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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 259
Artikel 6, led e

e) Användningssätt. e) Användningssätt och användningsvillkor.

Or. pl

Motivering

Direktivet skall inte endast omfatta det sätt på vilket växtskyddsmedel används, utan även de 
villkor som gäller vid användandet av dem.

Sista punkten i denna artikel hänvisar till ”särskilda villkor”, men ingenting sägs om 
särskilda användningsvillkor.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 260
Artikel 7, punkt 1, stycke 1
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Myndigheten skall ansvara för 
samordningen av godkännandeförfarandet.
Myndigheten skall därvid arbeta med stöd 
av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

En ansökan om godkännande av ett 
verksamt ämne eller om ändring av villkoren 
för ett godkännande skall av tillverkaren av 
det verksamma ämnet inlämnas till en 
medlemsstat (nedan kallad ”den 
rapporterande medlemsstaten”)
tillsammans med fullständiga handlingar och 
en sammanfattning enligt artikel 8.1 och 8.2 
eller med en fullmakt för tillgång till sådana 
handlingar eller en vetenskapligt motiverad 
förklaring till varför vissa handlingar saknas, 
och av vilken det framgår att det verksamma 
ämnet uppfyller godkännandekriterierna i 
artikel 4.

En ansökan om godkännande av ett 
verksamt ämne eller om ändring av villkoren 
för ett godkännande skall av tillverkaren av 
det verksamma ämnet inlämnas till 
myndigheten tillsammans med fullständiga 
handlingar och en sammanfattning enligt 
artikel 8.1 och 8.2 eller med en fullmakt för 
tillgång till sådana handlingar eller en 
vetenskapligt motiverad förklaring till varför 
vissa handlingar saknas, och av vilken det 
framgår att det verksamma ämnet uppfyller 
godkännandekriterierna i artikel 4. 
Myndigheten skall underrätta 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om de ansökningar den mottagit.
En medlemsstat får välja ett verksamt 
ämne, för vilket ansökan om godkännande 
mottagits av myndigheten för att bli behörig 
myndighet i den bemärkelse som avses i 
artiklarna 9 och 11 (nedan kallad ”den 
rapporterande medlemsstaten”).
Om två eller flera medlemsstater uttryckt 
intresse för att bli rapporterande 
medlemsstat och de inte kan enas om vem 
som skall vara behörig myndighet skall det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 76.3 användas för att fastställa vem 
som skall vara rapporterande medlemsstat.
Beslutet skall fattas utifrån objektiva 
kriterier såsom de geografiska, 
jordbruksmässiga och klimatologiska 
förutsättningarna, i synnerhet med hänsyn 
till målorganismerna, den behöriga 
myndighetens och referenslaboratoriets 
prestanda och opartiskhet samt avsaknaden 
av intressen som kan kopplas till 
producentföretagen.

Or. en
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Motivering

Ersätter ändringsförslag 45 från föredraganden.

Industrin bör inte kunna välja rapporterande medlemsstat. Ansökningar bör inlämnas till 
myndigheten, och medlemsstaterna bör enas sinsemellan om vilken av dem som bör fungera 
som rapporterande medlemsstat. Om de inte kan enas bör frågan lösas på objektiv grund 
genom ett kommittéförfarande.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan 
Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 261
Artikel 7, punkt 1a (ny)

1a. En fysisk eller juridisk person som är 
etablerad utanför gemenskapen och som 
lämnar in en ansökan skall utse en fysisk 
eller juridisk person som är etablerad inom 
gemenskapen och som skall uppfylla, 
såsom dennes ende företrädare, de 
skyldigheter som tillkommer tillverkaren 
enligt denna förordning.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 70 i denna förordning får åtgärder i enlighet med denna förordning inte 
påverka tillverkarens allmänna civilrättsliga och straffrättsliga ansvar i medlemsstaterna. 
Syftet med detta förslag till ändring är att skapa lika villkor för alla tillverkare, inklusive 
tillverkare som är etablerade utanför gemenskapen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 262
Artikel 8, punkt 1, led a

a) Uppgifter om en eller flera representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 
omfattning i varje zon för minst 
ett växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet, där det av uppgifterna 
framgår att bestämmelserna i artikel 4 
uppfylls. Om de inlämnade uppgifterna inte 

a) Uppgifter om samtliga representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 
omfattning i varje zon för minst 
fem växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet, inbegripet i tillämpliga 
fall växtskyddsmedel som används för 
betning, där det av uppgifterna framgår att 



PE 390.442v02-00 4/129 AM\672288SV.doc

SV

omfattar alla zoner eller gäller en gröda som 
inte odlas i stor omfattning, skall orsaken till 
detta förklaras.

bestämmelserna i artikel 4 uppfylls. Om de 
inlämnade uppgifterna inte omfattar alla 
zoner eller gäller en gröda som inte odlas i 
stor omfattning, skall orsaken till detta 
förklaras.

