, stk. 2, og overfører
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omfatter de krav vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, der er indeholdt i 
bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, med 
de ændringer, der måtte være nødvendige. 
Der fastsættes tilsvarende datakrav for 
safenere og synergister efter proceduren i 
artikel 76, stk. 3.

de krav vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, der er indeholdt i 
bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, med 
de ændringer, der måtte være nødvendige 
som følge af ændringen fra direktiv til 
forordning. Der fastsættes tilsvarende 
datakrav for safenere og synergister efter 
proceduren i traktatens artikel 251.

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 50. 

Præcisering af ordlyden. Vedtagelsen af en forordning om datakrav i forbindelse med 
rådgivningsproceduren bør kun omfatte overførsel af eksisterende krav. Dette sikrer, at det 
nødvendige grundlag for vurdering af aktivstoffer er til stede efter overgangen fra det 
nuværende direktiv til den nye forordning. Ændringer bør kun omfatte udarbejdelse af 
ændringer, da datakrav bør vedtages ved fælles beslutningstagning i den nærmeste fremtid 
(se ændringsforslag til artikel 75), da de er et væsentligt element i forordningen.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 267
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)

3a. Ansøgeren skal til dossieret tilføje al 
videnskabelig peer-gruppe-evalueret alment 
tilgængelig litteratur om aktivstoffet og dets 
metabolitter vedrørende negative 
bivirkninger på sundheden, miljøet og arter 
uden for målgruppen.

Or. en

Begrundelse

Ansøgeren skal have pligt til at indsamle og sammenfatte al videnskabelig litteratur om 
stoffet. Dette vil være en fordel i forbindelse med uventede virkninger på bier, som ikke 
opdages under risikovurderingen, men som er alment dokumenteret i videnskabelig litteratur.
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Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 268
Artikel 9, stk. 2 første afsnit

2. Mangler et eller flere af de elementer, der 
kræves i henhold til artikel 8, underretter 
medlemsstaten ansøgeren herom og 
fastsætter en frist for, hvornår disse skal 
foreligge.

2. Mangler et eller flere af de elementer, der 
kræves i henhold til artikel 8, underretter 
medlemsstaten ansøgeren herom og 
fastsætter en frist på højst tre måneder for, 
hvornår disse skal foreligge.

Or. el

Begrundelse

Fristen for at tilføje de manglende elementer skal angives nærmere.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß og Marianne Thyssen

Ændringsforslag 269
Artikel 11, stk. 1, første og andet afsnit

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

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

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

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

Begrundelse

Hvis vurderingen påbegyndes, før dossieret er fuldstændigt, vil det fremskynde adgangen til 
nye, innovative produkter på markedet. Derfor bør det ikke tage mere end otte måneder for 
den rapporterende medlemsstat at udarbejde den reviderede vurderingsrapport, når først 
vurderingen af de pågældende aktivstoffer i henhold til direktiv 91/414/EØF er afsluttet.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 270
Artikel 11, stk. 1, første og andet afsnit

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

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

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

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse sammen med eventuelle krav om 
databeskyttelse i henhold til artikel 56. I 
dette tilfælde forlænges perioden på otte 
måneder med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Den 
underretter Kommissionen og autoriteten 
herom.

Or. en

Begrundelse

Hvis den rapporterende medlemsstat får lov til at påbegynde vurderingen af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, før dossieret er fuldstændigt, bør det højst tage otte måneder fra 
datoen for meddelelse at udarbejde den reviderede vurderingsrapport. Ansøgeren skal 
endvidere have mulighed for at kræve databeskyttelse af yderligere oplysninger.
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Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 271
Artikel 11, stk. 1, første afsnit

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

1. Senest 10 måneder efter datoen for en 
meddelelse i henhold til artikel 9, stk. 3, 
første afsnit, udarbejder den rapporterende 
medlemsstat en rapport (i det følgende 
benævnt "udkastet til vurderingsrapport"), 
som den forelægger for autoriteten, og som 
indeholder medlemsstatens vurdering af, 
hvorvidt aktivstoffet kan forventes at 
opfylde kravene i artikel 4.

Or. el

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt og gennemførligt at reducere den rapporterende medlemsstats frist til 
at forelægge vurderingsrapporten.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 272
Artikel 11, stk. 1, tredje afsnit a (nyt)

Den rapporterende medlemsstat fremsender 
til Kommissionen og autoriteten en rapport 
indeholdende alle de anvendelser, der er 
blevet vurderet som acceptable til 
godkendelse i overensstemmelse med 
kravene i artikel 29.
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Rapporten skal også, hvis relevant, omfatte 
et forslag til fastsættelse af midlertidige 
maksimalgrænseværdier i henhold til 
artikel 15, stk. 1, litra b), i forordning (EF) 
nr. 396/2005.
Autoriteten udtaler sig om de foreslåede 
midlertidige maksimalgrænseværdier 
senest en måned efter, at den har modtaget 
rapporten fra den rapporterende 
medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

Et stof skal godkendes, når de vurderinger, der bekræfter de første sikre anvendelser, har 
fundet sted. Denne fremgangsmåde vil give landmænd hurtigere adgang til innovative 
produkter og vil fremme omgående eller hurtig fastsættelse af midlertidige 
maksimalgrænseværdier i EU.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 273
Artikel 11, stk. 1 a (nyt)

1a. Den rapporterende medlemsstat 
fremsender også til Kommissionen og 
autoriteten en rapport indeholdende alle de 
anvendelser, der er blevet vurderet, og som 
kan accepteres til godkendelse i 
overensstemmelse med kravene i artikel 29.
Rapporten skal også, hvis relevant, omfatte 
et forslag til fastsættelse af midlertidige 
maksimalgrænseværdier i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, 
litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.
Autoriteten udtaler sig om de foreslåede 
midlertidige maksimalgrænseværdier 
senest en måned efter, at den har modtaget 
rapporten fra den rapporterende 
medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Et stof skal godkendes, lige så snart de første sikre anvendelser er blevet fastsat. Dette vil give 
landmænd hurtigere adgang til nye, innovative produkter. Det vil også gøre det muligt hurtigt 
at fastsætte midlertidige EU-maksimalgrænseværdier.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 274
Artikel 12, stk. 2, andet afsnit

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

Hvis autoriteten har behov for yderligere 
høring af eksperter, jf. stk. 1, fastsætter den 
en tidsfrist for afslutning af høringerne. I 
så fald forlænges perioden på 90 dage med 
den supplerende periode, autoriteten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og medlemsstaterne herom.

Or. en

Begrundelse

Hvis der er brug for mere tid til at afslutte høringer, skal forlængelsen af den fastsætte 
periode angives tydeligt.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 275
Artikel 12, stk. 3, første afsnit

3. Hvis autoriteten har brug for yderligere 
oplysninger, fastsætter den en frist for, 
hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I 
dette tilfælde forlænges den i stk. 2 
omhandlede periode på 90 dage med den 
supplerende periode, autoriteten har 
indrømmet. Den underretter Kommissionen 
og medlemsstaterne herom.

3. Hvis autoriteten har brug for yderligere 
oplysninger, fastsætter den en frist for, 
hvornår ansøgeren skal fremlægge disse. I 
dette tilfælde forlænges den i stk. 2 
omhandlede periode på 90 dage med den 
supplerende periode, autoriteten har 
indrømmet, og med den tid, den 
rapporterende medlemsstat har brug for til 
at vurdere disse oplysninger i udkastet til 
vurderingsrapport. Autoriteten underretter 
Kommissionen og medlemsstaterne herom.

Or. en
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Begrundelse

EFSA spiller en central rolle i vurderingen af aktivstoffer, da det beslutter, om et aktivstof kan 
godkendes eller ej. Det er vigtigt at sikre, at EFSA har tilstrækkelig tid til at foretage en 
streng vurdering. For tiden har EFSA 10 måneder til at træffe en afgørelse. Kommissionen 
foreslår at forkorte denne periode til tre måneder. Dette kan betyde en dårligere vurdering. 
Der bør derfor være fleksibilitet til at "sætte uret i stå", når EFSA har brug for yderligere 
oplysninger. Disse oplysninger bør derefter vurderes af den rapporterende medlemsstat, da 
den har bedst kendskab til dossieret.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 276
Artikel 12, stk. 3, første afsnit a (nyt)

Hvis autoriteten har behov for at høre 
eksperter, forlænges perioden på 90 dage i 
stk. 2 med den tid, der er nødvendig til disse 
høringer. Den underretter Kommissionen 
og medlemsstaterne herom.

Or. en

Begrundelse

EFSA spiller en central rolle i vurderingen af aktivstoffer, da det beslutter, om et aktivstof kan 
godkendes eller ej. Det er vigtigt at sikre, at EFSA har tilstrækkelig tid til at foretage en 
streng vurdering. I nogle tilfælde kan EFSA have brug for at høre eksperter for at sikre en 
sådan vurdering. Dette kan kræve mere tid. Der bør derfor være fleksibilitet til at "sætte uret i 
stå", når EFSA har brug for at høre eksperter.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 277
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Kommissionen skal senest tre måneder 
efter, at den har modtaget den rapport, der 
er nævnt i artikel 11, stk. 1, og under 
hensyntagen til udtalelsen fra autoriteten 
om de tilladte maksimumsgrænseværdier:
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a) stille et forslag til ubegrænset 
godkendelse af aktivstoffet, som omfatter:
• de anvendelser, som kan godkendes
• en periode på højst fem måneder, i 
hvilken den godkendte anvendelse kan 
finde sted
b) stille et forslag til fastsættelse af 
midlertidige maksimalgrænseværdier i 
henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i 
forordning (EF) nr. 396/2005.

Or. de

Begrundelse

Med forenklede procedurer for godkendelse af anvendelsen af nye stoffer sikres det, at 
landmænd kan få hurtig adgang til nye og innovative produkter.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 278
Artikel 13 a (ny)

Artikel 13a
Begrænset godkendelse

Kommissionen skal senest tre måneder 
efter, at den har modtaget den rapport, der 
er nævnt i artikel 11, stk. 1, og under 
hensyntagen til udtalelsen fra autoriteten 
om de foreslåede 
maksimumsgrænseværdier:
a) stille et forslag til begrænset godkendelse 
af aktivstoffet, der omfatter:

• de anvendelser, der kan godkendes

• fristen for godkendelse, som højst må 
være fem år

b) stille et forslag til fastsættelse af 
midlertidige maksimalgrænseværdier i 
henhold til artikel 15, stk. 1, litra b), i 
forordning (EF) nr. 396/2005.
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Or. en

Begrundelse

Fremskyndelsen af godkendelsen af anvendelser af nye stoffer giver landmænd hurtigere 
adgang til nye og innovative produkter.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 279
Artikel 14, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4 anses for at være opfyldt, når det er 
godtgjort, at en eller flere repræsentative 
anvendelser af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse 
kriterier.

Artikel 4 anses for at være opfyldt, når det er 
godtgjort, at alle repræsentative anvendelser 
af alle plantebeskyttelsesmidler og 
formuleringer indeholdende det pågældende 
aktivstof opfylder disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det ændringsforslag, der er stillet tidligere til artikel 4, stk. 
4, og den tilhørende begrundelse.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 280
Artikel 14, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4 anses for at være opfyldt, når det er 
godtgjort, at en eller flere repræsentative 
anvendelser af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse 
kriterier.

Artikel 4 anses for at være opfyldt, når det er 
godtgjort, at alle repræsentative anvendelser 
af mindst fem plantebeskyttelsesmidler
indeholdende det pågældende aktivstof
opfylder disse kriterier.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det ændringsforslag, der er stillet tidligere til artikel 4, stk. 
4, og den tilhørende begrundelse.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 281
Artikel 15 a (ny)

Artikel 15a
En national godkendelsesmyndighed gør 
godkendelsen af det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel gyldig over hele 
Europa.

Or. de

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 282
Artikel 20

1. Der vedtages en forordning efter 
proceduren i artikel 76, stk. 3, hvorved:

1. Der vedtages en passende underbygget 
forordning efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 76, stk. 3, hvorved:

a) godkendelsen af et aktivstof forlænges, 
eventuelt på visse betingelser og med visse 
begrænsninger, eller

a) godkendelsen af et aktivstof forlænges, 
eventuelt på visse betingelser og med visse 
begrænsninger, eller

b) godkendelsen af et aktivstof ikke 
forlænges.

b) godkendelsen af et aktivstof ikke 
forlænges.

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, tillader det, fastsættes i den i 
stk. 1 omhandlede forordning en periode, 
inden for hvilken bestående lagre af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan 
anvendes, uden at denne periode må komme 
i konflikt med plantebeskyttelsesmidlets 
almindelige anvendelsesperiode.

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, ikke vedrører beskyttelse af 
sundheden og miljøet, fastsættes i den i 
stk. 1 omhandlede forordning en periode, 
inden for hvilken bestående lagre af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan 
anvendes, uden at denne periode må være 
længere end én sæson.

Or. de
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 283
Artikel 20, stk. 2

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, tillader det, fastsættes i den i 
stk. 1 omhandlede forordning en periode, 
inden for hvilken bestående lagre af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan 
anvendes, uden at denne periode må komme 
i konflikt med plantebeskyttelsesmidlets 
almindelige anvendelsesperiode.

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, ikke vedrører beskyttelse af 
sundheden og miljøet, fastsættes i den i 
stk. 1 omhandlede forordning en periode, 
inden for hvilken bestående lagre af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan 
anvendes, uden at denne periode er længere 
end et år. Ud over denne periode skal 
producenterne sikre, at bestående lagre 
bortskaffes og deponeres sikkert.

Or. en

Begrundelse

Der bør kun bevilges et år til at anvende lagre af et plantebeskyttelsesmiddel. Ud over denne 
periode skal producenterne sikre, at bestående lagre bortskaffes og deponeres sikkert.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 284
Artikel 20, stk. 2

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, tillader det, fastsættes i den i 
stk. 1 omhandlede forordning en periode, 
inden for hvilken bestående lagre af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel kan 
anvendes, uden at denne periode må komme 
i konflikt med plantebeskyttelsesmidlets 
almindelige anvendelsesperiode.

2. Såfremt forholdene, der ligger til grund 
for en beslutning om ikke at forlænge en 
godkendelse, ikke vedrører beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
fastsættes i den i stk. 1 omhandlede 
forordning en periode, inden for hvilken 
bestående lagre af det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes, 
uden at denne periode overstiger en sæson. 
Hvis grundene til ikke at forny 
godkendelsen vedrører beskyttelse af
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
fastsættes der ikke en periode, inden for 
hvilken bestående lagre af det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes, og 
ethvert salg og enhver anvendelse af 
sådanne produkter skal ophøre med 
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øjeblikkelig virkning, når afgørelsen om 
ikke at forny godkendelsen er truffet.

Or. en

Begrundelse

Hvis godkendelsen ikke er blevet fornyet på grund af hensynet til beskyttelse af menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet, skal salget og anvendelsen af sådanne pesticider ophøre med 
øjeblikkelig virkning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 285
Artikel 20, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis en godkendelse nægtes eller 
tilbagekaldes af sundheds- eller 
miljømæssige årsager, skal det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel omgående 
bortskaffes. 

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 286
Artikel 21, stk. 1, første afsnit

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering.

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering, og den tager passende hensyn til 
anmodninger om fornyet vurdering fra en 
medlemsstat, Europa-Parlamentet og andre 
aktører på grundlag af den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden samt 
overvågningsdata.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre gennemsigtighed i processen og bringe forslaget i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Formålet er også at sikre, at der i forbindelse 
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med beslutninger tages hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden som 
fastsat i artikel 4, stk. 1, i forslaget til forordning samt princippet om, at der skal sikres en høj 
beskyttelsesstandard, jf. betragtning 21.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 287
Artikel 21, stk. 1, første afsnit

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering.

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering, og den tager passende hensyn til 
anmodninger om fornyet vurdering fra en 
medlemsstat, Europa-Parlamentet og andre 
aktører på grundlag af den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden samt 
overvågningsdata. 

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre gennemsigtighed i processen og bringe forslaget i 
overensstemmelse med forsigtighedsprincippet. Formålet er også at sikre, at der i forbindelse 
med beslutninger tages hensyn til den foreliggende videnskabelige og tekniske viden som 
fastsat i artikel 4, stk. 1, i forslaget til forordning samt princippet om, at der skal sikres en høj 
beskyttelsesstandard, jf. betragtning 21. 

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 288
Artikel 21, stk. 1, første afsnit

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering.

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering, og den tager passende hensyn til 
anmodninger om fornyet vurdering fra en 
medlemsstat, Europa-Parlamentet og andre 
berørte parter på grundlag af passende 
videnskabelig dokumentation.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at øge gennemsigtigheden i processen og bringe forslaget 
i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og princippet om, at beslutninger træffes i 
overensstemmelse med den foreliggende videnskabelige og tekniske viden som fastsat i artikel 
4, stk. 10, i forslaget til forordning samt princippet om, at der skal sikres en høj 
beskyttelsesstandard (betragtning 21).

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 289
Artikel 21, stk. 1, andet afsnit a (nyt)

Kommissionen revurderer godkendelsen af 
et aktivstof, hvis der foreligger 
dokumentation, som kan betyde, at der kan 
sættes spørgsmålstegn ved gennemførelsen 
af målene i artikel 4, stk. 1, litra a), 
underpunkt iv), og litra b), underpunkt i), i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. de

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 290
Artikel 22, stk. 1

1. Uanset artikel 5 godkendes et aktivstof, 
som opfylder kriterierne i artikel 4, for en 
periode på højst 15 år, hvis 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
pågældende stof, kan forventes kun at ville 
udgøre en lav risiko for menneskers og dyrs 
sundhed og for miljøet, jf. artikel 46, stk. 1.

1. Uanset artikel 5 godkendes et aktivstof, 
som opfylder kriterierne i artikel 4, for en 
periode på højst 15 år, hvis det ikke har 
negative virkninger for menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet, jf. artikel 46, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at aktivstoffer, som ikke har negative 
virkninger for mennesker, dyr eller miljøet, kan anses for at ville udgøre en lav risiko.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 291
Artikel 22, stk. 2 a (nyt)

2a. Denne undtagelse gælder ikke for 
aktivstoffer, der opfylder kriterierne i bilag 
II for godkendelse af aktivstoffer og for 
godkendelse som værende 
substitutionsrelevante, og den gælder kun 
for stoffer, der er godkendt til anvendelse i 
økologisk landbrug.

Or. en

Begrundelse

Alle stoffer, der er klassificeret som stoffer, der giver anledning til bekymring, kan 
klassificeres som lavrisiko-aktivstoffer. Med dette ændringsforslag begrænses antallet af 
lavrisiko-aktivstoffer til de stoffer, der er godkendt til anvendelse i økologisk landbrug, idet 
det tilskynder virksomheder til at udvikle "grønne" stoffer.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 292
Artikel 24, stk. 1

1. Uanset artikel 5 og artikel 14, stk. 2,
godkendes et aktivstof, der opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på højst 
syv år, hvis andre, allerede godkendte 
aktivstoffer er betydeligt mindre toksiske 
for forbrugerne eller brugerne eller udgør 
en betydeligt lavere risiko for miljøet. Der 
tages i evalueringen hensyn til kriterierne i 
bilag II, punkt 4.

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i 
artikel 4, godkendes som et 
substitutionsrelevant stof, hvis det opfylder 
et eller flere af kriterierne i bilag II, punkt 4.

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

Or. en

Begrundelse

Da substitutionsrelevante stoffer opfylder sikkerhedskravene i artikel 4, bør 
godkendelsesperioderne ikke begrænses til syv år. Det er ikke nødvendigt at revurdere stoffer 



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 21/133 PE 390.442v02-00

DA

hvert syvende år, da det i forordningen fastsættes, at godkendelser til enhver tid kan tages op 
til fornyet vurdering (se artikel 21, stk. 1).

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 293
Artikel 24, stk. 1

1. Uanset artikel 5 og artikel 14, stk. 2,
godkendes et aktivstof, der opfylder 
kriterierne i artikel 4, for en periode på højst 
syv år, hvis andre, allerede godkendte 
aktivstoffer er betydeligt mindre toksiske 
for forbrugerne eller brugerne eller udgør 
en betydeligt lavere risiko for miljøet. Der 
tages i evalueringen hensyn til kriterierne i 
bilag II, punkt 4.

1. Et aktivstof, der opfylder kriterierne i 
artikel 4 og kriterierne i bilag II, punkt 4, 
klassificeres og godkendes som et 
substitutionsrelevant stof..

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

Godkendelsen gælder i 10 år. Artikel 14, 
stk. 2, finder ikke anvendelse.