Or. en

Motivering

Motivering som till artikel 4.4. Vidare har ämnen som används vid betning (exempelvis 
fipronil och imidaclopride) visat sig vara mycket skadliga för bin och utgör även miljöhot i 
andra avseenden som inte förutsågs i riskbedömningen. Det är därför nödvändigt att införa 
denna bestämmelse i förordningen.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 263
Artikel 8, punkt 1, led a

a) Uppgifter om en eller flera representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 
omfattning i varje zon för minst ett
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet, där det av uppgifterna 
framgår att bestämmelserna i artikel 4 
uppfylls. Om de inlämnade uppgifterna inte 
omfattar alla zoner eller gäller en gröda som 
inte odlas i stor omfattning, skall orsaken till 
detta förklaras.

a) Uppgifter om samtliga representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 
omfattning i varje zon för alla
växtskyddsmedel och -formuleringar som 
innehåller det verksamma ämnet, där det av 
uppgifterna framgår att bestämmelserna i 
artikel 4 uppfylls. Om de inlämnade 
uppgifterna inte omfattar alla zoner eller 
gäller en gröda som inte odlas i stor 
omfattning, skall orsaken till detta förklaras.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med den ändring som föreslås ovan för artikel 4.4 och motiveringen till 
denna.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 264
Artikel 8, punkt 1, led a

a) Uppgifter om en eller flera representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 

a) Uppgifter om en eller flera representativa 
användningar på en gröda som odlas i stor 
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omfattning i varje zon för minst ett 
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet, där det av uppgifterna 
framgår att bestämmelserna i artikel 4 
uppfylls. Om de inlämnade uppgifterna inte 
omfattar alla zoner eller gäller en gröda som 
inte odlas i stor omfattning, skall orsaken till 
detta förklaras.

omfattning i varje medlemsstat för minst ett 
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet, där det av uppgifterna 
framgår att bestämmelserna i artikel 4 
uppfylls. Om de inlämnade uppgifterna inte 
omfattar alla medlemsstater eller gäller en 
gröda som inte odlas i stor omfattning, skall 
orsaken till detta förklaras.

Or. nl

Motivering

Uppdelningen i zoner är olämplig i samband med godkännanden eftersom klimatiska, 
biologiska och akvatiska förhållanden i de olika länderna inte går att jämföra i de zoner som 
föreslås.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 265
Artikel 8, punkt 2

2. De fullständiga handlingarna skall 
innehålla kompletta rapporter från enskilda 
test och undersökningar avseende samtliga 
uppgifter som nämns i 1 b och 1 c. Den får 
inte innehålla några rapporter från test 
eller undersökningar där det verksamma 
ämnet eller växtskyddsmedlet avsiktligt 
getts till människor.

2. De fullständiga handlingarna skall 
innehålla kompletta rapporter från enskilda 
test och undersökningar avseende samtliga 
uppgifter som nämns i 1 b och 1 c.

Or. el

Motivering

Alla tillgängliga uppgifter bör läggas fram och utvärderas.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 266
Artikel 8, punkt 3, stycke 2

De krav på uppgifter som avses i artikel 8.1
skall fastställas i de förordningar som antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.2 som 

De krav på uppgifter som avses i punkt 1
skall anges i de förordningar som antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.2 
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skall innehålla kraven på de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen i bilagorna II 
och III till direktiv 91/414/EEG med 
eventuella nödvändiga ändringar. Liknande 
uppgiftskrav skall fastställas för safener och 
synergister i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3.

varigenom kraven på de verksamma ämnena 
och växtskyddsmedlen i bilagorna II och III 
överförs till direktiv 91/414/EEG med 
sådana ändringar som övergången från 
direktiv till förordning kräver. Liknande 
uppgiftskrav skall fastställas för safener och 
synergister i enlighet med förfarandet i 
artikel 251 i fördraget.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 50.

Förtydligande om att förordningar om datakrav som antas i enlighet med samrådsförfarandet 
endast bör gälla överföring av gällande krav. Därmed ser man till att bibehålla 
förutsättningarna för en bedömning av verksamma ämnen vid övergången från det gällande 
direktivet till den nya förordningen. Ändringar bör endast gälla själva ordalydelsen, inte 
minst med tanke på att de nya datakraven mycket snart blir föremål för beslut genom ett 
medbeslutandeförfarande (se förslaget till ändring av artikel 75) eftersom de utgör en viktig 
del i den nya förordningen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 267
Artikel 8, punkt 3a (ny)

3a. Till ansökan skall sökanden bifoga all 
vetenskaplig litteratur som varit tillgänglig 
för granskning av andra forskare (”peer 
review”) om det verksamma ämnet, dess 
metaboliter och de hälso- och miljörisker 
som är förbundna med dessa, inklusive 
riskerna för icke-målarter.

Or. en

Motivering

Sökanden måste vara skyldig att sammanställa och sammanfatta all vetenskaplig litteratur om 
ämnet. Detta kommer att kasta ljus på skador som kan åsamkas bin som inte framkommer i 
riskbedömningen men som är väl dokumenterad i den vetenskapliga litteraturen.
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Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 268
Artikel 9, punkt 2, stycke 1

2. Om någon av de uppgifter som anges i 
artikel 8 saknas skall medlemsstaten 
underrätta sökanden och samtidigt ange en 
sista dag för inlämnande av uppgifterna.