Or. es

Begrundelse

For at blive klassificeret som et substitutionsrelevant stof skal aktivstoffer opfylde kriterierne i 
forslaget til forordning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 294
Artikel 27

Forbud Hjælpestoffer
1. Et hjælpestof forbydes, hvis det er 
konstateret, at:

1. Et hjælpestof godkendes ikke, hvis det er 
konstateret, at:

a) restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

a) restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse 
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med god plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske, almindelige 
anvendelsesbetingelser har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel indvirkning på 
planter, planteprodukter eller miljøet.

med god plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske, almindelige 
anvendelsesbetingelser har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel indvirkning på 
planter, planteprodukter eller miljøet.

2. Hjælpestoffer, der forbydes i henhold til 
stk. 1, opføres i bilag III efter proceduren i 
artikel 76, stk. 3.

2. Hjælpestoffer, der godkendes i henhold til 
stk. 1, opføres i bilag III efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 295
Artikel 27, stk. 1, litra a og b

a) restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

a) hjælpestofferne eller 
restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse 
med god plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske, almindelige
anvendelsesbetingelser har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel indvirkning på 
planter, planteprodukter eller miljøet.

b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse 
med god plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske anvendelsesbetingelser har 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller en uacceptabel 
indvirkning på planter, planteprodukter eller 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes realistiske anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 296
Artikel 27, stk. 1, litra a
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a) restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

a) hjælpestofferne eller 
restkoncentrationerne af stoffet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantemiddelbeskyttelsespraksis, har 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes realistiske anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 297
Artikel 27, stk. 1, litra b

b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse
med god plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske, almindelige
anvendelsesbetingelser har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel indvirkning på 
planter, planteprodukter eller miljøet.

b) anvendelsen af stoffet i overensstemmelse 
med god plantemiddelbeskyttelsespraksis og 
under realistiske anvendelsesbetingelser har 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller en uacceptabel 
indvirkning på planter, planteprodukter eller 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes realistiske anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 298
Artikel 27, stk. 2 a (nyt)

2a. Hvis et hjælpestof anvendes i et 
plantebeskyttelsesmiddel, der er godkendt i 
henhold til denne forordning, skal den 
særlige anvendelse af det i 
plantebeskyttelsesmidler anses for at være 
registreret i henhold til artikel 15, stk. 1, i 
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forordning (EF) nr. 1907/2006.

Or. en

Begrundelse

Hjælpestoffer, der anvendes i plantebeskyttelsesmidler, bør ikke være underkastet dobbelt 
regulering under Reach.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 299
Artikel 28, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne kan imidlertid kun 
tillade parallelhandel med et 
plantebeskyttelsesmiddel på deres område i 
henhold til en administrativ procedure til 
bekræftelse af, at produktets 
sammensætning og oprindelse er identisk 
med et produkt, der er godkendt af denne 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at have et system med parallelhandel med produkter for at muliggøre fri 
bevægelighed for varer. Parallelhandel bør imidlertid begrænses til produkter, der er 
identiske med produkter, som allerede er på markedet. Det er vigtigt at kontrollere, om de er 
identiske for at sikre, at alle markedsførte produkter er blevet fuldstændigt vurderet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Caroline Lucas

Ændringsforslag 300
Artikel 28, stk. 2, litra b

b) Markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, jf. artikel 51.

b) Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 
forsknings- eller udviklingsøjemed, jf. 
artikel 51.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med forordningen er at indføre høje standarder for godkendelse. 
Plantebeskyttelsesmidler, som er godkendt specielt til forsknings- og udviklingsformål, bør 
ikke markedsføres. 

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 301
Artikel 29, stk. 1, litra c a (ny)

(ca) Dets (tekniske) formulering er af en 
sådan art, at brugereksponering eller andre 
risici begrænses så meget som muligt uden 
at det berører produktets funktion.

Or. en

Begrundelse

Der er store forskelle i risikoen i forbindelse med forskellige formuleringer, f.eks. pulver 
sammenlignet med granulatformulering og formulering indeholdende organisk 
opløsningsmiddel sammenlignet med vandopløselige emulsioner. Hvis det kan undgås, bør 
formuleringen ikke i sig selv øge den risiko, der er forbundet med brugen af et bestemt 
plantebeskyttelsesmiddel. Med den foreslåede tekst kan man sikre, at formuleringen med den 
lavest mulige risiko anvendes, når et produkt markedsføres.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 302
Artikel 29, stk. 1, litra e a (ny)

ea) Alle metabolitter i et aktivstof/stof, som 
er kendte på anvendelsestidspunktet, er 
fastlagt og er i overensstemmelse med de 
ensartede principper i stk. 6.

Or. de
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 303
Artikel 29, stk. 1, litra f

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, og som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, lader sig bestemme 
ved relevante, almindeligt anvendte 
metoder.

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, lader sig bestemme 
ved standardiserede, almindeligt anvendte 
metoder i alle medlemsstater, der er påvist 
som værende tilstrækkeligt følsomme over 
for usikre koncentrationer i forskellige 
miljømedier og biologiske medier. Det skal 
være muligt at fastsætte 
restkoncentrationer ved hjælp af de 
standardmetoder, som EU-
referencelaboratorier anvender.

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 304
Artikel 29, stk. 1, litra f

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, og som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, lader sig bestemme 
ved relevante, almindeligt anvendte 
metoder.

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, og som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, lader sig bestemme 
ved standardiserede, almindeligt anvendte 
metoder i alle medlemsstater, som er 
tilstrækkeligt følsomme i forhold til graden
af bekymring i forskellige miljømæssige og 
biologiske medier. Restkoncentrationerne 
skal kunne påvises med de fælles 
multimetoder til bestemmelse af 
restkoncentrationer, der anvendes af EU-
referencelaboratorier.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres standardiserede metoder, som er tilstrækkeligt følsomme til at påvise alle 
restkoncentrationer af aktivstoffer i forhold til graden af bekymring i forskellige miljømæssige 
og biologiske medier, således at man ikke overser virkninger, som er svære at påvise med 
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almindeligt anvendte metoder.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 305
Artikel 29, stk. 1, litra f

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, og som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, lader sig bestemme 
ved relevante, almindeligt anvendte
metoder.

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, lader sig bestemme 
ved metoder, som er tilstrækkeligt 
følsomme med hensyn til teknisk påviselige 
niveauer, som kan være til stede i 
miljømæssige og biologiske medier.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af risikoen ved og de negative virkninger af anvendelsen af pesticider, bør der 
indføres almindeligt anvendte metoder til at måle restkoncentrationer af alle godkendte 
stoffer. Disse metoder skal være tilstrækkeligt følsomme til at opdage teknisk påviselige 
niveauer, som kan være til stede i miljømæssige og biologiske medier. Dette omfatter 
partikler, smådråber og damp i luften som følge af sprøjtning af afgrøder, 
restkoncentrationer, der overføres på pollen eller støv fra afgrøder (f.eks. ved høst), 
spredning af forurenet jord, transport over lange afstande af pesticider samt 
restkoncentrationer i vand, fødevarer og foder.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 306
Artikel 29, stk. 1, litra f

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, og som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, lader sig bestemme 
ved relevante, almindeligt anvendte 
metoder.

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører fra 
godkendte anvendelser, lader sig bestemme 
ved standardiserede, almindeligt anvendte 
metoder i alle medlemsstater, som er 
tilstrækkeligt følsomme med hensyn til 
teknisk sporbare niveauer, som kan være til 
stede i miljømæssige og biologiske medier.

Or. en
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Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det tidligere ændringsforslag, der er stillet til artikel 4, stk. 
2, og den tilhørende begrundelse.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Åsa Westlund

Ændringsforslag 307
Artikel 29, stk. 1, litra h a (ny)

(ha) Dets godkendelse er ikke i strid med de 
nationale planer, der er udarbejdet i 
henhold til direktiv 2007/XXX/EC [om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider].

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal ikke tvinges til at acceptere pesticider, der forurener grundvandet eller 
medfører unødvendige risici og farer for mennesker, dyr og miljøet i strid med deres 
nationale miljø- og sundhedspolitik. Medlemsstaterne skal have mulighed for at tage hensyn 
til regionale forhold, før de godkender plantebeskyttelsesmidler. 

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris Davies, 
Caroline Lucas og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 308
Artikel 29, stk. 1, litra h a (ny)

2. Uanset stk. 1, litra a), kan en 
medlemsstat i en periode på fem år efter 
vedtagelsen af det i artikel 26 nævnte 
arbejdsprogram tillade markedsføring på 
dens område af plantebeskyttelsesmidler, 
der indeholder synergister og safenere, som 
ikke er godkendt, men indgår i 
programmet.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Da pesticidprodukter ofte indeholder et vist antal forskellige stoffer, som kan ændre 
virkningen af en aktiv ingrediens/et aktivt stof i formuleringen, kan man ikke gå ud fra, at alle 
forskellige produkter og formuleringer, der indeholder en bestemt synergist eller safener, som 
indgår i det revurderingsprogram, der er nævnt i artikel 26, ikke har skadelige virkninger på 
mennesker, dyr og miljøet. De eventuelle negative virkninger på sundheden skal vurderes, før 
stoffet godkendes, for at slå fast, at de ikke har skadelige virkninger for mennesker og dyr.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 309
Artikel 29, stk. 6

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

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

Or. en

Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 76 fra ordføreren.

Præcisering af ordlyden. Vedtagelsen af en forordning om ensartede principper for vurdering 
og godkendelse i forbindelse med rådgivningsproceduren skal kun omfatte overførsel af 
eksisterende krav. Dette sikrer, at det nødvendige grundlag for vurdering tilvejebringes efter 
overgangen fra det nuværende direktiv til den nye forordning. 

Ændringer bør begrænses til udarbejdelse af ændringer, da de ensartede principper bør 
vedtages ved fælles beslutningstagning i den nærmeste fremtid (se ændringsforslag til artikel 
75), da de er et væsentligt element i forordningen.

Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 310
Artikel 29, stk. 6 a (nyt)
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6a. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel er 
godkendt til særlige anvendelser i en 
medlemsstat, kan en medlemsstat ikke 
nægte at godkende et produkt til den 
pågældende anvendelse på grundlag af 
særlige godkendelseskrav, hvis produktet er 
klassificeret som det samme eller et 
tilsvarende produkt på grundlag af 
bestemmelserne om godkendelse i denne 
forordning, og som er importeret fra en 
anden medlemsstat, der ikke har godkendt 
produktet til den samme anvendelse. 

Or. de

Begrundelse

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 311
Artikel 30, titel og stk. 1

Indhold Godkendelsens indhold

1. Det skal i godkendelsen være fastsat, på 
hvilke afgrøder og til hvilke anvendelser 
plantebeskyttelsesmidlet må anvendes.

1. Det skal i godkendelsen, som skal have 
en standardiseret form, være fastsat, på 
hvilke afgrøder og til hvilke anvendelser 
plantebeskyttelsesmidlet må anvendes.

Or. el

Begrundelse

Godkendelsens form skal være standardiseret og ens for alle medlemsstater.



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 31/133 PE 390.442v02-00

DA

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 312
Artikel 30, stk. 2

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
omfatte de anvendelsesbetingelser, der skal 
være overholdt for at opfylde betingelserne 
og kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt. 
Plantebeskyttelsesmidlet skal i 
godkendelsen være klassificeret i 
overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF.

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
omfatte mindst:

i) De anvendelsesbetingelser, der skal være 
overholdt for at opfylde betingelserne og 
kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt, og betingelserne 
og kravene i artikel 4, stk. 3, for 
plantebeskyttelsesmidler.
ii) En klassificering af 
plantebeskyttelsesmidlet i overensstemmelse 
med direktiv 1999/45/EF.

iii) Oplysninger om den korrekte 
anvendelse af produkterne og 
overensstemmelse med betingelserne og 
principperne for integreret 
plantebeskyttelse.

Or. de

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 313
Artikel 30, stk. 2

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
omfatte de anvendelsesbetingelser, der skal 
være overholdt for at opfylde betingelserne 

2. I godkendelsen angives kravene 
vedrørende markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidlet. Disse krav skal 
som minimum omfatte de 
anvendelsesbetingelser, der skal være 
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og kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt. 
Plantebeskyttelsesmidlet skal i godkendelsen 
være klassificeret i overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF.

overholdt for at opfylde betingelserne og 
kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt samt kravene og 
betingelserne for plantebeskyttelsesmidler i 
artikel 4, stk. 3. Plantebeskyttelsesmidlet 
skal i godkendelsen være klassificeret i 
overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF. 
I godkendelsen skal det fastsættes, at 
produktet fra 2012 skal anvendes i henhold 
til principperne om integreret bekæmpelse 
af skadegørere i henhold til artikel 3 i 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes godkendelsen i overensstemmelse med andre 
bestemmelser i denne forordning. Definitionen af integreret bekæmpelse af skadegørere skal 
som minimum fastsættes.

Ændringsforslag af Caroline Lucas, Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 314
Artikel 30, stk. 3, indledning

3. De i stk. 2 nævnte krav kan omfatte 
følgende:

3. De i stk. 2 nævnte krav skal omfatte 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 315
Artikel 30, stk. 3, litra a og b

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet
med det formål at beskytte forhandleres, 
brugeres og arbejdstageres sundhed

a) begrænsninger i distributionen af 
plantebeskyttelsesmidlet

b) pligt til, inden produktet anvendes, at 
orientere alle naboer, der vil kunne blive 

b) andre begrænsninger i anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlet med det formål at 
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udsat for afdrift, og som har anmodet om at 
blive orienteret.

beskytte forhandleres, brugeres, 
arbejdstageres og naboers sundhed.

Or. en

Begrundelse

Betingelserne for distributionen og anvendelsen bør præciseres. 

Det bør være et led i de obligatoriske krav i stk. 2 at orientere naboer og beboere.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 316
Artikel 30, stk. 3, litra a og b

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte forhandleres, brugeres 
og arbejdstageres sundhed

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte forhandleres, brugeres 
og arbejdstageres sundhed samt 
forbrugeres, beboeres eller tilskueres 
sundhed

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

b) pligt til, inden produktet anvendes, at 
meddele sprøjteaktiviteter til et centralt 
system, som er ansvarlig for at orientere alle 
naboer, beboere og tilskuere, der vil kunne 
blive udsat for afdrift, og som har anmodet 
om at blive orienteret.

Or. en

Begrundelse

Med det stillede ændringsforslag udvides beskyttelsen af forhandlere, brugere og 
arbejdstagere til beboere og tilskuere, som gentagne gange kan blive eksponeret for 
pesticider.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 317
Artikel 30, stk. 3, litra a

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
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det formål at beskytte forhandleres, brugeres 
og arbejdstageres sundhed

det formål at beskytte forhandleres, 
brugeres, arbejdstageres beboeres, tilskueres 
og forbrugeres sundhed samt dyrs sundhed 
eller miljøet

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsundergrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, 
skal beskyttes. Dette omfatter erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere, 
tilskuere, arbejdstagere, særligt sårbare befolkningsgrupper og forbrugere, som eksponeres 
direkte eller indirekte gennem luft, fødevarer, foder, vand og miljøet. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas og Gyula Hegyi

Ændringsforslag 318
Artikel 30, stk. 3, litra a

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte forhandleres, brugeres 
og arbejdstageres sundhed

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte forhandleres, 
brugeres, arbejdstageres og beboeres og 
tilskueres sundhed

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsundergrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, 
skal beskyttes. Dette omfatter erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere, 
tilskuere, arbejdstagere, særligt sårbare befolkningsgrupper og forbrugere, som eksponeres 
direkte eller indirekte gennem luft, fødevarer, foder, vand og miljøet.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 319
Artikel 30, stk. 3, litra a

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte forhandleres, brugeres 
og arbejdstageres sundhed

a) begrænsninger i distributionen og 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med 
det formål at beskytte både forhandleres, 
brugeres og arbejdstageres sundhed og 
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miljøet

Or. pl

Begrundelse

Det er meget vigtigt at medtage en henvisning til miljøet for at sikre, at miljøet, herunder 
grundvandet, bliver beskyttet.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 320
Artikel 30, stk. 3, litra b

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke gennemførligt i praksis at indføre pligt til at underrette naboer om anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler. Ofte er det nødvendigt at træffe beslutninger hurtigt i 
overensstemmelse med integreret plantebeskyttelse, hvilket normalt gør det umuligt at 
underrette naboer på forhånd. En forpligtelse til at underrette er også i strid med indsatsen 
for administrativ forenkling. 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 321
Artikel 30, stk. 3, litra b

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

b) pligt til, inden produktet anvendes, at 
orientere, herunder med 
signalinstrumenter, alle naboer, beboere og 
tilskuere, der vil kunne blive udsat for 
afdrift, og som har anmodet om at blive 
orienteret.

Or. en
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Ændringsforslag af Caroline Lucas og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 322
Artikel 30, stk. 3, litra b

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

b) lovbestemt pligt til, mindst 48 timer inden 
et produkt anvendes, at orientere alle 
beboere og naboer, der vil kunne blive udsat 
for afdrift og forskellige andre 
eksponeringskilder som følge af sprøjtning 
af afgrøder på det sted, hvor de bor, og som 
har anmodet om at blive orienteret.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de sundheds- og miljømæssige risici, farer og negative virkninger ved 
anvendelsen af pesticider er det vigtigt, at beboere bliver orienteret på forhånd, før der 
anvendes et sprøjtemiddel, og får information om de kemikalier, der skal anvendes, således at 
de kan forsøge at træffe de nødvendige forholdsregler til at begrænse eksponeringen mest 
muligt. Underretningsperioden skal være 48 timer før anvendelsen af et sprøjtemiddel, hvilket 
er det samme som i Storbritannien for biavlere vedrørende bier. 

Ændringsforslag af Marianne Thyssen

Ændringsforslag 323
Artikel 30, stk. 3, litra b

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

b) pligt til at føre tilgængelige registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, der anvendes 
på gården. Disse registre skal til enhver tid 
og på anmodning forelægges de 
kompetente myndigheder til kontrol.

Or. en

Begrundelse

Af praktiske grunde er det umuligt at gøre det obligatorisk at underrette naboer, der anmoder 
om det, før et plantebeskyttelsesmiddel anvendes. Den optimale plantebeskyttelsespraksis 
giver ofte kun en begrænset tidsfrist, f.eks. afhængig af vejrforhold, hvor 
plantebeskyttelsesmidler kan anvendes med den bedste virkning. Et krav om at orientere 
naboer skaber en unødvendig kompleksitet ofte på bekostning af den bedste plantebeskyttelse, 
og det kan få en større indvirkning for menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio og Caroline Lucas

Ændringsforslag 324
Artikel 30, stk. 3, litra b a (ny)

(ba) enhver begrænsning eller ethvert 
forbud mod anvendelse af pesticider i og 
omkring områder, der anvendes af 
offentligheden eller af sårbare 
befolkningsgrupper, f.eks. 
beboelsesområder, parker, offentlige haver, 
sportspladser, skoler og legepladser.

Or. en

Begrundelse

De lovbestemte anvendelsesbetingelser i forbindelse med godkendelse af alle pesticider skal 
indeholde nærmere krav til ethvert forbud mod anvendelse af pesticider i og omkring 
områder, der anvendes af offentligheden eller af sårbare befolkningsgrupper, f.eks. 
beboelsesområder, parker, offentlige haver, sportspladser, skoler og legepladser.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 325
Artikel 30, stk. 3, litra b b (ny)

(bb) andre begrænsninger eller betingelser, 
der er fastsat i en godkendelse, for 
anvendelse af pesticidproduktet, særlig hvis 
formålet er at beskytte forhandleres, 
brugeres, arbejdstageres, beboeres, 
tilskueres og forbrugeres sundhed eller 
dyrs sundhed eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Dette nye punkt vil gøre det muligt for medlemsstaterne at medtage andre begrænsninger 
eller betingelser, særlig til beskyttelse af forhandleres, brugeres, arbejdstageres, beboeres, 
tilskueres og forbrugeres sundhed eller dyrs sundhed eller miljøet.
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Ændringsforslag af Michl Ebner

Ændringsforslag 326
Artikel 30, stk. 3 a (nyt)

3a. Betingelserne i stk. 2 omfatter ikke 
sproglige krav til emballering og 
mærkning, som er i strid med princippet om 
afbalanceret forbrugerbeskyttelse, og finder 
ikke anvendelse på plantebeskyttelsesmidler 
uanset deres oprindelse.

Or. de

Begrundelse

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 327
Artikel 32, stk. 1

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i hver af de 
medlemsstater, plantebeskyttelsesmidlet skal 
markedsføres i.

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i en eller flere af de 
medlemsstater i den zone,
plantebeskyttelsesmidlet skal markedsføres 
i.

Or. de

Begrundelse

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every 
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
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addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 328
Artikel 32, stk. 1

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i hver af de 
medlemsstater, plantebeskyttelsesmidlet 
skal markedsføres i.

1. Personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal - enten 
personligt eller repræsenteret af en anden -
ansøge om godkendelse i en EU-
medlemsstat, og som er gyldig i hele den 
pågældende zone.

Or. de

Begrundelse

En EU-zonegodkendelse er nødvendig for at gennemføre et velfungerende indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 329
Artikel 32, stk. 2

2. Ansøgningen skal indeholde følgende: 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:
a) En liste over de zoner og medlemsstater, 
hvor ansøgeren har indgivet en ansøgning.

a) En liste over de zoner, hvor ansøgeren har 
indgivet en ansøgning.

b) Et forslag til, hvilken medlemsstat der 
efter ansøgerens vurdering bør behandle
ansøgningen i den pågældende zone.

b) Et forslag til, hvilken medlemsstat der 
efter ansøgerens vurdering bør stå i spidsen 
for behandlingen af ansøgningen i den 
pågældende zone.

c) En bekræftet kopi af eventuelle 
godkendelser, der allerede er givet for 
plantebeskyttelsesmidlet i en medlemsstat.

c) En bekræftet kopi af eventuelle 
godkendelser, der allerede er givet for 
plantebeskyttelsesmidlet i en medlemsstat.

Or. de
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 330
Artikel 32, stk. 5, andet afsnit

Ansøgeren giver efter anmodning herom 
medlemsstaten prøver af 
plantebeskyttelsesmidlet og 
analysestandarder af dets bestanddele.

Ansøgeren giver efter anmodning herom de 
medlemsstater, der deltager i vurderingen,
prøver af plantebeskyttelsesmidlet og 
analysestandarder af dets bestanddele.

Or. de

Ændringsforslag af Christa Klaß og Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 331
Artikel 34

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone 
indvilliger i at behandle den. Den 
medlemsstat, der skal behandle 
ansøgningen, underretter ansøgeren 
herom.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat med inddragelse af 
alle de andre medlemsstater i en zone.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, samarbejder de 
øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, med førstnævnte 
medlemsstat for at sikre en rimelig fordeling 
af arbejdsbyrden.

I den forbindelse tages der skridt til at sikre 
den mest rimelige fordeling af 
arbejdsbyrden.

De øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, afholder sig fra at 
arbejde videre med dossieret, indtil 
medlemsstaten med ansvar for 
behandlingen af ansøgningen har afsluttet 
sit arbejde.

Or. de

Begrundelse

Målet med den reviderede procedure for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler er at 
indføre en zonegodkendelse som et skridt hen imod harmonisering i EU. Derfor er det vigtigt, 
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at den rapporterende medlemsstat inddrager de andre medlemsstater i den pågældende zone i 
alle faser af behandlings- og vurderingsprocessen og derved sikrer, at produktet efter 
behandlingen også kan blive godkendt i hele zonen.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 332
Artikel 34

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone indvilliger 
i at behandle den. Den medlemsstat, der skal 
behandle ansøgningen, underretter 
ansøgeren herom.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat med inddragelse af 
alle de andre medlemsstater i en zone, 
medmindre en anden medlemsstat i samme 
zone indvilliger i at behandle den. Den 
medlemsstat, der skal behandle ansøgningen, 
underretter ansøgeren herom.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, samarbejder de 
øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, med førstnævnte 
medlemsstat for at sikre en rimelig fordeling 
af arbejdsbyrden.

Efter anmodning fra den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, samarbejder alle de 
øvrige medlemsstater i den zone, med 
førstnævnte medlemsstat for at sikre den 
mest rimelige fordeling af arbejdsbyrden.

De øvrige medlemsstater i den zone, hvor 
ansøgningen er indgivet, afholder sig fra at 
arbejde videre med dossieret, indtil 
medlemsstaten med ansvar for 
behandlingen af ansøgningen har afsluttet 
sit arbejde.

Or. de

Begrundelse

Målet med den reviderede procedure for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler er at 
indføre en zonegodkendelse som et skridt hen imod harmonisering i EU. Derfor er det vigtigt, 
at den rapporterende medlemsstat inddrager de andre medlemsstater i den pågældende zone i 
alle faser af behandlings- og vurderingsprocessen og derved sikrer, at produktet efter 
behandlingen også kan blive godkendt i hele zonen. 

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 333
Artikel 34, stk. 1
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Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone indvilliger
i at behandle den. Den medlemsstat, der 
skal behandle ansøgningen, underretter 
ansøgeren herom.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat. En anden 
medlemsstat i samme zone kan indvilge i at 
behandle den, hvis ansøgeren giver sit 
samtykke hertil.

Or. de

Begrundelse

Ansøgningen skal behandles enten af den medlemsstat, ansøgeren har foreslået, eller efter 
aftale med ansøgeren af en anden medlemsstat, der tilbyder at behandle den. Denne 
procedure bidrager til klarhed, og det har tidligere vist sig, at den er særlig effektiv, da man 
med den udnytter medlemsstaternes specialistviden bedst muligt.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 334
Artikel 34, stk. 1

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone indvilliger 
i at behandle den. Den medlemsstat, der skal 
behandle ansøgningen, underretter 
ansøgeren herom.

Ansøgningen behandles af den af ansøgeren 
foreslåede medlemsstat, medmindre en 
anden medlemsstat i samme zone indvilliger 
i at behandle den. Den medlemsstat, der skal 
behandle ansøgningen, underretter 
ansøgeren og de andre medlemsstater i 
zonen herom.

Or. el

Begrundelse

Hvis valget af zone vedtages, skal den rapporterende medlemsstat underrette alle de andre 
medlemsstater i zonen.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 335
Artikel 34, stk. 3a (nyt)

3a. Medlemsstaterne i den pågældende 
zone kan efter samråd med Kommissionen 
vedtage nærmere regler for anvendelsen af 
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stk. 1.

Or. el

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bibeholde retten til en vis fleksibilitet med Kommissionens samtykke.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 336
Artikel 35, stk. 1, første og andet afsnit

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

1. Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, skal foretage en uafhængig, 
objektiv og gennemskuelig vurdering på 
grundlag af de anerkendte videnskabelige 
og tekniske retningslinjer og krav, der 
foreligger på anvendelsestidspunktet med 
forbehold af artikel 21.

Den anvender ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 
stk. 6, for at fastslå, hvorvidt 
plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i 
artikel 29, når de anvendes i 
overensstemmelse med artikel 52 og under 
realistiske, almindelige
anvendelsesbetingelser, samt følgerne af 
anvendelsen af midlet på de godkendte 
betingelser.

Den anvender ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 
stk. 6, for at fastslå, hvorvidt 
plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i 
artikel 29, når de anvendes i 
overensstemmelse med artikel 52 og under 
realistiske anvendelsesbetingelser, samt 
følgerne af anvendelsen af midlet på de 
godkendte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Investeringen i markedsføring af nye produkter er betydelig, særlig for små og mellemstore 
virksomheder, og der er behov for et forudsigeligt beslutningstagningssystem for at give 
investeringsselskaberne sikkerhed. Det er uhensigtsmæssigt at ændre reglerne efter 
anvendelsestidspunktet, og det afskrækker selskaberne fra at investere. Den foreslåede 
formulering i anden halvdel garanterer retssikkerhed i tilfælde af retstvister. Realistiske 
betingelser kan vurderes og måles og give domstolene mulighed for at afsige kendelse på 
grundlag af målbare kendsgerninger.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 337
Artikel 35, stk. 1, andet afsnit

Den anvender ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 
stk. 6, for at fastslå, hvorvidt 
plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i 
artikel 29, når de anvendes i 
overensstemmelse med artikel 52 og under 
realistiske, almindelige
anvendelsesbetingelser, samt følgerne af 
anvendelsen af midlet på de godkendte 
betingelser.

Den anvender ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 
stk. 6, for at fastslå, hvorvidt 
plantebeskyttelsesmidlet opfylder kravene i 
artikel 29, når de anvendes i 
overensstemmelse med artikel 52 og under 
realistiske anvendelsesbetingelser, samt 
følgerne af anvendelsen af midlet på de 
godkendte betingelser.

Or. en

Begrundelse

Alle beslutninger skal være baseret på realistiske anvendelsesbetingelser for at garantere 
retssikkerhed i tilfælde af retstvister. Realistiske betingelser kan vurderes og måles, og de kan 
i sidste ende give domstolene mulighed for at afsige kendelse på grundlag af målbare 
kendsgerninger, som ikke efterlader tvivl. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 338
Artikel 35, stk. 1, tredje afsnit

Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, delagtiggør de øvrige 
medlemsstater i den zone, hvori 
ansøgningen er indgivet, i sin vurdering.

Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, delagtiggør de øvrige 
medlemsstater i sin vurdering.

Or. en

Begrundelse

En EU-godkendelse er nødvendig for at gennemføre et velfungerende indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler. Der bør derfor også foretages ændringer i teksten.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 339
Artikel 35, stk. 1, tredje afsnit

Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, delagtiggør de øvrige 
medlemsstater i den zone, hvori
ansøgningen er indgivet, i sin vurdering.

Den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, delagtiggør de øvrige 
medlemsstater, til hvilke ansøgningen er 
indgivet, i sin vurdering.

Or. nl

Begrundelse

Zoneinddeling er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med godkendelse, da klimatiske, 
biologiske og vandmæssige forhold i de forskellige lande ikke kan sammenlignes i de 
foreslåede zoner.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 340
Artikel 35, stk. 2

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

2. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel allerede 
er blevet godkendt i én medlemsstat, 
beslutter de andre medlemsstater med 
forbehold af artikel 30 og 31 og senest 180 
dage efter modtagelse af en ansøgning, om 
og på hvilke betingelser det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel skal godkendes.

Or. en

Begrundelse

I henhold til ændringsforslag 86 fra ordføreren er inddelingen i godkendelseszoner ikke 
hensigtsmæssig, da betingelserne i de foreslåede zoner ofte ikke kan sammenlignes. 
Godkendelser bør kun gives på medlemsstatsniveau, men de bør meddeles andre 
medlemsstater. Inden for en rimelig frist på 180 dage skal de underrettede medlemsstater 
have pligt til at bekræfte, forkaste eller begrænse godkendelsen i forhold til deres nationale 
situation. 
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Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 341
Artikel 35, stk. 2

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

2. Medlemsstaterne i en zone giver eller 
afviser at give godkendelse i 
overensstemmelse hermed på grundlag af 
konklusionerne fra den medlemsstat, der har 
behandlet ansøgningen, jf. artikel 30 og 31. 
Medlemsstaterne i en zone godkender om 
muligt det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 
betingelser, herunder klassificeringen i 
overensstemmelse med direktiv 1999/45/EF, 
som den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen, forudsat at det ikke er 
nødvendigt at tage hensyn til forskellige 
anvendelsesbetingelser, selv om der skal 
tages behørigt hensyn til ikke-
sammenlignelige forhold i forbindelse med 
landbrug, plantesundhed eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Målet med den reviderede forordning er at indføre zonegodkendelse som et skridt hen imod 
harmonisering af godkendelser i EU. Derfor skal medlemsstaterne i den berørte zone på 
grundlag af den behandling og vurdering, som både den rapporterende medlemsstat og de 
andre involverede medlemsstater har foretaget, godkende plantebeskyttelsesmidlet på de 
samme betingelser, forudsat at det ikke er nødvendigt at tage hensyn til forskellige, særlige 
nationale krav. 

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 342
Artikel 35, stk. 2

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

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

Medlemsstaterne godkender det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel på de samme 
betingelser som den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, medmindre 
landbrugs- og miljøforholdene er meget 
forskellige og nødvendiggør yderligere 
vurdering..

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne tage hensyn til relevante lokale bekymringer, når de godkender 
produkter. Anmelderen bør være ansvarlig for klassificeringen og ikke den 
zonerapporterende medlemsstat, da dette ville medføre betydelige forsinkelser og eventuelt 
forskellig klassificering mellem zoner.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 343
Artikel 35, stk. 2

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

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

Or. de

Begrundelse

En EU-godkendelse er nødvendig for at gennemføre et velfungerende indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler. Der bør derfor også foretages ændringer i teksten.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 344
Artikel 35, stk. 2

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

2. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel allerede 
er blevet godkendt i én medlemsstat, 
beslutter de andre medlemsstater med 
forbehold af artikel 30 og 31 og senest 90 
dage efter modtagelse af en ansøgning, om 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel 
skal godkendes.

Or. de

Ændringsforslag af Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 345
Artikel 35, stk. 2

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

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

Or. de

Begrundelse

Målet med den reviderede forordning er at indføre zonegodkendelse som et skridt hen imod 
harmonisering af godkendelser i EU. Derfor skal medlemsstaterne i den berørte zone på 
grundlag af den behandling og vurdering, som både den rapporterende medlemsstat og de 
andre involverede medlemsstater har foretaget, godkende plantebeskyttelsesmidlet på de 
samme betingelser, forudsat at det ikke er nødvendigt at tage hensyn til forskellige, særlige 
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nationale krav.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 346
Artikel 35, stk. 3

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

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 347
Artikel 35, stk. 3

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

3. Hvis en medlemsstat ønsker at godkende 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel på 
andre anvendelsesbetingelser end de 
betingelser, der er fastsat af den 
medlemsstat, der behandler ansøgningen, 
underretter denne medlemsstat straks 
Kommissionen om disse betingelser og 
fremsender omfattende oplysninger om 
grundene til denne undtagelse.
Kommissionen revurderer den godkendelse, 
den pågældende medlemsstat har givet.
Hvis den ikke mener, at der er plausible 
grunde til at bevilge en sådan undtagelse, 
opfordrer den den pågældende medlemsstat 
til at godkende plantebeskyttelsesmidlet på 
samme betingelser som 
referencemedlemsstaten.

Or. de
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Begrundelse

Målet med den reviderede forordning er at indføre zonegodkendelse som et skridt hen imod 
harmonisering af godkendelser i EU. Derfor skal medlemsstaterne i den berørte zone på 
grundlag af den behandling og vurdering, som både den rapporterende medlemsstat og de 
andre involverede medlemsstater har foretaget, godkende plantebeskyttelsesmidlet på de 
samme betingelser, forudsat at det ikke er nødvendigt at tage hensyn til forskellige, særlige 
nationale krav.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 348
Artikel 37, stk. 4

4. Hvis de pågældende medlemsstater ikke 
når til enighed inden for 90 dage, henviser 
den medlemsstat, der behandler ansøgningen 
om godkendelse, sagen til Kommissionen. 
Der træffes beslutning om, hvorvidt 
betingelserne i artikel 29, stk. 1, litra b), er 
opfyldt, efter proceduren i artikel 76, stk. 2. 
Perioden på 90 dage regnes fra den dato, 
hvor den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen om godkendelse, meddeler den 
rapporterende medlemsstat, at den ikke er 
enig i førstnævnte medlemsstats konklusion, 
jf. stk. 3.

4. Hvis de pågældende medlemsstater ikke 
når til enighed inden for 180 dage, henviser 
den medlemsstat, der behandler ansøgningen 
om godkendelse, sagen til Kommissionen. 
Der træffes beslutning om, hvorvidt 
betingelserne i artikel 29, stk. 1, litra b), er 
opfyldt, efter proceduren i artikel 76, stk. 2. 
Perioden på 180 dage regnes fra den dato, 
hvor den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen om godkendelse, meddeler den 
rapporterende medlemsstat, at den ikke er 
enig i førstnævnte medlemsstats konklusion, 
jf. stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Vi skal sikre den hurtigst mulige godkendelsesprocedure, som er i overensstemmelse med en 
høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det betyder imidlertid, at hvis 
medlemsstaterne skal tage fuldt ud hensyn til de relevante og særlige forhold i deres land, før 
de godkender eller afviser at godkende et produkt, der er godkendt i en anden medlemsstat -
og ikke blot automatisk godtager godkendelsen fra en anden medlemsstat - er 90 dage ikke 
tilstrækkeligt. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 349
Artikel 38, stk. 1, første afsnit a (nyt)
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Senest 12 måneder efter at denne 
forordning er trådt i kraft, stiller 
Kommissionen et forslag om et 
standardiseret format for den 
dokumentation, der er fastsat i litra a), b) 
og c).

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et arbejdsdelingssystem for at gøre beslutningstagningen lettere i 
medlemsstater, som godkender det samme produkt inden for EU.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 350
Artikel 38, stk. 2

2. Medlemsstaterne stiller efter anmodning 
herom straks en sagsmappe til rådighed for 
de øvrige medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen med den i stk. 1, litra a), b) 
og c), omhandlede dokumentation.

2. For at gøre den beslutningstagning, der 
er beskrevet i artikel 35, stk. 2, lettere stiller 
medlemsstater, som har givet en 
godkendelse, straks en sagsmappe til 
rådighed for de øvrige medlemsstater, 
autoriteten og Kommissionen med den i 
stk. 1, litra a), b) og c), i denne artikel 
omhandlede dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et arbejdsdelingssystem for at gøre beslutningstagningen lettere i 
medlemsstater, som godkender det samme produkt inden for EU.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 351
Artikel 38, stk. 2 a (nyt)

2a. Senest 12 uger efter en beslutning om 
at godkende et plantebeskyttelsesmiddel 
skal medlemsstaterne stille en liste over de 
administrative beslutninger som nævnt i 
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stk.1, litra c), til rådighed på et offentligt 
websted. 

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres et arbejdsdelingssystem for at gøre beslutningstagningen lettere i 
medlemsstater, som godkender det samme produkt inden for EU.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Esther De Lange

Ændringsforslag 352
Artikel 39, stk.1

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

Indehaveren af en godkendelse eller en 
person, der er udpeget af denne person som 
hans repræsentant, kan efter proceduren for 
gensidig anerkendelse i denne underafdeling 
ansøge om godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel og den samme 
anvendelse i en anden medlemsstat, hvis 
følgende betingelser er opfyldt:

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

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

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

b) produktet er godkendt af en medlemsstat 
til anvendelse i væksthuse eller anvendelse 
efter høst eller frøbehandling, uden at det 
har betydning, hvilken zone 
referencemedlemsstaten tilhører; og på 
frivillig basis medlemsstaterne imellem i 
forskellige zoner med de samme landbrugs-
, plantesundheds- og miljøbetingelser, 
særlig klimaforhold, som er relevante for 
anvendelsen af produktet.

Or. en

Begrundelse

Den lokale indehaver af godkendelsen kan være forskellig fra land til land. 

Det nuværende forslag er for restriktivt. Gensidig anerkendelse på tværs af zoner bør være 
tilladt, hvis forholdene gør det muligt.
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Ændringsforslag af Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 353
Artikel 39, stk.1

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

1. Godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel og den samme 
anvendelse bevilges i følgende tilfælde i alle 
medlemsstaterne i den pågældende zone, 
hvis:

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Inddelingen af EU i tre zoner er et væsentligt skridt hen imod europæisk harmonisering af 
godkendelsesprocedurer for plantebeskyttelsesmidler. Med ændringsforslaget gøres det klart, 
at når den rapporterende medlemsstat har undersøgt produktet med inddragelse af alle andre 
medlemsstater i en zone, skal produktet derefter godkendes i alle medlemsstaterne i den 
pågældende zone. Inddelingen af EU i tre zoner udelukker imidlertid ikke, at det er 
nødvendigt med gensidig anerkendelse af godkendelser for at tage hensyn til sammenlignelige 
dyrknings- og klimaforhold i områder, hvor zoner grænser op til hinanden.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 354
Artikel 39, stk.1, litra b

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

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

Begrundelse

Gensidig anerkendelse uanset zoner bør udvides til at omfatte frøbehandling. Frøbehandling 
er et lille og innovativt marked, som domineres af små og mellemstore virksomheder. De 
administrative omkostninger i forbindelse med godkendelse bør reduceres for at tilskynde til 
at anvende innovative teknologier og produkter, som normalt omfatter en mindre grad af 
offentligt-privat partnerskab end behandling på stedet. Medlemsstaterne skal have mulighed 
for at anvende gensidig anerkendelse i forskellige zoner på frivillig basis, særlig hvis der er 
ensartede betingelser.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 355
Artikel 39, stk.1, litra b

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

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

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at harmonisere frøbehandling. Enhver frøbehandling med 
plantebeskyttelsesmidler medfører en væsentlig begrænsning af anvendelsen på marken af 
plantebeskyttelsesmidler på et senere tidspunkt.

Ændringsforslag af Renate Sommer, Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß og 
Marianne Thyssen

Ændringsforslag 356
Artikel 39, stk.1, litra b a (nyt)

(ba) på frivillig basis medlemsstaterne 
imellem i forskellige zoner, der har de 
samme landbrugs-, plantesundheds- og 
miljøbetingelser, særlig klimaforhold, som 
er relevante for anvendelsen af produktet.

Or. en
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Begrundelse

Gensidig anerkendelse uanset zoner bør udvides til at omfatte frøbehandling. Frøbehandling 
er et lille og innovativt marked, som domineres af små og mellemstore virksomheder. De 
administrative omkostninger i forbindelse med godkendelse bør reduceres for at tilskynde til 
at anvende innovative teknologier og produkter, som normalt omfatter en mindre grad af 
offentligt-privat partnerskab end behandling på stedet. Medlemsstaterne skal have mulighed 
for at anvende gensidig anerkendelse i forskellige zoner på frivillig basis, særlig hvis der er 
ensartede betingelser.

Ændringsforslag af Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges og Karl-Heinz 
Florenz

Ændringsforslag 357
Artikel 39, stk.1, litra b a (nyt)

(ba) produkter, som er godkendt i én zone, 
godkendes kun i en anden zone efter en 
revurdering af landbrugs-, klima- og 
miljøkriterierne. 

Or. en

Ændringsforslag af Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 358
Artikel 39, stk.2

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

2. Indehaveren af en godkendelse kan 
ansøge om godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel til den samme 
anvendelse i en medlemsstat i en anden 
zone på grundlag af gensidig anerkendelse.

Or. de

Begrundelse

Inddelingen af EU i tre zoner er et væsentligt skridt hen imod europæisk harmonisering af 
godkendelsesprocedurer for plantebeskyttelsesmidler. Med ændringsforslaget gøres det klart, 
at når den rapporterende medlemsstat har undersøgt produktet med inddragelse af alle andre 
medlemsstater i en zone, skal produktet derefter godkendes i alle medlemsstaterne i den 
pågældende zone. Inddelingen af EU i tre zoner udelukker imidlertid ikke, at det er 
nødvendigt med gensidig anerkendelse af godkendelser for at tage hensyn til sammenlignelige 
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dyrknings- og klimaforhold i områder, hvor zoner grænser op til hinanden.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Esther De Lange

Ændringsforslag 359
Artikel 39, stk.2

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Hvis der ikke længere er mulighed for gensidig anerkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der 
indeholder et substitutionsrelevant stof, sættes gennemførelsen af et af målene med 
harmonisering på spil.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß og Erna Hennicot-
Schoepges

Ændringsforslag 360
Artikel 40

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

1. Medlemsstaterne i en zone godkender det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel på de 
samme betingelser, herunder 
klassificeringen i overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF, som 
referencemedlemsstaten.

2. Uanset stk. 1 og med forbehold af 
fællesskabslovgivningen i øvrigt kan der 
fastsættes supplerende betingelser, jf. de i 
artikel 30, stk. 3, omhandlede krav.

2. Hvis en medlemsstat, uanset stk. 1 og 
med forbehold af fællesskabslovgivningen i 
øvrigt pålægger supplerende betingelser, jf. 
de i artikel 30, stk. 3, omhandlede krav, 
underretter denne medlemsstat straks 
Kommissionen om disse betingelser og 
fremsender omfattende oplysninger om 
grundene til denne undtagelse.
Kommissionen revurderer den godkendelse, 
den pågældende medlemsstat har givet.
Hvis den ikke mener, at der er plausible 
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grunde til at bevilge en sådan undtagelse, 
opfordrer den den pågældende medlemsstat 
til at godkende plantebeskyttelsesmidlet på 
samme betingelser som 
referencemedlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

The aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation 
procedures at European level. Accordingly, it is essential, on the basis of the examination and 
assessment carried out by both the rapporteur Member State and the other Member States 
involved, that the Member States in the zone in question should grant authorisation for the 
plant protection product under the same conditions. Should a Member State nevertheless 
derogate from the conditions on plausible grounds, the Commission shall carry out a review.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 361
Artikel 40, stk. 1

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

1. En godkendelse, der gives i henhold til 
artikel 39 gælder i hele zonen.

Or. de

Begrundelse

Det mellem- og langsigtede mål skal være at indføre en ægte EU-godkendelse, dvs. at 
godkendelse i én medlemsstat skal gælde i alle andre medlemsstater. Det er den eneste måde, 
man kan gennemføre et velfungerende indre marked for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 362
Artikel 40, stk. 1 a (nyt)
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1a. Medlemsstaten meddeler godkendelsen 
på betingelser, som er relevante for den 
pågældende medlemsstat, eller afviser at 
meddele godkendelsen, hvis artikel 29 ikke 
er opfyldt i denne medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ordførerens betænkning skal princippet om gensidig anerkendelse 
give plads til, at medlemsstaterne kan beslutte, om en godkendelse skal meddeles på grundlag 
af landespecifikke betingelser. For at gøre lovgivningen så tydelig som muligt bør dette 
angives i den relevante artikel 40 om godkendelse i forbindelse med gensidig anerkendelse.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 363
Artikel 40, stk. 2 a (nyt)

2a. Godkendelsen kan underkastes 
bestemmelser, der er et resultat af 
gennemførelsen af andre foranstaltninger i 
henhold til fællesskabslovgivning om 
betingelserne for distribution og anvendelse 
af plantebeskyttelsesmidler, som skal 
beskytte forhandleres, brugeres og 
arbejdstageres sundhed. Denne gensidige 
anerkendelse sker med forbehold af 
foranstaltninger, medlemsstaterne træffer i 
henhold til fællesskabslovgivning til 
beskyttelse af arbejdstageres sundhed.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter det zoneinddelingssystem, der er fastsat i Kommissionens forslag, 
og giver større handlefrihed til medlemsstaterne, uden at det medfører en unødvendig 
overlapning af arbejde og en langsommere beslutningstagningsproces.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 364
Artikel 40, stk. 2 b (nyt)

2b. Godkendelsen kan gøres til genstand 
for yderligere anvendelsesbetingelser, når 
relevante landbrugs-, plantesundheds- og 
miljøforhold (herunder klimaforhold) i 
medlemsstaterne gør sådanne 
anvendelsesbetingelser nødvendige for at 
overholde artikel 29. Disse 
anvendelsesbetingelser skal under alle 
omstændigheder omfatte:
- dosissen pr. hektar for hver anvendelse;
- perioden mellem den sidste anvendelse og 
høsten;
- antal anvendelser pr. år;
- fastsættelse af behovet for at sprøjte;
- graden af fare/risiko for menneskers 
sundhed (kumulative virkninger);
- beskyttelse af grundvandet og 
biodiversiteten.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget erstatter det zoneinddelingssystem, der er fastsat i Kommissionens forslag, 
og giver større handlefrihed til medlemsstaterne, uden at det medfører en unødvendig 
overlapning af arbejde og en langsommere beslutningstagningsproces.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 365
Artikel 41, stk. 2

2. Den medlemsstat, som en ansøgning i 
henhold til artikel 39 indgives til, træffer 
beslutning vedrørende ansøgningen inden 
for 90 dage.

2. Den medlemsstat, som en ansøgning i 
henhold til artikel 39 indgives til, træffer 
beslutning vedrørende ansøgningen inden 
for 180 dage.

Or. en
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Begrundelse

Vi skal sikre den hurtigst mulige godkendelsesprocedure, som er i overensstemmelse med en 
høj beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det betyder imidlertid, at hvis 
medlemsstaterne skal tage fuldt ud hensyn til de relevante og særlige forhold på deres 
område, før de godkender eller afviser at godkende et produkt, der er godkendt i en anden 
medlemsstat - og ikke blot automatisk godtager godkendelsen fra en anden medlemsstat - er 
90 dage ikke tilstrækkeligt. 

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 366
Artikel 42, stk. 3, litra a

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

a) Eventuelle nye oplysninger, der nævnes i 
forlængelsesforordningen i henhold til 
artikel 20, eller der måtte være påkrævet 
som følge af ændringer i datakrav eller 
kriterier.

Or. en

Begrundelse

Præcisering vedrørende de oplysninger, som skal beskyttes efter forlængelsen af 
godkendelsen af aktivstoffet.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 367
Artikel 42, stk. 3, litra b

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

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

Or. en



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 61/133 PE 390.442v02-00

DA

Begrundelse

Præcisering vedrørende de oplysninger, som skal beskyttes efter forlængelsen af 
godkendelsen af aktivstoffet.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 368
Artikel 43, stk. 2, første afsnit

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

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

Or. el

Begrundelse

Medlemsstaterne i zonen skal straks underrettes om enhver ændring af eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 369
Artikel 45, stk. 2 

Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller 
ikke at forlænge godkendelsen, tillader det, 
skal det ved fastsættelsen af 
henstandsperioder sikres, at disse ikke 
kommer i konflikt med den almindelige 
anvendelsesperiode for 
plantebeskyttelsesmidlet.

Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller 
ikke at forlænge godkendelsen, ikke 
vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet, skal det ved 
fastsættelsen af henstandsperioder på højst 
et år. Såfremt de forhold, der ligger til 
grund for beslutningen om at tilbagekalde, 
ændre eller afvise at forlænge 
godkendelsen, vedrører beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
fastsættes der ikke en periode, inden for 
hvilken bestående lagre af det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes, og 
ethvert salg og enhver anvendelse af 
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sådanne produkter skal ophøre med 
øjeblikkelig virkning.

Or. en

Begrundelse

Såfremt de forhold, der ligger til grund for beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller 
afvise at forlænge godkendelsen, vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og 
miljøet, skal salget og anvendelsen af sådanne pesticider ophøre med øjeblikkelig virkning.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 370
Artikel 45, stk. 2

Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller 
ikke at forlænge godkendelsen, tillader det,
skal det ved fastsættelsen af 
henstandsperioder sikres, at disse ikke 
kommer i konflikt med den almindelige 
anvendelsesperiode for 
plantebeskyttelsesmidlet.

Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller 
ikke at forlænge godkendelsen, ikke 
vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet, skal det ved 
fastsættelsen af henstandsperioder på højst 
en sæson. Såfremt de forhold, der ligger til 
grund for beslutningen om at tilbagekalde, 
ændre eller afvise at forlænge 
godkendelsen, vedrører beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
fastsættes der ikke en periode, inden for 
hvilken bestående lagre af det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel kan anvendes, og 
ethvert salg og enhver anvendelse af 
sådanne produkter skal ophøre med 
øjeblikkelig virkning, når afgørelsen om 
ikke at forny eller tilbagekalde 
godkendelsen er truffet.

Or. en

Begrundelse

Såfremt de forhold, der ligger til grund for beslutningen om at tilbagekalde, ændre eller ikke 
at forlænge godkendelsen, vedrører beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet, 
skal salget og anvendelsen af sådanne pesticider ophøre med øjeblikkelig virkning.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 371
Artikel 45 a (ny)

Artikel 45a
Bortskaffelse og destruktion af ikke-
godkendte plantebeskyttelsesmidler

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 
45 skal lagre af ikke-godkendte 
plantebeskyttelsesmidler bortskaffes på en 
sikker måde og destrueres af den tidligere 
indehaver af godkendelsen.

Or. en

Begrundelse

Lagre af forældede pesticider udgør en alvorlig fare for menneskers sundhed og miljøet i 
mange medlemsstater og tredjelande. Producenterne skal pålægges at sørge for sikker 
bortskaffelse og destruktion af disse farlige stoffer. 

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 372
Artikel 45 b (ny)

Artikel 45b
Import

Importerede materialer eller artikler, som 
ikke er fødevarer, må ikke indeholde 
restkoncentrationer af aktivstoffer, som 
ikke er godkendt i henhold til 
bestemmelserne i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

For både at beskytte menneskers sundhed og europæisk industris konkurrenceevne må 
importerede materialer eller artikler, som ikke er fødevarer, ikke indeholde 
restkoncentrationer af aktivstoffer, som ikke er godkendt i EU.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 373
Artikel 46, stk. 1, litra a a (ny)

(aa) Lavrisiko-aktivstoffer i produktet har 
ikke negative virkninger for mennesker, dyr 
eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at kun produkter, der indeholder 
aktivstoffer, som ikke har negative virkninger for mennesker, dyr eller miljøet, kan betragtes 
som lavrisiko-aktivstoffer.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 374
Artikel 46, stk. 3, andet afsnit

Fristen er på 60 dage, hvis det samme 
plantebeskyttelsesmiddel med lav risiko 
allerede er godkendt af en anden 
medlemsstat i samme zone. 

Fristen er på 60 dage, hvis det samme 
plantebeskyttelsesmiddel med lav risiko 
allerede er godkendt af en anden 
medlemsstat.

Or. nl

Begrundelse

Zoneinddeling er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med godkendelse, da klimatiske, 
biologiske og vandmæssige forhold i de forskellige lande ikke kan sammenlignes i de 
foreslåede zoner.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 375
Artikel 46, stk. 3, tredje afsnit

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 

Hvis den pågældende medlemsstat har brug 
for yderligere oplysninger, fastsætter den en 
frist for, hvornår ansøgeren skal fremlægge 
disse. I dette tilfælde forlænges perioden på 
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90 dage med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet.

90 dage med den supplerende periode, 
medlemsstaten har indrømmet. Den samlede 
periode må højst være fire måneder

Or. el

Begrundelse

Der skal fastsættes klare frister for alle foranstaltninger i forordningen.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 376
Artikel 48, stk. 1, indledning

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

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

Or. en

Begrundelse

Selv hvis man har en liste over substitutionsrelevante aktivstoffer og en negativliste over de 
mest problematiske hjælpestoffer, kan der stadig være store forskelle i risiciene ved de 
forskellige produkter i forbindelse med anvendelsen. Det stillede ændringsforslag giver 
mulighed for også at foretage en sammenlignende vurdering af produkter, som ikke 
indeholder aktivstoffer, der er substitutionsrelevante, på grundlag af risikovurderingen for det 
pågældende produkt. Med forslaget udvides den sammenlignende vurderings omfang fra 
produkter, som indeholder de pågældende aktivstoffer på listen over substitutionsrelevante 
stoffer, til alle produkter, der indeholder et aktivstof.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 377
Artikel 48, stk. 1, litra b

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

udgår
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økonomiske eller praktiske ulemper

Or. en

Begrundelse

Litra b) er unødvendigt, da der i en sammenlignende vurdering allerede tages hensyn til risici 
og fordele. Med dette ændringsforslag tilføjes der tre nye dimensioner til 
substitutionsprincippet, idet det fastsættes, at der i substitutionsscenariet også skal tages 
hensyn til metoder og praksis for afgrødeforvaltning og bekæmpelse af skadegørere.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 378
Artikel 48, stk. 1, første afsnit a (nyt)

Medlemsstaterne godkender ikke et 
plantebeskyttelsesmiddel, hvis en 
sammenlignende vurdering viser, at der 
findes mere sikre alternativer, idet 
substitutionsrelevante stoffer skal 
prioriteres i den sammenlignende 
vurdering og ved substitution.

Or. en

Begrundelse

Selv om alle produkter kan være substitutionsrelevante, har medlemsstaterne begrænsede 
ressourcer, og derfor skal substitutionsrelevante stoffer prioriteres i den sammenlignende 
vurdering og ved substitution.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 379
Artikel 48, stk. 3

3. Medlemsstaterne foretager regelmæssigt
og senest fire år efter, at en godkendelse er 
blevet meddelt eller forlænget, en 
sammenlignende vurdering som omhandlet i 
stk. 1.

3. Medlemsstaterne foretager kun én gang
og senest fire år efter, at en godkendelse er 
blevet meddelt eller forlænget, en 
sammenlignende vurdering som omhandlet i 
stk. 1.

På grundlag af denne sammenlignende På grundlag af den første sammenlignende 
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vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer medlemsstaterne godkendelsen.

vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer medlemsstaterne godkendelsen. 
Efter den anden sammenlignende 
vurdering tilbagekalder medlemsstaterne 
godkendelsen.

Or. en

Begrundelse

Substitutionsrelevante stoffer bør ikke være på markedet på ubestemt tid, men bør fjernes 
efter den anden sammenlignende vurdering.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 380
Artikel 48, stk. 3

3. Medlemsstaterne foretager regelmæssigt 
og senest fire år efter, at en godkendelse er 
blevet meddelt eller forlænget, en 
sammenlignende vurdering som omhandlet i 
stk. 1.

3. Den rapporterende medlemsstat foretager 
regelmæssigt og senest fire år efter, at en 
godkendelse er blevet meddelt eller 
forlænget, en sammenlignende vurdering 
som omhandlet i stk. 1.

På grundlag af denne sammenlignende 
vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer medlemsstaterne godkendelsen.

På grundlag af denne sammenlignende 
vurdering opretholder, tilbagekalder eller 
ændrer den rapporterende medlemsstat
godkendelsen.

Or. de

Begrundelse

Den medlemsstat, i hvilken godkendelsesproceduren blev udført, skal også være ansvarlig for 
godkendelse.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 381
Artikel 48, stk. 4

4. Beslutter en medlemsstat at tilbagekalde 
eller ændre en godkendelse i henhold til 
stk. 3, træder tilbagekaldelsen eller 

4. Beslutter den rapporterende medlemsstat
at tilbagekalde eller ændre en godkendelse i 
henhold til stk. 3, træder tilbagekaldelsen 
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ændringen i kraft fire år efter, at 
medlemsstaten har truffet beslutningen, eller 
ved udløbet af godkendelsesperioden for det 
substitutionsrelevante stof, hvis datoen 
herfor falder tidligere.

eller ændringen i kraft fire år efter, at 
medlemsstaten har truffet beslutningen, eller 
ved udløbet af godkendelsesperioden for det 
substitutionsrelevante stof, hvis datoen 
herfor falder tidligere.

Or. de

Begrundelse

Den medlemsstat, i hvilken godkendelsesproceduren blev udført, skal også være ansvarlig for 
godkendelse. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 382
Artikel 49, stk. 1

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et ganske særligt behov.

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et særligt eller begrænset 
behov, eller en behandling af begrænset 
økonomisk interesse for indehaveren af 
godkendelse, herunder frøbehandling.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at harmonisere frøbehandling. Enhver frøbehandling med 
plantebeskyttelsesmidler medfører en væsentlig begrænsning af anvendelsen på marken af 
plantebeskyttelsesmidler på et senere tidspunkt. Denne sektor skal beskyttes.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 383
Artikel 49, stk. 1

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
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ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et ganske særligt behov.

ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat, eller på en 
almindeligt udbredt afgrøde med henblik på 
opfyldelse af et særligt og begrænset behov 
eller en behandling af begrænset 
økonomisk interesse for indehaveren af 
godkendelsen, herunder frøbehandling.

Or. en

Begrundelse

Definitionen af anvendelse af mindre betydning bør præciseres, således at den også omfatter 
frøbehandling.

Ændringsforslag af Renate Sommer

Ændringsforslag 384
Artikel 49, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan vedtage særlige 
foranstaltninger for at gøre indsendelsen af 
ansøgninger lettere, således at 
godkendelsen kommer til at omfatte 
anvendelser af mindre betydning.

Or. el

Begrundelse

Forenkling af bureaukratiet og tilskyndelse af de berørte til at anvende 
plantebeskyttelsesmidler til anvendelse af mindre betydning vil løse en lang række problemer 
i forbindelse med visse afgrøder.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 385
Artikel 49, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan vedtage særlige 
foranstaltninger for at gøre indsendelsen af 



(Ekstern oversættelse)

PE 390.442v02-00 70/133 AM\672288DA.doc

DA

ansøgninger lettere, således at 
godkendelsen kommer til at omfatte 
anvendelser af mindre betydning.

Or. el

Begrundelse

Da indehavere af godkendelser ikke har nogen særlig økonomisk interesse i anvendelser af 
mindre betydning, ville det være hensigtsmæssigt at forenkle de tilhørende procedurer for at 
støtte sådanne anvendelser.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 386
Artikel 49, stk. 3, litra d

d) de i stk. 2 nævnte personer eller organer 
har fremlagt den nødvendige dokumentation 
og de nødvendige oplysninger til støtte for 
en udvidelse af godkendelsen.

d) de i stk. 2 nævnte personer eller organer 
har fremlagt den nødvendige dokumentation 
og de nødvendige oplysninger til støtte for 
en udvidelse af godkendelsen. De 
nødvendige undersøgelser til fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier kan foretages af 
videnskabelige institutioner eller officielle 
organer.

Or. es

Begrundelse

Udgifterne til videnskabelige undersøgelser udgør en meget stor hindring for udviklingen af 
anvendelser af mindre betydning. Formålet med ændringsforslaget er at foreslå løsninger, 
som er mere bæredygtige set ud fra et økonomisk synspunkt.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez og Esther Herranz García

Ændringsforslag 387
Artikel 49, stk. 3 a (nyt)

3a) Kriterierne for godkendelse til 
anvendelser af mindre betydning skal give 
mulighed for ekstrapolering af data, som er 
indsamlet for andre afgrøder, som ligger 
botanisk og landbrugsmæssigt meget tæt på 
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hinanden. 

Or. es

Begrundelse

Når afgrøder ligner hinanden så meget som f.eks. kirsebær og slåen, bør de data, der er 
indsamlet til den første godkendelse, ekstrapoleres for at gøre det muligt også at godkende 
anvendelser af mindre betydning.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 388
Artikel 49, stk. 5, andet afsnit

Efterkommer godkendelsens indehaver 
ikke anmodningen, sikrer medlemsstaten, 
at brugerne modtager udtømmende og 
detaljerede oplysninger om, hvordan midlet 
skal anvendes, via en officiel 
bekendtgørelse eller et officielt websted.

Mærkningen skal vise, at sådanne 
anvendelser ikke er blevet vurderet for 
effektivitet eller fytotoksicitet. Med 
forbehold af artikel 70 er indehaveren af 
godkendelsen ikke ansvarlig for tab i 
forbindelse med anvendelser, der er i 
overensstemmelse med udvidelser af en 
godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Indehavere af godkendelser kan ikke drages til ansvar for negative virkninger af udvidelser af 
anvendelsen, men det berører dem stadig. Med dette ændringsforslag præciseres det, at de 
ikke kan drages til ansvar, og dermed fjernes behovet for anden offentlig omtale, hvis de 
nægter at tilføje udvidelser af anvendelsen på mærkningen. Der er behov for en definition af 
hensyn til håndhævelsen.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 389
Artikel 49, stk. 5, andet afsnit

Efterkommer godkendelsens indehaver ikke 
anmodningen, sikrer medlemsstaten, at 
brugerne modtager udtømmende og 
detaljerede oplysninger om, hvordan midlet 
skal anvendes, via en officiel bekendtgørelse 

Efterkommer godkendelsens indehaver ikke 
anmodningen, sikrer medlemsstaten, at 
brugerne modtager udtømmende og 
detaljerede oplysninger om, hvordan midlet 
skal anvendes, via en officiel bekendtgørelse 
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eller et officielt websted. eller et officielt websted. Hvis disse 
oplysninger stilles til rådighed, fritages 
indehaveren af godkendelsen fra ethvert 
ansvar i forbindelse med udvidelsen af 
godkendelsen til at omfatte anvendelser af 
mindre betydning.

Or. de

Begrundelse

En virksomheds ansvar skal begrænses til den godkendelse, den selv har ansøgt om. 
Virksomheden har til denne godkendelse udelukkende indsamlet de oplysninger, der er 
nødvendige til at vurdere, om dens produkt kan anvendes sikkert. Hvis en medlemsstat selv 
bevilger en udvidelse af en godkendelse, uden at en virksomhed indsender en ansøgning 
herom, kan virksomheden ikke drages til ansvar for den udvidede anvendelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Erna Hennicot-
Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 390
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Før en importør kan begynde at 
markedsføre et plantebeskyttelsesmiddel på 
en medlemsstats marked i henhold til regler 
for parallelimport, skal han ansøge om et 
identitetscertifikat fra den pågældende 
medlemsstats kompetente myndighed.
2. Senest 45 dage efter at den har modtaget 
ansøgningen, træffer den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
afgørelse om, hvorvidt den vil udstede 
identitetscertifikatet på grundlag af 
kriterierne i artikel 3, stk. 9, litra b).
3. En importør, som har modtaget et 
identitetscertifikat, er undtaget fra at 
indsende et registreringsdossier for det 
importerede plantebeskyttelsesmiddel, 
undtagen, hvad angår:
a) dokumentation for godkendelsen af dette 
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produkt i henhold til direktiv 91/414/EØF 
eller denne forordning i den medlemsstat, 
fra hvilken det eksporteres, og
b) dokumentation for, at det importerede 
produkt er identisk med et godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel i den pågældende 
medlemsstat 
(referenceplantebeskyttelsesmiddel), og
c) dokumentation for, at ompakning ikke 
har negativ indvirkning på produktets 
oprindelige tilstand eller varemærkets og 
dets ejers omdømme. 
4. Identitetscertifikatets gyldighed udløber 
samtidig med godkendelsen af 
referenceproduktet eller godkendelsen af 
det importerede produkt i den medlemsstat, 
det er eksporteret fra. Hvis tilbagekaldelsen 
af godkendelsen af referenceproduktet ikke 
vedrører sundheds- eller miljøforhold, 
indrømmes importøren en 
henstandsperiode på et år efter 
tilbagekaldelsesdatoen til at få solgt det 
importerede produkt ud.

Or. en

Begrundelse

Parallelhandel misbruges som markedsadgang for ulovlige produkter (ikke-vurderede 
og/eller falske) på grund af den forenklede procedure for markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler. Derfor skal denne forordning omfatte klare og strenge 
fællesskabsregler for parallelhandel, hvilket vil betyde øget harmonisering, sikkerhed og 
kontrol.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 391
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallelimport

1. Med forbehold af artikel 28, stk. 1, må en 
medlemsstat ikke give tilladelse til at 
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importere et plantebeskyttelsesmiddel eller 
markedsføre det i denne medlemsstat, før 
den ved en administrativ procedure har 
forvisset sig om, at det er identisk med det 
plantebeskyttelsesmiddel, som allerede er 
godkendt 
(referenceplantebeskyttelsesmidlet). Hvis 
det er tilfældet, udsteder den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
et identitetscertifikat til det importerede 
plantebeskyttelsesmiddel.
2. Importøren af et 
plantebeskyttelsesmiddel ansøger den 
kompetente myndighed i den pågældende 
medlemsstat om et identitetscertifikat til det 
plantebeskyttelsesmiddel, den ønsker at 
importere, før den begynder at importere 
dette produkt og markedsføre det for første 
gang.
3. Den kompetente myndighed i den 
pågældende medlemsstat træffer i løbet af 
45 dage afgørelse om, hvorvidt kravene i 
dette stykke er opfyldt. Hvis myndigheden 
slår fast, at kravene er opfyldt, udstedes der 
et identitetscertifikat til importøren til det 
pågældende produkt.
4. Ansøgeren skal ikke indsende de 
oplysninger og forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der er nødvendige 
til godkendelsen af 
plantebeskyttelsesmidler.
5. Den kompetente myndighed, som 
ansøgningen sendes til, skal anmode den 
kompetente myndighed i oprindelseslandet 
om:
a) at angive den nøjagtige sammensætning 
af produktet for at dokumentere, at det er 
identisk med det plantebeskyttelsesmiddel, 
der er godkendt i referencemedlemsstaten, 
og
b) at bekræfte, at ovennævnte produkt er 
blevet godkendt i denne medlemsstat i 
overensstemmelse med 
godkendelsesproceduren i direktiv 
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91/414/EØF eller i denne forordning.
6. Produkter, der er omfattet af ordninger 
for parallelimport, må ikke ompakkes.
7. Identitetscertifikatet udløber samtidig 
med godkendelsen af referenceproduktet 
eller godkendelsen af det importerede 
produkt i den medlemsstat, det er 
eksporteret til. Hvis godkendelsen af 
referenceproduktet er blevet tilbagekaldt af 
andre grunde end forhold, der vedrører 
sundheden eller miljøet, kan importøren 
fortsat sælge det importerede produkt i et år 
efter tilbagekaldelsesdatoen.
8. Mærkningen af produkter, der er 
omfattet af ordninger for parallelimport, 
skal bringes i overensstemmelse med 
mærkningen af identiske produkter, som 
markedsføres i 
bestemmelsesmedlemsstaten. 

Or. es

Begrundelse

Ordføreren har ret i, at der skal fastsættes klare strenge regler for parallelhandel på 
fællesskabsniveau, således at man opnår et højt harmoniserings-, sikkerheds- og 
kontrolniveau. For at sikre, at et importeret produkt er identisk med referenceproduktet, bør 
ompakning imidlertid ikke være tilladt. Endvidere skal den kompetente myndighed i 
modtagermedlemsstaten og ikke ansøgeren være ansvarlig for at gennemføre hele den 
administrative procedure til fastsættelse af, at det pågældende produkt er et identisk produkt 
og tidligere er blevet godkendt i eksportlandet.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 392
Artikel 50, titel

Nødsituationer i landbruget Nødgodkendelser

Or. en

Begrundelse

Med den ændrede overskrift tydeliggøres emnet i denne artikel, og der gives mulighed for 
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nødgodkendelser under andre forhold, som ikke vedrører landbruget, såsom beskyttelse mod 
oversvømmelse og kontrol med invasive arter. 

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 393
Artikel 50, stk. 1, første afsnit

1. Uanset artikel 28 kan en medlemsstat for 
en periode på indtil 120 dage under ganske 
særlige omstændigheder tillade 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
med henblik på en begrænset, kontrolleret 
anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt på 
grund af en fare for plantesundheden, som 
ikke kan styres på nogen anden rimelig 
måde.

1. Uanset artikel 28 kan en medlemsstat for 
en periode på indtil 120 dage under ganske 
særlige omstændigheder tillade 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
med henblik på en begrænset, kontrolleret 
anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt på 
grund af en fare for plantesundheden eller 
andre nødsituationer inden for rammerne 
af denne forordning, som ikke kan styres på 
nogen anden rimelig måde.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til ændringsforslaget til overskriften til artikel 50.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 394
Artikel 50, stk. 3, litra a

a) hvorvidt den behandlede afgrøde kan 
markedsføres sikkert

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt af hensyn til overensstemmelse, da markedsføring af 
behandlede afgrøder under disse forhold er omfattet af artikel 18, stk. 4, i forordning (EF) nr. 
396/2005.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 395
Artikel 51, stk. 1, første afsnit

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og meddelt godkendelse til 
forsøgsformål. Godkendelsen kan gøres 
betinget af, at de anvendte mængder og de 
behandlede områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 
kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og meddelt godkendelse til 
forsøgsformål. Sådanne forsøg eller 
undersøgelser skal kontrolleres meget 
strengt for at sikre, at 
plantebeskyttelsesmidlet ikke har 
øjeblikkelig eller forsinket skadelig 
virkning for menneskers sundhed, 
herunder for beboere og tilskuere samt 
sårbare befolkningsgrupper såsom 
spædbørn, børn, gravide, ældre, syge og 
personer, som tager medicin, eller for dyrs 
sundhed, direkte eller gennem drikkevand, 
fødevarer, foder eller luften, herunder på 
steder, som ligger langt fra det sted, hvor 
det anvendes, efter transporter over store 
afstande, eller virkninger på 
arbejdspladsen eller gennem andre 
indirekte virkninger, idet der tages hensyn 
til kumulative virkninger og 
synergieffekter; eller på grundvand. 
Godkendelsen kan gøres betinget af, at de 
anvendte mængder og de behandlede 
områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 
kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.
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Or. en

Begrundelse

Selv om forskning og udvikling er af stor betydning, kan det, hvis der slippes et ikke-godkendt 
pesticidmiddel ud i miljøet, indebære en potentiel risiko for menneskers eller dyrs sundhed 
eller miljøet, hvilket ikke er i overensstemmelse med formålet med denne forordning om det 
høje beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Derfor skal sådanne 
forsøg eller undersøgelser kontrolleres meget strengt for at sikre, at plantebeskyttelsesmidlet 
ikke har øjeblikkelig eller forsinket skadelige sundheds- eller miljøvirkninger.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 396
Artikel 51, stk. 1, første afsnit

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og meddelt godkendelse til 
forsøgsformål. Godkendelsen kan gøres 
betinget af, at de anvendte mængder og de 
behandlede områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 
kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.

1. Uanset artikel 28 må der gennemføres 
forsøg eller undersøgelser i forsknings- eller 
udviklingsøjemed, der indebærer, at der 
slippes et ikke-godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel ud i miljøet, 
såfremt medlemsstaten, på hvis område 
forsøget eller undersøgelsen skal 
gennemføres, har vurderet de foreliggende 
data og meddelt godkendelse til 
forsøgsformål. Sådanne forsøg eller 
undersøgelser skal kontrolleres meget 
strengt for at sikre, at 
plantebeskyttelsesmidlet ikke har 
øjeblikkelig eller forsinket skadelig 
virkning for menneskers sundhed, 
herunder for beboere og tilskuere samt 
sårbare befolkningsgrupper eller for dyrs 
sundhed, direkte eller gennem drikkevand, 
fødevarer, foder eller luften, herunder på 
steder, som ligger langt fra det sted, hvor 
det anvendes, efter transporter over store 
afstande, eller virkninger på 
arbejdspladsen eller gennem andre 
indirekte virkninger, idet der tages hensyn 
til kumulative virkninger og 
synergieffekter; eller på grundvand.
Godkendelsen kan gøres betinget af, at de 
anvendte mængder og de behandlede 
områder begrænses, og af andre 
forholdsregler til forebyggelse af skadelige 
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virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller en uacceptabel skadelig 
indvirkning på miljøet, såsom 
foranstaltninger, der skal hindre, at foder og 
fødevarer indeholdende restkoncentrationer 
kommer ind i fødevarekæden, medmindre 
relevante bestemmelser i henhold til 
forordning (EF) nr. 396/2005 allerede finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Selv om forskning og udvikling er af stor betydning, kan det, hvis der slippes et ikke-godkendt 
pesticidmiddel ud i miljøet, indebære en potentiel risiko for menneskers eller dyrs sundhed 
eller miljøet, hvilket ikke er i overensstemmelse med formålet med denne forordning 
vedrørende det høje beskyttelsesniveau for menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Derfor 
skal sådanne forsøg eller undersøgelser kontrolleres meget strengt for at sikre, at 
plantebeskyttelsesmidlet ikke har øjeblikkelig eller forsinket skadelige sundheds- eller 
miljøvirkninger.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 397
Artikel 51, stk. 4 a (nyt)

4a. Med hensyn til de godkendte produkter 
og anvendelser, der er omhandlet i denne 
forordning, er det vigtigt rettidigt at 
fastsætte maksimalgrænseværdier i 
henhold til artikel 4, stk. 2, i denne 
forordning.
4b. Med hensyn til de anvendelser, der 
godkendes i artikel 49 og 50 i denne 
forordning, og med hensyn til anvendelse 
af produkter, som indeholder nye 
aktivstoffer, fastsættes der midlertidige 
maksimalgrænseværdier i bilag III til 
forordning (EF) nr. 396/2005. Der skal 
træffes en afgørelse senest 60 dage, efter at 
den medlemsstat, der behandler en 
ansøgning, har meddelt disse 
grænseværdier.
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4c. Inden et produkt tilføjes til bilag II til 
forordning (EF) nr. 396/2005, skal 
autoriteten vurdere de 
maksimalgrænseværdier, der er nævnt i 
stk. 2. Der skal træffes en afgørelse senest 
60 dage efter offentliggørelse af udtalelsen 
fra autoriteten.
4d. De afgørelser, der er nævnt i stk. 2 og 3, 
træffes i henhold til proceduren i artikel 76, 
stk. 3. 

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af maksimalgrænseværdier over hele EU bør ikke forsinkes af administrative 
procedurer. Enhver forsinkelse hindrer den frie handel med fødevarer og foder i EU.

Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 398
Artikel 51 a (ny)

Artikel 51a
Maksimalgrænseværdier

1. Rettidig fastsættelse af 
maksimalgrænseværdier i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, er 
nødvendig for produkter og anvendelser, 
der er tilladt i henhold til denne forordning.
2. For anvendelser, der er godkendt i 
henhold til artikel 49 og artikel 50 i denne 
forordning, og for anvendelser, der 
godkendes for produkter, der indeholder 
nye aktivstoffer, skal bilag III til 
forordning (EF) nr. 396/2005 omfatte 
midlertidige maksimalgrænseværdier. Der 
skal træffes en afgørelse senest 60 dage 
efter den behandlende medlemsstats 
forelæggelse. 
3. Inden et produkt tilføjes til bilag II til 
forordning (EF) nr. 396/2005, skal 
autoriteten vurdere de 
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maksimalgrænseværdier, der er nævnt i 
stk. 2. Der skal træffes en afgørelse senest 
60 dage efter modtagelsen af udtalelsen fra 
autoriteten.
4. De afgørelser, der er nævnt i stk. 2 og 3, 
træffes i henhold til proceduren i artikel 76, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af EU-maksimalgrænseværdier må ikke forsinkes af administrative procedurer. 
Enhver forsinkelse får negativ virkning for den frie handel med fødevarer og foder i EU.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 399
Artikel 52, stk. 2

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
god miljøpraksis efterleves.

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
efterleves.

Or. de

Begrundelse

Det kan på nationalt niveau være nødvendigt at udvide en godkendelse til at omfatte 
anvendelse af mindre betydning. Medlemsstaterne skal derfor også have mulighed for at gøre 
dette.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Caroline Lucas

Ændringsforslag 400
Artikel 52, stk. 2

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
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overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
god miljøpraksis efterleves.

overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om ikke-
kemiske metoder til plantebeskyttelse og 
bekæmpelse af skadegørere samt 
afgrødeforvaltning og god miljøpraksis 
efterleves.

Or. en

Begrundelse

Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere skal altid prioriteres som den eneste 
forebyggende og bæredygtige løsning, som er i bedre overensstemmelse med målene for 
bæredygtig beskyttelse af afgrøder end anvendelse af komplekse kemikalier, som er beregnet 
til at dræbe planter, insekter eller andre former for liv, og som ikke kan betegnes som 
bæredygtige. Medlemsstaterne skal fremme almen anvendelse af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødeforvaltning.

Ændringsforslag af Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges og Karl-Heinz 
Florenz

Ændringsforslag 401
Artikel 52, stk. 2

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere og 
god miljøpraksis efterleves.

Anvendelse efter formålet indebærer, at de i 
overensstemmelse med artikel 30 fastsatte 
og på etiketten angivne betingelser opfyldes, 
og at principperne for god 
plantebeskyttelsespraksis samt i videst 
mulige udstrækning principperne om 
integreret plantebeskyttelse i henhold til 
bilag III og IV til rammedirektivet om 
bæredygtig anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler efterleves.

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag etableres en forbindelse til rammedirektivet om bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.
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Ændringsforslag af Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, Karl-Heinz 
Florenz og Richard Seeber 

Ændringsforslag 402
Artikel 52, stk. 3

Senest den 1. januar 2014 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis.

udgår

Or. de

Begrundelse

Med dette ændringsforslag etableres en forbindelse til rammedirektivet om bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 403
Artikel 52, stk. 3

Senest den 1. januar 2014 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis.

Senest den 1. januar 2011 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne, 
standarderne, metoderne og praksis for 
prioritering af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødeforvaltning.

Medlemsstaterne træffer passende 
forberedelser til at indføre almen 
anvendelse af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødeforvaltning.

Or. en

Begrundelse

Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere skal altid prioriteres som den eneste 
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forebyggende og bæredygtige løsning, som er i bedre overensstemmelse med målene for 
bæredygtig beskyttelse af afgrøder end anvendelse af komplekse kemikalier, som er beregnet 
til at dræbe planter, insekter eller andre former for liv, der ikke kan betegnes som 
bæredygtige. Medlemsstaterne skal fremme almen anvendelse af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødeforvaltning.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 404
Artikel 52, stk. 3

Senest den 1. januar 2014 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis.

Senest den 1. januar 2012 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne,
standarderne, metoderne og praksis for 
prioritering af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødeforvaltning.

Or. en

Begrundelse

Ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere skal altid prioriteres som den eneste 
forebyggende og bæredygtige løsning, som er i bedre overensstemmelse med målene for 
bæredygtig beskyttelse af afgrøder end anvendelse af komplekse kemikalier, som er beregnet 
til at dræbe planter, insekter eller andre former for liv, der ikke kan betegnes som 
bæredygtige. Medlemsstaterne skal fremme almen anvendelse af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødeforvaltning.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 405
Artikel 53, stk. 1

1. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel skal øjeblikkeligt 
meddele de medlemsstater, der har givet en 
tilladelse, alle nye oplysninger vedrørende 
det pågældende plantebeskyttelsesmiddel 
eller vedrørende et aktivstof, en safener eller 
en synergist i midlet, der tyder på, at 
plantebeskyttelsesmidlet har skadelige 
virkninger, som vil kunne indebære, at 

1. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel skal øjeblikkeligt 
meddele medlemsstaterne alle nye 
oplysninger vedrørende det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel eller vedrørende et 
aktivstof, en safener eller en synergist i 
midlet, der tyder på, at 
plantebeskyttelsesmidlet har skadelige 
virkninger, som vil kunne indebære, at 
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plantebeskyttelsesmidlet eller aktivstoffet, 
safeneren eller synergisten ikke længere 
opfylder kriterierne i henholdsvis artikel 29 
og artikel 4.

plantebeskyttelsesmidlet eller aktivstoffet, 
safeneren eller synergisten ikke længere 
opfylder kriterierne i henholdsvis artikel 29 
og artikel 4.

Or. de

Begrundelse

Alle berørte medlemsstater skal have adgang til oplysninger om et plantebeskyttelsesmiddel.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 406
Artikel 53, stk. 1, andet afsnit

Især potentielle skadelige virkninger af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel eller 
af restkoncentrationer af et aktivstof, en 
safener eller en synergist heri for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
grundvandet eller deres potentielle 
uacceptable indvirkning på planter eller 
planteprodukter eller miljøet skal 
indberettes.

Især potentielle skadelige virkninger af det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel eller 
af restkoncentrationer af et aktivstof, en 
safener eller en synergist heri for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
overflade- og grundvandet eller deres 
potentielle uacceptable indvirkning på 
planter eller planteprodukter og andre dele 
af miljøet skal indberettes.

Or. pl

Begrundelse

Præcisering. Den nuværende tekst henviser kun til visse dele af det biotiske miljø (planter og 
dyr) og det abiotiske miljø (f.eks. vand). Oplysninger om virkningerne på andre dele af 
miljøet, f.eks. jord, geologiske strukturer, terræn og klima, skal ses som et yderligere element 
i vurderingen af, om økosystemer fungerer rigtigt.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 407
Artikel 53, stk. 1, tredje afsnit

Godkendelsens indehaver skal i dette 
øjemed registrere og indberette enhver 
mistanke om bivirkninger hos mennesker i 
forbindelse med anvendelse af 

Godkendelsens indehaver skal i dette 
øjemed registrere og indberette enhver 
mistanke om bivirkninger hos mennesker, 
dyr og i miljøet i forbindelse med 
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plantebeskyttelsesmidlet. anvendelse af plantebeskyttelsesmidlet.

Or. el

Begrundelse

Oplysningerne skal omfatte eventuelle bivirkninger hos mennesker, dyr og i miljøet.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 408
Artikel 53, stk. 1, fjerde afsnit

Indberetningspligten omfatter pligt til at 
fremlægge relevante oplysninger om 
beslutninger eller vurderinger fra offentlige 
organer, der godkender 
plantebeskyttelsesmidler eller aktivstoffer, i 
tredjelande.

udgår

Or. el

Begrundelse

Stykket udgår, da der er forskellig lovgivning i tredjelande, hvilket gør det svært at 
sammenligne anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler inden for EU.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 409
Artikel 53, stk. 3

3. Den medlemsstat, der først har meddelt 
godkendelsen i den pågældende zone,
evaluerer de fremlagte oplysninger og 
meddeler de andre medlemsstater i samme 
zone, om den tilbagekalder eller ændrer 
godkendelsen, jf. artikel 43.

3. Medlemsstaterne evaluerer de fremlagte 
oplysninger.

Den underretter de øvrige medlemsstater,
autoriteten og Kommissionen, hvis den
vurderer, at betingelserne for godkendelsen 
af aktivstoffet, safeneren eller synergisten i 
plantebeskyttelsesmidlet ikke længere er 

De underretter autoriteten og 
Kommissionen, hvis de vurderer, at 
betingelserne for godkendelsen af 
aktivstoffet, safeneren eller synergisten i 
plantebeskyttelsesmidlet ikke længere er 
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opfyldt, og foreslår, at godkendelsen 
tilbagekaldes, eller at betingelserne ændres.

opfyldt, og foreslår, at godkendelsen 
tilbagekaldes, eller at betingelserne ændres.

Or. de

Begrundelse

Alle berørte medlemsstater skal have adgang til oplysninger om et plantebeskyttelsesmiddel.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 410
Artikel 53, stk. 3, første afsnit

3. Den medlemsstat, der først har meddelt 
godkendelsen i den pågældende zone, 
evaluerer de fremlagte oplysninger og 
meddeler de andre medlemsstater i samme 
zone, om den tilbagekalder eller ændrer 
godkendelsen, jf. artikel 43.

3. Den medlemsstat, som modtager en 
sådan meddelelse, videregiver den straks til 
de andre medlemsstater. Med forbehold af 
medlemsstaternes ret til at vedtage 
midlertidige beskyttelsesforanstaltninger 
evaluerer den medlemsstat, der har meddelt 
godkendelsen, de fremlagte oplysninger og 
meddeler de andre medlemsstater, om den 
tilbagekalder eller ændrer godkendelsen, jf. 
artikel 43.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at tilvejebringe en mekanisme, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at dele oplysninger om potentielt skadelige virkninger. 

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 411
Artikel 53, stk. 3, første afsnit

3. Den medlemsstat, der først har meddelt 
godkendelsen i den pågældende zone, 
evaluerer de fremlagte oplysninger og 
meddeler de andre medlemsstater i samme 
zone, om den tilbagekalder eller ændrer 
godkendelsen, jf. artikel 43.

3. Den medlemsstat, som modtager en 
sådan meddelelse, videregiver den straks til 
de andre medlemsstater i samme zone. Med 
forbehold af medlemsstaternes ret til at 
vedtage midlertidige 
beskyttelsesforanstaltninger evaluerer den 
medlemsstat, der først har meddelt 
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godkendelsen i denne zone, de fremlagte 
oplysninger og meddeler de andre 
medlemsstater, om den tilbagekalder eller 
ændrer godkendelsen, jf. artikel 43.

Or. en

Begrundelse

Med dette tilvejebringes en mekanisme til videregivelse af oplysninger til den medlemsstat, 
som behandler oplysningerne. Hermed bliver medlemsstaternes mulighed for at handle 
unilateralt, hvis de har tilstrækkelig grund til bekymring, også bibeholdt.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 412
Artikel 53, stk. 3, første afsnit

3. Den medlemsstat, der først har meddelt 
godkendelsen i den pågældende zone, 
evaluerer de fremlagte oplysninger og 
meddeler de andre medlemsstater i samme 
zone, om den tilbagekalder eller ændrer 
godkendelsen, jf. artikel 43.

3. Den medlemsstat, der først har meddelt 
godkendelsen, evaluerer de fremlagte 
oplysninger og meddeler de andre 
medlemsstater, om den tilbagekalder eller 
ændrer godkendelsen, jf. artikel 43.

Or. nl

Begrundelse

Zoneinddeling er ikke hensigtsmæssigt i forbindelse med godkendelse, da klimatiske, 
biologiske og vandmæssige forhold i de forskellige lande ikke kan sammenlignes i de 
foreslåede zoner. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 413
Artikel 53, stk. 4

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert 
år til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, der godkendte midlet, alle 
tilgængelige oplysninger om udeblivelse af 
den forventede effekt, udvikling af resistens 

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert 
år til de kompetente myndigheder i
medlemsstaterne alle tilgængelige 
oplysninger om udeblivelse af den 
forventede effekt, udvikling af resistens og 
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og uventede virkninger på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

uventede virkninger på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

Or. de

Begrundelse

Alle berørte medlemsstater skal have adgang til oplysninger om et plantebeskyttelsesmiddel.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 414
Artikel 53, stk. 4

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert
år til den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, der godkendte midlet, alle 
tilgængelige oplysninger om udeblivelse af 
den forventede effekt, udvikling af resistens 
og uventede virkninger på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

4. Indehaveren af en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel rapporterer hvert 
tredje år til den kompetente myndighed i 
den medlemsstat, der godkendte midlet, alle 
tilgængelige oplysninger om udeblivelse af 
den forventede effekt, udvikling af resistens 
og uventede virkninger på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

Or. el

Begrundelse

Forpligtelsen til at rapportere hvert år til den kompetente myndighed er en stor administrativ 
byrde for indehaveren af en godkendelse.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 415
Artikel 54, stk. 1, litra e a (ny)

(ea) oplysninger om grundlæggende miljø-
og sundhedsrisici 

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal have adgang til minimumsoplysninger om grundlæggende miljø- og 
sundhedsrisici i forbindelse med plantebeskyttelsesmidler.



(Ekstern oversættelse)

PE 390.442v02-00 90/133 AM\672288DA.doc

DA

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 416
Artikel 56, stk. 1, andet, tredje, fjerde og femte afsnit

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

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

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres med henblik på at tillade 
anvendelse på en anden afgrøde
b) i overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis, jf. datakravene vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra c), og dette er 
bekræftet.
En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den,
til gavn for andre ansøgere om godkendelse 
af plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

En rapport, der er beskyttet, eller et 
sammendrag af den må ikke bruges af 
enhver anden medlemsstat til gavn for andre 
ansøgere om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

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

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

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

Or. en



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 91/133 PE 390.442v02-00

DA

Begrundelse

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 417
Artikel 56, stk. 1, andet, tredje, fjerde og femte afsnit

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

Beskyttelsen omfatter forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der fremlægges for 
en medlemsstat af en ansøger om 
godkendelse i henhold til denne forordning 
(i det følgende benævnt "den første 
ansøger"), forudsat at de pågældende 
rapporter var nødvendige under de givne 
omstændigheder for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres, forlænges eller 
revurderes

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres med henblik på at tillade 
anvendelse på en anden afgrøde
b) i overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis, jf. datakravene vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra c), og dette er 
bekræftet.
En rapport, der er beskyttet, må ikke bruges 
af den medlemsstat, der har modtaget den, til 
gavn for andre ansøgere om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 418
Artikel 56, stk. 1, andet afsnit

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

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



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 93/133 PE 390.442v02-00

DA

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives eller ændres med henblik på at tillade 
anvendelse på en anden afgrøde
b) i overensstemmelse med principperne for 
god laboratoriepraksis eller god 
forsøgspraksis, jf. datakravene vedrørende 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 8, stk. 1, litra c), og dette er 
bekræftet.

Or. en

Begrundelse

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 419
Artikel 56, stk. 1, andet afsnit, litra a

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

a) nødvendige for, at godkendelsen kunne 
gives, eller for at betingelserne for en 
godkendelse kunne ændres

Or. el

Begrundelse

Der bør tages hensyn til omstændigheder, hvor anvendelsesområdet er anderledes såsom 
udvidelse af anvendelsen fra mark- til drivhusafgrøder, hvilket kræver indsendelse af 
yderligere oplysninger. 
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 420
Artikel 56, stk. 1, tredje afsnit

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

En rapport, der er beskyttet, eller et 
sammendrag af den må ikke bruges af 
enhver anden medlemsstat til gavn for andre 
ansøgere om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. dog stk. 2, 
artikel 59 og artikel 77.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelse til artikel 56, stk. 1, andet afsnit.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 421
Artikel 56, stk. 1, tredje afsnit 

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal gives incitamenter til virksomheder, som er villige til at investere i forskning i nye 
anvendelser af godkendte plantebeskyttelsesmidler, særlig inden for afgrøder af mindre 
betydning. Hvis den oprindelige databeskyttelsesperiode for det godkendte produkt forlænges 
til over 10 år ligesom inden for veterinærprodukter, vil det fremme en sådan forskning. 
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 422
Artikel 56, stk. 1, fjerde afsnit

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 423
Artikel 56, stk. 1, fjerde afsnit

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

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

Or. en

Begrundelse

Der skal gives incitamenter til virksomheder, som er villige til at investere i forskning i nye 
anvendelser af godkendte plantebeskyttelsesmidler, særlig inden for afgrøder af mindre 
betydning. Hvis den oprindelige databeskyttelsesperiode for det godkendte produkt udvides til 
over 10 år ligesom inden for veterinærprodukter, vil det fremme en sådan forskning. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 424
Artikel 56, stk. 1, femte afsnit

En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 

udgår
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revurdere en godkendelse.

Or. en

Begrundelse

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz og Christa Klaß

Ændringsforslag 425
Artikel 56, stk. 1, femte afsnit

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

En undersøgelse er beskyttet i tre år efter 
den periode, der er nævnt i fjerde 
underafsnit, hvis den er nødvendig for at 
forlænge eller revurdere en godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Der skal gives incitamenter til virksomheder, som er villige til at investere i forskning i nye 
anvendelser af godkendte plantebeskyttelsesmidler, særlig inden for afgrøder af mindre 
betydning. Hvis den oprindelige databeskyttelsesperiode for det godkendte produkt udvides til 
over 10 år ligesom inden for veterinærprodukter, vil det fremme en sådan forskning. 

Ændringsforslag af Christofer Fjellner

Ændringsforslag 426
Artikel 56, stk. 1, femte afsnit
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En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 
revurdere en godkendelse.

En undersøgelse er ikke beskyttet, hvis den 
kun var nødvendig for at forlænge eller 
revurdere en godkendelse, medmindre den 
indeholder nye videnskabelige oplysninger, 
som er af betydning for at mindske 
risikoen.

Or. en

Begrundelse

Plantebeskyttelsesmidler skal revurderes og godkendes igen 10 år efter den første 
godkendelse af dem. Der er behov for nye undersøgelser i forbindelse med den fornyede 
godkendelse, og de udgør en stor udgift for indehaveren af godkendelsen. Hvis disse 
undersøgelser ikke beskyttes, kan producenterne følgelig være mindre villige til at udføre 
dem. Følgelig kan vigtig viden om muligheder for at begrænse risikoen gå tabt. Selv om 
forslaget er en prisværdig indsats for at forenkle anvendelsen af databeskyttelsesreglerne, er 
dette ændringsforslag nødvendigt for at undgå en sådan udvikling. 

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos og Holger Krahmer

Ændringsforslag 427
Artikel 56, stk. 1 a (nyt)

1a. Databeskyttelsesperioden for det 
pågældende produkt forlænges med et år 
for hver anden udvidelse af en godkendelse 
til at omfatte anvendelser af mindre 
betydning, hvis den første ansøger beslutter 
at ansøge om udvidelse af en godkendelse 
til at omfatte anvendelser af mindre 
betydning senest syv år efter den første 
godkendelse. Den første 
databeskyttelsesperiode kan forlænges med 
højst fem år.

Or. en

Begrundelse

Der skal gives incitamenter til virksomheder, som er villige til at investere i forskning i nye 
anvendelser af godkendte plantebeskyttelsesmidler, særlig inden for afgrøder af mindre 
betydning. Hvis den oprindelige databeskyttelsesperiode for det godkendte produkt udvides til 
over 10 år ligesom inden for veterinærprodukter, vil det fremme en sådan forskning. 
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 428
Artikel 56, stk. 2, litra b a (ny)

ba) hvis der opstår et monopol.

Or. es

Begrundelse

Der bør fastsættes særlige bestemmelser i den nye forordning for at forhindre, at der opstår 
monopoler på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 429
Artikel 56, stk. 3, indledning og litra a (ny)

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Efter en første godkendelsesperiode på 7-10 år skal producenter af plantebeskyttelsesmidler 
ansøge om forlængelse af godkendelsen af produktet for at bevise, at produktet i henhold til 
den seneste videnskabelige udvikling ikke udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet. 
Medlemsstaternes myndigheder kræver mange nye oplysninger i denne forbindelse. Det er en 
stor investering for indehaveren af en godkendelse at indsamle disse oplysninger. Denne nye 
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intellektuelle ejendomsret skal beskyttes for at sikre de foretagne investeringer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 430
Artikel 56, stk. 3, indledning og litra a (ny)

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

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

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

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

Or. de

Begrundelse

Til forskel fra andre produkter skal plantebeskyttelsesmidler gøres til genstand for en 
omfattende revurdering og fornyet godkendelse 7-10 år efter den første godkendelse. For at 
udføre denne revurdering kræver de regelfastsættende myndigheder et stort antal nye 
oplysninger.

Det påfører indehaveren af en godkendelse store udgifter at indsamle disse oplysninger. Hvis 
disse nye oplysninger ikke beskyttes, bliver det ikke muligt at støtte en lang række produkter, 
særlig mindre anvendte frøtyper. 

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 431
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Når medlemsstaterne godkender 
plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med artikel 35, stk. 2, 
eller artikel 40, skal de inden for hver zone, 
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der er fastsat i bilag I, beskytte de 
oplysninger, der er nødvendige til 
godkendelsen i den medlemsstat, der 
behandler ansøgningen, i henhold til 
bestemmelserne i denne artikel. 
Oplysninger beskyttes fra 
godkendelsesdatoen i den enkelte 
medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Der skal bevilges databeskyttelse i alle medlemsstater, der udsteder godkendelser inden for 
én zone, for at fremme virksomheders forskning i innovative produkter og sikre en 
forudsigelig beskyttelse af deres investeringer.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 432
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Inden for den enkelte zone som fastsat i 
bilag I skal de medlemsstater, der 
godkender plantebeskyttelsesmidler i 
henhold til artikel 35, stk. 2, eller på 
grundlag af gensidig anerkendelse i 
henhold til artikel 40, beskytte de 
oplysninger, der er nødvendige i 
forbindelse med godkendelse i den 
medlemsstat, der undersøges, i henhold til 
stk. 1, 2 og 3. Beskyttelsen skal i den 
enkelte medlemsstat begynde fra 
godkendelsesdatoen. 

Or. de

Begrundelse

Det zonebaserede godkendelsessystem skal sikre databeskyttelse i alle medlemsstater for at 
tilskynde virksomheder til at investere i innovative produkter. Databeskyttelsesordningen i 
den nye forordning skal sikre forudsigelig beskyttelse af investeringer i alle zoner.
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Ændringsforslag af Pilar Ayuso

Ændringsforslag 433
Artikel 56, stk. 3 a (nyt)

3a. Hvis medlemsstaten mener, at der kan 
opstå et monopol, hvis den potentielle 
ansøger og indehaveren eller indehaverne 
af de relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
samme aktivstof, safener eller synergist 
ikke kan blive enige om at dele forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, aftaler de to 
parter, hvilke domstole der har kompetence 
til at afgøre, hvordan udgifterne i 
forbindelse med delingen af forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter skal fordeles. 
Indehaveren eller indehaverne af den 
pågældende godkendelse kan gøre et 
gældende over for den potentielle ansøger 
om en ligelig andel af de påløbne udgifter, 
som kan håndhæves ved domstolene.

Or. es

Begrundelse

Der bør fastsættes særlige bestemmelser i den nye forordning for at forhindre, at der opstår 
monopoler på markedet for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 434
Artikel 59, stk. 2

2. Den kommende ansøger og indehaveren 
eller indehaverne af relevante godkendelser 
gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles 
brug af forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og 
ikke-diskriminerende måde. Den kommende 
ansøger har kun pligt til at deltage i 
udgifterne til de oplysninger, han skal 
fremlægge for at opfylde 

2. Den kommende ansøger og indehaveren 
eller indehaverne af relevante godkendelser 
gør deres yderste for at sikre, at de gør fælles 
brug af forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår. Udgifterne til deling af 
forsøgs- og undersøgelsesrapporter 
fastsættes på en retfærdig, gennemskuelig og 
ikke-diskriminerende måde. Den kommende 
ansøger har pligt til at deltage i udgifterne, 
der påløber under hele processen med at
udarbejde de oplysninger, han skal 
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godkendelsesbetingelserne. fremlægge for at opfylde 
godkendelsesbetingelserne.

Or. en

Begrundelse

Udgifterne til at udarbejde oplysninger er større end nettoudgifterne til undersøgelsen. Den 
potentielle ansøger bør have pligt til at deltage i de fulde udgifter til de oplysninger, han 
derefter har ret til at anvende til hans egne registreringsformål.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 435
Artikel 59, stk. 3

3. Kan den kommende ansøger og 
indehaveren eller indehaverne af de 
relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke nå til enighed om 
at dele forsøgs- og undersøgelsesrapporter, 
hvori hvirveldyr indgår, underretter den 
kommende ansøger medlemsstatens 
kompetente myndighed herom. De to parter 
skal dog aftale, hvilke domstole der har 
kompetence for så vidt angår anvendelsen af 
andet afsnit.

3. Kan den kommende ansøger og 
indehaveren eller indehaverne af de 
relevante godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder det 
samme aktivstof, den samme safener eller 
den samme synergist, ikke nå til enighed om 
at dele forsøgs- og undersøgelsesrapporter, 
hvori hvirveldyr indgår, underretter den 
kommende ansøger medlemsstatens 
kompetente myndighed herom. De to parter 
skal dog aftale, hvilken voldgiftsdomstol der 
har kompetence for så vidt angår 
anvendelsen af andet afsnit.

Når parterne ikke til enighed i 
overensstemmelse med stk. 2, er dette ikke 
til hinder for, at den pågældende 
medlemsstats kompetente myndighed gør 
brug af rapporterne om forsøg og 
undersøgelser, hvori hvirveldyr indgår, med 
henblik på ansøgningen fra den kommende 
ansøger. Indehaveren eller indehaverne af 
godkendelsen kan kræve, at den kommende 
ansøger betaler en ligelig andel af 
indehaverens eller indehavernes udgifter, 
idet dette krav kan tvangsfuldbyrdes ved en 
medlemsstats domstole som udpeget af 
parterne i overensstemmelse med første 
afsnit. Disse domstole tager hensyn til 
principperne i stk. 2.

Hvis parterne ikke når til enighed i 
overensstemmelse med stk. 2, kan man i 
stedet for en sådan aftale forelægge sagen 
for en voldgiftsdomstol og acceptere 
voldgiftskendelsen. Efter at 
voldgiftsdomstolen har truffet en afgørelse, 
skal den potentielle ansøger fremlægge 
dokumentation for den aftalte betaling før 
anvendelsen af de pågældende oplysninger 
i forbindelse med godkendelsen.
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Or. en

Begrundelse

Forsøg og undersøgelser, der udføres i forbindelse med godkendelsen, er en stor investering 
for indehaveren af godkendelsen. Denne intellektuelle ejendomsret skal beskyttes 
hensigtsmæssigt. Den potentielle ansøger skal først have ret til at anvende disse oplysninger, 
når der er indgået en aftale om økonomisk kompensation, eller denne aftale er blevet erstattet 
af en voldgiftskendelse, og der er fremlagt dokumentation for den aftalte betaling.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 436
Artikel 60, stk. 1 a (nyt)

1a. Ansøgeren har mulighed for at 
fremføre sine synspunkter, før den 
kompetente myndighed træffer en afgørelse 
om oplysningernes fortrolighed, som skal 
være bindende for alle medlemsstater, 
autoriteten og Kommissionen. Afgørelsen, 
som skal meddeles ansøgeren, indeholder 
en passende begrundelse. Ansøgeren har 
ret til at gøre indsigelse mod en sådan 
afgørelse ved domstolene, før den 
gennemføres, med henblik på at få den 
kompetente myndigheds vurderinger og 
afgørelse vurderet på ny af domstolen samt 
at forhindre offentliggørelse af de 
pågældende oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Offentliggørelse af følsomme oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for de 
erhvervsmæssige interesser. Følgelig skal ejeren af sådanne oplysninger have mulighed for at 
fremføre sine synspunkter vedrørende en afgørelse om offentliggørelse, før den træffes, og 
han skal eventuelt have adgang til retlig prøvelse.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 437
Artikel 60, stk. 2, indledning
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2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede 
forretningsmæssige interesser betragtes kun
følgende som fortrolige oplysninger:

2. For så vidt angår de i stk. 1 omhandlede 
forretningsmæssige interesser betragtes 
under alle omstændigheder følgende som 
fortrolige oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 438
Artikel 60, stk. 2, litra b

b) Aktivstoffets renhedsgrad, bortset fra 
urenheder, der betragtes som værende 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssigt relevante.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det, der har højeste prioritet i denne forordning, skulle være beskyttelse af menneskers 
sundhed, og det skal derfor have forrang frem for finansielle, økonomiske eller andre hensyn. 
Hvem skal afgøre, hvilke urenheder der skal eller ikke skal betragtes som værende 
toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømæssigt relevante? I betragtning af risiciene og de 
anerkendte negative virkninger af aktivstoffer bør disse oplysninger ikke være omfattet af 
forretningshemmelighed.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 439
Artikel 60, stk. 2, litra c

c) Oplysninger om et 
plantebeskyttelsesmiddels komplette 
sammensætning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det, der har højeste prioritet i denne forordning, skulle være beskyttelse af menneskers 
sundhed, og det skal derfor have forrang frem for finansielle, økonomiske eller andre hensyn. 
Det er meget vigtigt at kende et produkts komplette sammensætning, særlig hvis en person har 
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været udsat for negative sundhedsmæssige virkninger og har brug for den korrekte vurdering 
og behandling af deres tilstand, uanset om den er akut eller kronisk. Derfor bør disse 
oplysninger ikke være omfattet af forretningshemmelighed.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 440
Artikel 60, stk. 2, litra c a (ny)

(ca) Navnene og adresserne på 
testfaciliteter, som står for forsøg og 
undersøgelser, der omfatter hvirveldyr.

Or. en

Begrundelse

Laboratorier og personer, som deltager i forsøg med hvirveldyr, er et særligt mål for 
voldelige aktioner. Derfor skal deres identitet ikke afsløres.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 441
Artikel 60, stk. 2, litra c b (ny)

(cb) Navne på og personlige oplysninger 
om videnskabsmænd og personer, der 
deltager i forsøg, og som står for forsøg og 
undersøgelser, der omfatter hvirveldyr.

Or. en

Begrundelse

Laboratorier og personer, som deltager i forsøg med hvirveldyr, er et særligt mål for 
voldelige aktioner. Derfor skal deres identitet ikke afsløres.

Ændringsforslag af Richard Seeber og Holger Krahmer

Ændringsforslag 442
Artikel 60, stk. 2 a (nyt)
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2a. Testdata, herunder 
undersøgelsesrapporter, som en ansøger 
har forelagt i forbindelse med godkendelse, 
forlængelse eller ændring af godkendelsen 
af et plantebeskyttelsesmiddel i henhold til 
direktiv 91/414/EØF eller denne 
forordning, og som ikke betragtes som 
fortrolige i henhold til denne forordning, 
stilles til rådighed for berørte parter til 
gennemsyn på særlige steder, som 
Kommissionen, autoriteten eller 
medlemsstaterne fastsætter (læserum). 
Sådanne oplysninger må ikke 
offentliggøres elektronisk eller på anden 
måde. De berørte personer kan tage noter 
til personlig brug.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har en legitim interesse i adgang til oplysninger, som bør sikres i henhold til 
denne forordning i overensstemmelse med Århus-konventionen. I forbindelse med 
informationen af offentligheden skal misbrug og unfair konkurrence imidlertid forhindres. 
Det foreslåede læserumskoncept vil give den rigtige balance, da berørte tredjeparter har 
adgang til oplysninger, mens potentielle konkurrenter ikke kan misbruge systemet til at få 
følsomme kommercielle oplysninger.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 443
Artikel 62, stk. 1, andet afsnit

Nævnte forordning skal ligeledes indeholde 
standardsætninger for særlige risici og 
sikkerhedsforholdsregler, der supplerer 
sætningerne i direktiv 1999/45/EF. Bilag IV 
og V til direktiv 91/414/EØF skal 
indarbejdes i forordningen med de 
ændringer, der måtte være nødvendige.

Nævnte forordning skal ligeledes indeholde 
standardsætninger for særlige risici og 
sikkerhedsforholdsregler, der supplerer 
sætningerne i direktiv 1999/45/EF. Bilag IV 
og V til direktiv 91/414/EØF skal overføres 
til forordningen med de ændringer, der måtte 
være nødvendige på grund af ændringen 
fra direktiv til forordning..

Or. en
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Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 117. 
Præcisering af ordlyden. Vedtagelsen af en forordning om mærkning af 
plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med rådgivningsproceduren bør kun omfatte overførsel 
af eksisterende krav. Dette sikrer, at det nødvendige grundlag for mærkning tilvejebringes 
efter overgangen fra det nuværende direktiv til den nye forordning. 
Ændringer bør begrænses til udarbejdelse af ændringer, da mærkningskrav bør vedtages ved 
fælles beslutningstagning i den nærmeste fremtid (se ændringsforslag til artikel 75), da de er 
et væsentligt led i forordningen.

Ændringsforslag af Glenis Willmott og Chris Davies

Ændringsforslag 444
Artikel 62, stk. 2

2. Medlemsstaterne kan anmode om at få 
udleveret prøver på eller modeller til 
emballagen samt udkast til etiketter og 
følgeblade.

2. Medlemsstaterne kan anmode om at få 
udleveret prøver på eller modeller til 
emballagen samt udkast til etiketter og 
følgeblade til behandling, før en 
godkendelse gives.

Or. en

Begrundelse

Dette vil forsyne medlemsstaterne med en mekanisme, der sikrer, at en anmodning 
efterkommes, hvis indehaveren af en godkendelse tøver med at efterkomme den.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 445
Artikel 63, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan forbyde eller 
begrænse reklame for 
plantebeskyttelsesmidler i bestemte medier.

Or. el

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at bibeholde eventuelle nationale begrænsninger på dette område.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 446
Artikel 64, stk. 1

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
opbevarer eller anvender.

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
opbevarer eller anvender. I betragtning af 
de potentielle kroniske langsigtede 
virkninger af pesticider på brugere, beboere 
og andre, som udsættes for dem, skal disse 
registre opbevares i mindst 40 år.

De stiller efter anmodning herom de
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for naboer eller repræsentanter for 
drikkevandsindustrien, der anmoder om 
adgang hertil.

De stiller oplysningerne i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for beboere og naboer eller repræsentanter 
for drikkevandsindustrien, der anmoder om 
direkte adgang hertil.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende system er fuldstændig obstruktivt, da offentligheden for tiden ikke har adgang 
til oplysninger om de kemikalier, de udsættes for, og det har deres læger eller rådgivende 
læger heller ikke. Disse oplysninger er imidlertid afgørende for den korrekte vurdering og 
behandling af enhver, som er udsat for negative sundhedsmæssige virkninger (uanset om de 
er akutte eller kroniske). I betragtning af de eventuelle kroniske langsigtede virkninger på 
brugere, beboere og andre, som udsættes for dem, skal disse registre opbevares i mindst 40 
år.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 447
Artikel 64, stk. 1, første afsnit

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
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opbevarer eller anvender. opbevarer eller anvender. I betragtning af 
de potentielle kroniske langsigtede 
virkninger af pesticider for brugere, 
beboere og andre, som udsættes for dem, 
skal disse registre opbevares i mindst 30 år.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende system er fuldstændig obstruktivt, da offentligheden for tiden ikke har adgang 
til oplysninger om de kemikalier, de udsættes for, og det har deres læger eller rådgivende 
læger heller ikke. Disse oplysninger er imidlertid afgørende for den korrekte vurdering og 
behandling af enhver, som er udsat for negative sundhedsmæssige virkninger (uanset om de 
er akutte eller kroniske). I betragtning af eventuelle langsigtede sundhedsmæssige virkninger, 
skal disse registre opbevares i mindst 30 år.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 448
Artikel 64, stk. 1, andet afsnit

De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. 
De holder desuden oplysningerne 
tilgængelige for naboer eller repræsentanter 
for drikkevandsindustrien, der anmoder om 
adgang hertil.

De meddeler oplysningerne i disse registre 
til den kompetente myndighed. I 
betragtning af de potentielle kroniske 
langsigtede virkninger af pesticider på 
brugere, beboere og andre, som udsættes 
for dem, skal disse registre opbevares i 
mindst 20 år. Den kompetente myndighed
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for beboere og naboer eller repræsentanter 
for drikkevandsindustrien, der anmoder om 
direkte adgang hertil.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende system er fuldstændig obstruktivt, da offentligheden for tiden ikke har adgang 
til oplysninger om de kemikalier, de udsættes for, og det har deres læger eller rådgivende 
læger heller ikke. Disse oplysninger er imidlertid afgørende for den korrekte vurdering og 
behandling af enhver, som er udsat for negative sundhedsmæssige virkninger (uanset om de 
er akutte eller kroniske). I betragtning af eventuelle kroniske langsigtede sundhedsmæssige 
virkninger, skal disse registre opbevares i mindst 20 år.
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Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Esther De Lange

Ændringsforslag 449
Artikel 64, stk. 1, andet afsnit

De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for naboer eller repræsentanter for 
drikkevandsindustrien, der anmoder om 
adgang hertil.

De stiller efter anmodning herom de 
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed.

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at opbevare oplysninger om plantebeskyttelsesmidler til myndigheden. 
Enhver forpligtelse ud over den nuværende forpligtelse til at opbevare registre er i strid med 
indsatsen for at mindske bureaukratiet og begrænse administrationsomkostninger.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio og Dan Jørgensen

Ændringsforslag 450
Artikel 64, stk. 1, andet afsnit

De stiller efter anmodning herom de
relevante oplysninger i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for naboer eller repræsentanter for 
drikkevandsindustrien, der anmoder om 
adgang hertil.

De stiller oplysningerne i disse registre til 
rådighed for den kompetente myndighed. De 
holder desuden oplysningerne tilgængelige 
for beboere og naboer eller repræsentanter 
for drikkevandsindustrien, der anmoder om 
direkte adgang hertil.

Or. en

Begrundelse

Det nuværende system er fuldstændig obstruktivt, da offentligheden for tiden ikke har adgang 
til oplysninger om de kemikalier, de udsættes for, og det har deres læger eller rådgivende 
læger heller ikke. Disse oplysninger er imidlertid afgørende for den korrekte vurdering og 
behandling af enhver, som er udsat for negative sundhedsmæssige virkninger (uanset om de 
er akutte eller kroniske). I betragtning af eventuelle langsigtede sundhedsmæssige virkninger, 
skal disse registre opbevares i mindst 30 år.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 451
Artikel 70 a (ny)

Artikel 50a
Fond for sikker bortskaffelse af forældede 

pesticider
Producenter og indehavere af godkendelser 
bidrager til en fond til dækning af 
udgifterne til bortskaffelse og destruktion 
af lagre af forældede pesticider i 
medlemsstaterne og tredjelande. Bidraget 
til fonden fordeles på en retfærdig og 
gennemsigtig måde. 

Or. en

Begrundelse

Lagre af forældede pesticider udgør en alvorlig fare for menneskers sundhed og miljøet i 
mange medlemsstater og tredjelande. Producenterne skal pålægges at dække udgifterne til 
sikker bortskaffelse og destruktion af disse farlige stoffer. 

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland

Ændringsforslag 452
Artikel 71, stk. 1

1. Medlemsstaterne kan for at dække 
udgifterne i forbindelse med udførelsen af 
deres opgaver i henhold til denne 
forordning opkræve gebyrer eller afgifter.

1. EU skal fastsætte en fælles mindste 
afgift, som opkræves af medlemsstaterne og 
bruges til finansiering af overvågning, 
kontrol, genopretning og omlægning til 
pesticid-fri dyrkning.
Medlemsstaterne kan pålægge yderligere 
afgifter eller gebyrer til at dække samme 
formål.

Or. da
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Begrundelse

Dette forslag vil indføre princippet om at forureneren betaler.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 453
Artikel 71, stk. 1

1. Medlemsstaterne kan for at dække 
udgifterne i forbindelse med udførelsen af 
deres opgaver i henhold til denne forordning 
opkræve gebyrer eller afgifter.

1. Medlemsstaterne kan for at dække 
udgifterne til godkendelser eller 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler 
inden for rammerne af eller i forbindelse 
med udførelsen af deres opgaver i henhold 
til denne forordning opkræve gebyrer eller 
afgifter.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede tekst giver kun medlemsstaterne mulighed for at dække udgifterne i 
forbindelse med udførelsen af deres opgaver i henhold til denne forordning. Dette ville 
udelukke f.eks. medordførerarbejde eller arbejde i forbindelse med 
erfaringsgruppeevaluering.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 454
Artikel 74

Kommissionen kan efter proceduren i
artikel 76, stk. 2, vedtage eller ændre 
tekniske og andre vejledninger vedrørende 
gennemførelse af denne forordning. 
Kommissionen kan anmode autoriteten om 
at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen 
af sådanne vejledninger.

Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3, litra a), vedtage eller 
ændre tekniske og andre vejledninger 
vedrørende gennemførelse af denne 
forordning. Kommissionen kan anmode 
autoriteten om at udarbejde eller bidrage til 
udarbejdelsen af sådanne vejledninger. 
Autoriteten kan begynde at forberede eller 
revidere vejledningsdokumenter til 
risikovurderingen af aktivstoffer.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.
EFSA bør selv have mulighed for at indlede forberedelsen eller revisionen af 
vejledningsdokumenter, der vedrører risikovurderingen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 455
Artikel 75, stk. 1

1. Følgende vedtages efter proceduren i 
artikel 76, stk. 3:

1. De foranstaltninger, der er nødvendige 
for at gennemføre denne forordning, 
vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 76, stk. 3:

a) Ændringer i bilagene, under 
hensyntagen til den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden.

Senest ...* fremlægger Kommissionen et 
lovgivningsforslag på grundlag af artikel 
251 i traktaten om: 

b) Forordningerne om datakrav vedrørende 
aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler, jf. 
artikel 8, stk. 1, litra b) og c), under 
hensyntagen til den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden.

a) datakrav vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 8, stk. 1, 
litra b) og c), herunder foranstaltninger, 
der skal begrænse dyreforsøg, særlig 
anvendelsen af testmetoder uden brug af 
forsøgsdyr og intelligente testmetoder, 
under hensyntagen til den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden.

c) Ændringer i forordningen om ensartede 
principper for vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 29, 
stk. 6, under hensyntagen til den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden.

b) ensartede principper for vurdering og 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, jf. 
artikel 29, stk. 6, under hensyntagen til den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden.

d) Ændringer i den forordning, der 
indeholder kravene vedrørende mærkning af 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 62, stk. 1.

c) krav vedrørende mærkning af 
plantebeskyttelsesmidler som omhandlet i 
artikel 62, stk. 1.

e) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning.

* To år efter, at denne forordning er trådt i kraft.

Or. en
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Begrundelse

Erstatter ændringsforslag 127 fra ordføreren. 
Kun de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre denne forordning, kan vedtages 
med komitologiproceduren.
Bilagene indeholder alle væsentlige elementer i forordningen og bør derfor ikke ændres ved 
hjælp af komitologiproceduren.
Datakravene, de ensartede principper for vurdering og godkendelse og mærkningskravene er 
alle væsentlige elementer i forordningen. Selv om eksisterende bestemmelser, som Rådet 
tidligere har vedtaget, skal overføres for at sikre forordningens anvendelighed, bør disse 
væsentlige elementer vedtages ved fælles beslutningstagning i den nærmeste fremtid.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 456
Artikel 76, stk. 4 a (nyt)

4a. Møderne i komitéen og de tilhørende 
arbejdsgrupper er åbne for Europa-
Parlamentets medlemmer på anmodning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at øge gennemsigtigheden i komitologiprocedurer. Observatører fra 
Parlamentet skal kunne deltage i møderne i komitéen og de tilhørende arbejdsgrupper.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos og 
Caroline Lucas

Ændringsforslag 457
Artikel 78

Artikel 78 Udgår
Dispensation for safenere og synergister

Uanset artikel 28, stk. 1, kan en 
medlemsstat i en periode på fem år efter 
vedtagelsen af det i artikel 26 nævnte 
program tillade markedsføring på dens 
område af plantebeskyttelsesmidler, der 
indeholder safenere og synergister, som 
ikke er godkendt, men indgår i 
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programmet.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det tidligere ændringsforslag, der er stillet til artikel 29, stk. 
2, og den tilhørende begrundelse.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber og Christa Klaß

Ændringsforslag 458
Artikel 79 a (ny)

Artikel 79a
Revision

Senest ...* reviderer Kommissionen 
definitionen af zoner for godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, idet den tager 
hensyn til den seneste videnskabelige viden. 
Kommissionen undersøger særlig, om 
antallet af zoner og de medlemsstater, der 
tilhører en bestemt zone, bør ændres.
* Fem år efter, at denne forordning er trådt i kraft.

Or. en

Begrundelse

Definitionerne af zoner og den gensidige anerkendelse inden for zonerne er et nyt område i 
forbindelse med godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, og de bør revurderes efter fem år 
med henblik på enten at oprette én enkelt EU-godkendelse eller at ændre antallet og 
definitionen af de forskellige zoner.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 459
Artikel 79 a (ny)

Artikel 79a
Kommissionen kontrollerer, om denne 
forordning er effektiv og i 
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overensstemmelse med det indre marked, 
og den fremsender senest tre år efter 
offentliggørelsen af den og derefter hvert 
femte år en rapport til Europa-Parlamentet 
og Rådet, sammen med passende forslag til 
ændringer. Der tages særlig hensyn til, i 
hvor høj grad det indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler er blevet 
gennemført.

Or. de

Begrundelse

Kommissionen skal kontrollere, om denne forordning er i overensstemmelse med 
principperne for det indre marked, og hvis der er uoverensstemmelser med det indre marked, 
bør den stille forslag til ændringer, således at den bliver i overensstemmelse med det indre 
marked.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 460
Bilag II, punkt 2.1

2.1. Betingelserne i artikel 7, stk. 1, 
betragtes kun som opfyldt, hvis det på 
grundlag af det forelagte dossier forventes, 
at mindst ét plantebeskyttelsesmiddel
indeholdende det pågældende aktivstof vil 
kunne godkendes i mindst én medlemsstat til 
mindst én af de repræsentative anvendelser.

2.1. Betingelserne i artikel 7, stk. 1, 
betragtes kun som opfyldt, hvis det på 
grundlag af det forelagte dossier forventes, 
at alle plantebeskyttelsesmidler og 
formuleringer indeholdende det pågældende 
aktivstof vil kunne godkendes i mindst én 
medlemsstat til alle de repræsentative 
anvendelser.

Or. en

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med det ændringsforslag, der er stillet tidligere til artikel 4, stk. 
4, og den tilhørende begrundelse.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 461
Bilag II, punkt 3.2
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3.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis det for 
et begrænset antal anvendelser er 
dokumenteret, at plantebeskyttelsesmidlet, 
anvendt i overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske, almindelige
anvendelsesbetingelser, er tilstrækkelig 
effektivt. Dette krav vurderes på grundlag af 
de i artikel 35 nævnte ensartede principper 
for vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

3.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis det for 
en lang række anvendelser er dokumenteret, 
at plantebeskyttelsesmidlet, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis og under 
realistiske anvendelsesbetingelser, er 
tilstrækkelig effektivt. Dette krav vurderes 
på grundlag af de i artikel 35 nævnte 
ensartede principper for vurdering og 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.

Or. en

Begrundelse

Enhver afgørelse skal være baseret på realistiske anvendelsesbetingelser.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos og Avril Doyle

Ændringsforslag 462
Bilag II, punkt 3.6.1

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper.

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad, mulige 
kombinationsvirkninger og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper, f.eks. 
erhvervsmæssige brugere og sårbare 
befolkningsgrupper.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet skal afgrænsningskriterierne for kroniske 
sundhedsvirkninger fastsættes under risikovurderingen og bør ikke forbindes med 
eksponeringsvurderingen. Dette skyldes, at "realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser" 
ikke er defineret. Andre afgrænsningskriterier udelukker også dele af 
risikovurderingsstrategien, f.eks. afgrænsningskriterierne for vPvB-stoffer.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 463
Bilag II, punkt 3.6.1

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en tilstrækkelig sikkerhedsmargin 
under hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad og sårbarheden hos 
bestemte befolkningsgrupper.

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges ADI, 
AOEL og ARfD. Disse værdier fastlægges 
med en passende sikkerhedsmargin på 
mindst 100 under hensyntagen til 
virkningernes art og alvorlighedsgrad, 
mulige kombinerede virkninger og 
sårbarheden hos grupper, som er særlig 
udsatte.

Or. de

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 464
Bilag II, punkt 3.6.2

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

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis en 
vurdering på grundlag af de ensartede 
principper, der er nævnt i artikel 35, og på 
de anbefalede anvendelsesbetingelser viser 
en acceptabel beskyttelse af brugere, 
arbejdstagere, tilskuere og forbrugere for 
mindst én repræsentativ anvendelse af 
mindst ét plantebeskyttelsesmiddel.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 4 kan aktivstoffer kun godkendes, hvis det gennem risikovurderinger er 
påvist, at det er sikkert at bruge. Det foreslåede nye stykke er udtryk for denne virkelighed. 
Svarer til ændringsforslaget til bilag II, punkt 3.8.1.

Hvis der fastsættes bestemmelser for plantebeskyttelsesmidler på grundlag af deres 
aktivstoffers egenskaber uden at tage hensyn til den faktiske anvendelse og eksponering, 
undergraver det princippet om afgørelser på grundlag af risikovurderinger. Det vil medføre, 
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at mange sikre produkter/anvendelser udfases. Disse kriterier skal anvendes til at fastlægge 
substitutionsrelevante stoffer og ikke til at forkaste stoffer uden passende vurdering.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 465
Bilag II, punkt 3.6.3

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag II, punkt 3.6.2.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 466
Bilag II, punkt 3.6.4

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

udgår
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er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen til bilag II, punkt 3.6.2.

Ændringsforslag af Richard Seeber og Holger Krahmer

Ændringsforslag 467
Bilag II, punkt 3.6.5

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er intet videnskabeligt grundlag for at behandle hormonforstyrrende virkninger 
anderledes end andre toksikologiske virkninger. Toksiske virkninger, der har form af 
hormonforstyrrelser, er allerede dækket af maksimale eksponeringsniveauer, der er fastslået 
som sikre for mennesker og miljøet. Hormonforstyrrelser må ikke være et tilfældigt kriterium 
til forkastelse af aktivstoffer. Se også begrundelsen til bilag II, punkt 3.6.2.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos og Avril Doyle

Ændringsforslag 468
Bilag II, punkt 3.6.5 a (nyt)

3.6.5a. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering i 
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overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber af 
potentiel toksikologisk betydning i 
mennesker, idet der tages hensyn til 
eksponeringen i embryonal-/fostertilstand 
og/eller i barndommen samt mulige 
kombinationsvirkninger, medmindre 
eksponeringen for aktivstoffet i et 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

Or. en

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet skal afgrænsningskriterierne for kroniske 
sundhedsvirkninger fastsættes under risikovurderingen og bør ikke forbindes med 
eksponeringsvurderingen. Dette skyldes, at "realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser" 
ikke er defineret. Andre afgrænsningskriterier udelukker også dele af 
risikovurderingsstrategien, f.eks. afgrænsningskriterierne for vPvB-stoffer.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 469
Bilag II, punkt 3.7.1, litra a, i og ia (ny)

i) Dokumentation for, at dens DT50 i vand 
er på over to måneder, at dens DT50 i jord er 
på over seks måneder, eller at dens DT50 i 
sediment er på over seks måneder.

i) Dokumentation for, at dens DT50 i vand 
er på over to måneder, at dens DT50 i jord er 
på over seks måneder, eller at dens DT50 i 
sediment er på over seks måneder.

(ia) Dokumentation for, at aktivstoffet på 
andre måder er tilstrækkeligt 
modstandsdygtigt til at berettige 
udelukkelsen fra bilag I.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes forordningen i overensstemmelse med bilag D til 
Stockholm-konventionen. De tre kriterier for persistente organiske miljøgifte bør være 
individuelle afgrænsningskriterier. Endvidere bør disse kriterier ikke tilsidesættes af 
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beregninger af eksponering eller andre betingelser og skøn.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 470
Bilag II, punkt 3.7.1, litra a ib (ny)

(ib) Kan tages i betragtning inden for 
rammerne af konventionen om persistente 
organiske miljøgifte; eller

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes forordningen i overensstemmelse med bilag D til 
Stockholm-konventionen. De tre POP-kriterier bør være individuelle afgrænsningskriterier. 
Endvidere bør disse kriterier ikke tilsidesættes af beregninger af eksponering eller andre 
betingelser og skøn.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 471
Bilag II, punkt 3.7.1, litra b ii a (ny)

(iia) Overvågningsdata i biota, der viser, at 
aktivstoffets bioakkumulationspotentiale er 
tilstrækkeligt til, at det kan tages i 
betragtning under konventionen om 
persistente organiske miljøgifte; eller

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes forordningen i overensstemmelse med bilag D til 
Stockholm-konventionen. De tre POP-kriterier bør være individuelle afgrænsningskriterier. 
Endvidere bør disse kriterier ikke tilsidesættes af beregninger af eksponering eller andre 
betingelser og skøn.
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Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 472
Bilag II, punkt 3.7.1, litra c ii

ii) Overvågningsdata, der viser, at 
aktivstoffet kan være blevet transporteret 
over store afstande i miljøet via luften, vand 
eller migrerende arter med mulighed for 
overførsel til et modtagermiljø, eller

ii) Overvågningsdata, der viser, at 
aktivstoffet kan være blevet transporteret 
over store afstande i miljøet via luften eller
vand med mulighed for overførsel til et 
modtagermiljø, eller

Or. el

Begrundelse

Der er ingen videnskabelig begrundelse for at medtage migrerende arter.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 473
Bilag II, punkt 3.7.2

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

udgår

Et stof, der opfylder alle tre kriterier 
nedenfor, er et PBT-stof.
3.7.2.1. Persistens
Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis:
- halveringstiden i havvand er på over 60 
dage, eller
- halveringstiden i ferskvand eller vand i 
flodmundinger er på over 40 dage, eller
- halveringstiden i havsediment er på over 
180 dage, eller
- halveringstiden i sediment i ferskvand 
eller flodmundinger er på over 120 dage, 
eller
- halveringstiden i jord er på over 120 dage
Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 



(Ekstern oversættelse)

PE 390.442v02-00 124/133 AM\672288DA.doc

DA

halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
ansøgeren.
3.7.2.2. Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder 
bioakkumuleringskriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren (BCF) er på 
over 2 000.
Bioakkumuleringen vurderes på grundlag 
af måledata om biokoncentrationen i 
akvatiske arter. Der kan anvendes data om 
både ferskvands- og saltvandsarter.
3.7.2.3. Toksicitet
Et aktivstof opfylder toksicitetskriteriet, 
hvis:
- langtidsnuleffektkoncentrationen (NOEC) 
for saltvands- eller ferskvandsorganismer 
er på under 0,01 mg/l, eller
- stoffet er klassificeret som 
kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), 
mutagent (kategori 1 eller 2) eller 
reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 3), 
eller
- der foreligger anden dokumentation for 
kronisk toksicitet klassificeret T;R48 eller 
Xn; R48 i overensstemmelse med 
direktiv 67/548/EØF.

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes bestemmelser for plantebeskyttelsesmidler på grundlag af deres 
aktivstoffers egenskaber, uden at der tages hensyn til den faktiske anvendelse og eksponering, 
undergraver det princippet om afgørelser baseret på risikovurderinger. Det vil medføre, at 
mange sikre produkter/anvendelser udfases. Disse kriterier skal anvendes til at fastlægge 
substitutionsrelevante stoffer og ikke til at forkaste stoffer uden en passende vurdering.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 474
Bilag II, punkt 3.7.3
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3.7.3. Et aktivstof anses ikke for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis det er meget 
persistent og meget bioakkumulerende 
(vPvB).

udgår

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

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes bestemmelser for plantebeskyttelsesmidler på grundlag af deres 
aktivstoffers egenskaber, uden at der tages hensyn til den faktiske anvendelse og eksponering, 
undergraver det princippet om afgørelser baseret på risikovurderinger. Det vil medføre, at 
mange sikre produkter/anvendelser udfases. Disse kriterier skal anvendes til at fastlægge 
substitutionsrelevante stoffer og ikke til forkastelse af stoffer uden en passende vurdering.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 475
Bilag II, punkt 3.8.1

3.8.1. Et aktivstof anses kun for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis 
risikovurderingen viser, at risiciene er 
acceptable i henhold til kriterierne i de i 
artikel 35 nævnte ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 

3.8.1. Et aktivstof anses kun for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis 
risikovurderingen viser, at risiciene er 
acceptable i henhold til kriterierne i de i 
artikel 35 nævnte ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
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plantebeskyttelsesmidler under realistiske 
foreslåede betingelser for anvendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder 
aktivstoffet. Der skal i vurderingen tages 
hensyn til alvorlighedsgraden af 
virkningerne, unøjagtighed i data og antallet 
af grupper af organismer, som aktivstoffet 
forventes at ville have skadelig indvirkning 
på med den påtænkte anvendelse.

plantebeskyttelsesmidler under realistiske 
foreslåede betingelser for anvendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder 
aktivstoffet. Der skal i vurderingen tages
hensyn til alvorlighedsgraden af langsigtede 
virkninger på biodiversiteten, unøjagtighed i 
data og antallet af grupper af organismer, 
som aktivstoffet forventes at ville have 
skadelig indvirkning på med den påtænkte 
anvendelse.

Or. el

Begrundelse

Den langsigtede beskyttelse af biodiversiteten skal være et af de grundlæggende formål med 
forordningen. 

Ændringsforslag af Richard Seeber og Holger Krahmer

Ændringsforslag 476
Bilag II, punkt 3.8.2

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er intet videnskabeligt grundlag for at behandle hormonforstyrrende virkninger 
anderledes end andre toksikologiske virkninger. Toksiske virkninger, der har form af 
hormonforstyrrelser, er allerede dækket af maksimale eksponeringsniveauer, der er fastslået 
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som sikre for mennesker og miljøet. Hormonforstyrrelser må ikke være et tilfældigt kriterium 
til forkastelse af aktivstoffer.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris Davies og 
Roberto Musacchio

Ændringsforslag 477
Bilag II, punkt 3.8.2 a (nyt)

3.8.2a. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning og andre 
tilgængelige data og oplysninger, herunder 
en vurdering af den videnskabelige 
litteratur, ikke anses for at have en toksisk 
virkning på bier og har en farekvotient på 
under 50.

Or. en

Begrundelse

Undersøgelser har vist, at bier, som er blevet udsat for pesticider, mister orientationsevnen. 
Toksiciteten for bier skal tages i betragtning i godkendelsesprocessen. Farekvotienten er en 
meget nyttig indikator til beregning af toksiciteten for bier, og der bør derfor tages særligt 
hensyn til den ved risikovurderingen.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 478
Bilag II, punkt 3.9 a (nyt)

3.9a. Stoffer, som er opført på en prioriteret 
liste, der er udfærdiget i henhold til 
relevante traktater, EU har ratificeret, eller 
som er opført på listen over prioriterede 
stoffer i forbindelse med vandpolitiske 
foranstaltninger, der er vedføjet som bilag 
til direktiv 2000/60/EØF, bør ikke 
godkendes.

Or. en
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Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes forordningen i overensstemmelse med eksisterende 
lovgivning og med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 479
Bilag II, punkt 4

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

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

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

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

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

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

- der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, der giver anledning til 
bekymring, og som i kombination med de 
pågældende anvendelses-
/eksponeringsmønstre skaber 
anvendelsessituationer, der selv med meget 
vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger (såsom 

- det på grundlag af 
reproduktionstoksicitetstest udført i 
overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger er og har 
været klassificeret som 
reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 i 
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særligt sikre personlige værnemidler eller 
meget store stødpudezoner) stadig kan give 
anledning til bekymring

henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et plantebeskyttelsesmiddel 
er ubetydelig under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser

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

- hvis det anses for at være et PBT-stof.

Et stof, der opfylder alle tre kriterier 
nedenfor, er et PBT-stof.
Persistens
Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis:
- halveringstiden i havvand er på over 60 

dage, eller
- halveringstiden i ferskvand eller vand i 

flodmundinger er på over 40 dage, eller
- halveringstiden i havsediment er på over 

180 dage, eller
- halveringstiden i sediment i ferskvand 

eller flodmundinger er på over 120 dage, 
eller

- halveringstiden i jord er på over 120 dage.
Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 
halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
ansøgeren.
Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder 
bioakkumeleringskriteriet, hvis 
biokoncentrationsfaktoren (BCF) er på 
over 2000.

Bioakkumuleringen vurderes på grundlag 
af måledata om biokoncentrationen i 
akvatiske arter. Der kan anvendes data om 
både ferskvands- og saltvandsarter.

Toksicitet
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Et aktivstof opfylder toksicitetskriteriet, 
hvis:
- langtidsnuleffektkoncentrationen (NOEC) 

for saltvands- eller ferskvandsorganismer 
er på under 0,01 mg/l, eller

- stoffet er klassificeret som 
kræftfremkaldende (kategori 1 eller 2), 
mutagent (kategori 1 eller 2) eller 
reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 
3), eller

- der foreligger anden dokumentation for 
kronisk toksicitet klassificeret T;R48 eller 
Xn; R48 i overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF

- det er meget persistent og meget 
bioakkumulerende (vPvB).

Et stof, der opfylder begge kriterier 
nedenfor, er et vPvB-stof.
Persistens
Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis:

- halveringstiden i havvand, ferskvand eller 
vand i flodmundinger er på over 60 dage, 
eller

- halveringstiden i sediment i havvand, 
ferskvand eller flodmundinger er på over 
180 dage, eller

- halveringstiden i jord er på over 180 dage.
Bioakkumulering
Et aktivstof opfylder "meget 
bioakkumulerende"-kriteriet, hvis

Or. en

Begrundelse

Hvis der fastsættes bestemmelser for plantebeskyttelsesmidler på grundlag af deres 
aktivstoffers egenskaber, uden at der tages hensyn til den faktiske anvendelse og eksponering, 
undergraver det princippet om afgørelser baseret på risikovurderinger. Det vil medføre, at 
mange sikre produkter/anvendelser udfases. Disse kriterier skal anvendes til at fastlægge 
substitutionsrelevante stoffer og ikke til forkastelse af stoffer uden passende vurdering. 
Punkterne er overført fra bilag II, punkt 3.6 og 3.7.
De kriterier for substitutionsrelevante stoffer, der anvendes i forslaget til forordning, har kun 



(Ekstern oversættelse)

AM\672288DA.doc 131/133 PE 390.442v02-00

DA

lidt eller ingen forbindelse med de egentlige risici i forbindelse med anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 480
Bilag II, punkt 4, led -1 (nyt)

- det fastsættes som et prioriteret stof i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og de 
afledte direktiver

Or. en

Begrundelse

Hvis et stof fastsættes som et prioriteret stof i henhold til vandrammedirektivet, skal der tages 
hensyn til dette, når stoffer godkendes som substitutionsrelevante stoffer.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij

Ændringsforslag 481
Bilag II, punkt 4, led 4 a og b (nye)

- der er risiko for, at det trænger ned i 
grundvandet
- det kan medføre hormonforstyrrelser, 
neurotoksicitet og immuntoksicitet.

Or. en

Begrundelse

Selv om det at adskille stoffer med høj risiko er et fremskridt, mangler der i disse kriterier en 
henvisning til, at de kan trænge ned i grundvandet. Der mangler også henvisninger til 
hormonforstyrrelser, neurotoksicitet og immuntoksicitet.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 482
Bilag IV, punkt 1, tredje afsnit
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Følgende betingelser skal desuden være 
opfyldt ved afvisning eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse:

Følgende betingelser skal desuden være 
opfyldt ved afvisning eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse:

a) Substitution foretages kun, hvis 
aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at reducere problemet med 
resistens hos målorganismen til et minimum.

a) Substitution foretages kun, hvis 
aktivstoffernes diversitet og andre ikke-
kemiske metoder til beskyttelse af afgrøder 
og bekæmpelse af skadegørere er 
tilstrækkelig til at reducere problemet med 
resistens hos målorganismen til et minimum.

b) Der foretages kun substitution af 
aktivstoffer, der anvendt i godkendte 
plantebeskyttelsesmidler udgør en betydeligt
højere risiko for menneskers sundhed eller 
for miljøet.

b) Medlemsstaterne kan foretage
substitution af alle aktivstoffer, der anvendt i 
godkendte plantebeskyttelsesmidler udgør 
en betydeligt højere risiko for menneskers 
sundhed eller for miljøet.

c) Substitution foretages kun, efter at der 
om nødvendigt er givet mulighed for at 
høste erfaringer med anvendelse i praksis, 
hvis sådanne erfaringer ikke allerede er 
gjort.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag afskaffes grænsen for substitution af KUN nogle stoffer ved at lade 
omfanget være op til medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges and Péter Olajos

Ændringsforslag 483
Bilag IV, punkt 1, tredje afsnit

Følgende betingelser skal desuden være 
opfyldt ved afvisning eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse:

Følgende betingelser skal desuden være 
opfyldt ved afvisning eller tilbagekaldelse af 
en godkendelse:

a) Substitution foretages kun, hvis 
aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at reducere problemet med 
resistens hos målorganismen til et minimum.

a) Substitution foretages kun, hvis 
aktivstoffernes diversitet og andre ikke-
kemiske metoder til beskyttelse af afgrøder 
og bekæmpelse af skadegørere er 
tilstrækkelig til at reducere problemet med 
resistens hos målorganismen til et minimum.

b) Der foretages kun substitution af 
aktivstoffer, der anvendt i godkendte 

b) Medlemsstaterne kan foretage
substitution af alle aktivstoffer, der anvendt i 
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plantebeskyttelsesmidler udgør en betydeligt 
højere risiko for menneskers sundhed eller 
for miljøet.

godkendte plantebeskyttelsesmidler udgør 
en betydeligt højere risiko for menneskers 
sundhed eller for miljøet.

c) Substitution foretages kun, efter at der om 
nødvendigt er givet mulighed for at høste 
erfaringer med anvendelse i praksis, hvis 
sådanne erfaringer ikke allerede er gjort.

c) Substitution foretages kun, efter at der om 
nødvendigt er givet mulighed for at høste 
erfaringer med anvendelse i praksis, hvis 
sådanne erfaringer ikke allerede er gjort.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag afskaffes grænsen for substitution af KUN nogle stoffer ved at lade 
omfanget være op til medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 484
Bilag IV, punkt 3, første afsnit

Ved en væsentlig praktisk eller økonomisk 
ulempe for brugeren forstås en alvorlig, 
kvantificerbar forringelse af arbejdsgange 
eller erhvervsaktiviteter, der resulterer i 
manglende evne til at opretholde en 
tilstrækkelig kontrol med målorganismen. 
En sådan alvorlig forringelse kan for 
eksempel bestå i, at de nødvendige tekniske 
faciliteter til anvendelse af det eller de 
alternative stoffer ikke er til stede eller ikke 
er økonomisk overkommelige.

Ved en væsentlig praktisk eller økonomisk 
ulempe for brugeren forstås en alvorlig, 
kvantificerbar forringelse af arbejdsgange 
eller erhvervsaktiviteter, der resulterer i 
manglende evne til at opretholde en 
tilstrækkelig kontrol med målorganismen 
eller forringelse af landbrugets 
konkurrenceevne. En sådan alvorlig 
forringelse kan for eksempel bestå i, at de 
nødvendige tekniske faciliteter til 
anvendelse af det eller de alternative stoffer 
ikke er til stede eller ikke er økonomisk 
overkommelige.

Or. el

Begrundelse

For at sikre den frie bevægelighed for plantebeskyttelsesmidler skal landbrugets 
konkurrenceevne i EU også sikres.
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