2. Om någon av de uppgifter som anges i 
artikel 8 saknas skall medlemsstaten 
underrätta sökanden och samtidigt ange en 
tidsfrist på högst tre månader för 
inlämnande av uppgifterna.

Or. el

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa en tidsfrist inom vilken de uppgifter som saknas bör lämnas 
in.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß och Marianne 
Thyssen

Ändringsförslag 269
Artikel 11, punkt 1

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

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

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

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

Medlemsstaten kan samråda med Medlemsstaten kan samråda med 
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myndigheten. myndigheten.

Or. en

Motivering

Genom att inleda bedömningen av tillgängliga uppgifter innan de fullständiga handlingarna 
har sammanställts kan man ge nya, innovativa produkter snabbare tillgång till marknaden. 
När bedömningarna väl gjorts av de verksamma ämnen som avses direktiv 91/414/EEG bör 
det därför inte ta mer än åtta månader för den rapporterande medlemsstaten att överlämna 
sin bedömningsrapport.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 270
Artikel 11, punkt 1

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

1. Inom åtta månader räknat från dagen för 
meddelandet enligt artikel 9.3 första stycket 
skall den rapporterande medlemsstaten 
utarbeta och till myndigheten överlämna en 
rapport (nedan kallad ”utkast till 
bedömningsrapport”) i vilken det görs en 
bedömning om det verksamma ämnet kan 
förväntas uppfylla kraven i artikel 4. Den 
rapporterande medlemsstaten får inleda sin 
bedömning så snart den mottagit den första 
ansökan.

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

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter inom en viss tid 
tillsammans med eventuella krav på 
dataskydd i enlighet med artikel 56. I det 
fallet skall åttamånadersperioden förlängas 
med den extra tidsperiod som medlemsstaten 
medger. Medlemsstaten skall underrätta 
kommissionen och myndigheten.

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Medlemsstaten kan samråda med 
myndigheten.

Or. en

Motivering

Om den rapporterande medlemsstaten får inleda bedömningen av testen och 
undersökningsrapporterna innan de fullständiga handlingarna har sammanställts bör det inte 
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ta mer än åtta månader från datumet före meddelandet till dess att bedömningsrapporten 
skall överlämnas. Därtill bör sökanden ha tillfälle att begära dataskydd för ytterligare 
uppgifter som lämnas.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 271
Artikel 11, punkt 1, stycke 1

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

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

Or. el

Motivering

Det är önskvärt och fullt genomförbart att förkorta tidsfristen inom vilken den rapporterande 
medlemsstaten bör lämna in bedömningsrapporten.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 272
Artikel 11, punkt 1, stycke 3a (nytt)

Den rapporterande medlemsstaten skall 
överlämna en rapport till kommissionen 
och myndigheten där alla utvärderade 
användningar som godkännandet gäller 
redovisas i överensstämmelse med kraven 
artikel 29.
Dessutom skall rapporten innehålla ett 
förslag om de tillfälligt tillåtna gränsvärden 
som, om tillämpligt, skall fastställas inom 
ramen för artikel 15.1 b i 
förordning (EG) nr 396/2005.
Senast en månad efter det att myndigheten 
mottagit medlemsstatens rapport skall den 
offentliggöra sitt yttrande om de föreslagna 
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tillfälliga gränsvärdena.

Or. de

Motivering

Ett ämne bör godkännas så snart som de första säkra användningarna har påvisats. Detta 
leder till att lantbrukarna tidigare kan använda innovativa produkter. Vidare blir det möjligt 
att snabbt och tidigt fastställa tillfälliga maxvärden i EU.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 273
Artikel 11, punkt 1a (ny)

1a. Den rapporterande medlemsstaten skall 
dessutom överlämna en rapport till 
kommissionen och myndigheten, där alla 
utvärderade användningar som 
godkännandet gäller redovisas i 
överensstämmelse med kraven i artikel 29.
Dessutom skall rapporten innehålla ett 
förslag om de tillfälligt tillåtna gränsvärden 
som, om tillämpligt, skall fastställas inom 
ramen för artikel 15.1 b i 
förordning (EG) nr 396/2005.
Senast en månad efter det att myndigheten 
mottagit den rapporterande medlemsstatens 
rapport skall den offentliggöra sitt yttrande 
om de föreslagna tillfälliga gränsvärdena.

Or. en

Motivering

Ett ämne bör godkännas så snart som de första säkra användningarna har påvisats. Detta 
leder till att lantbrukarna tidigare kan använda innovativa produkter. Vidare blir det möjligt 
att snabbt och tidigt fastställa tillfälligt tillåtna gränsvärden i EU.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 274
Artikel 12, punkt 2, stycke 2

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

sådant samråd med experter som avses i 
punkt 1 skall den fastställa en tidsram inom 
vilka dessa samråd skall avslutas. I det 
fallet skall perioden på 90 dagar förlängas 
med den extraperiod som medges av 
myndigheten. Myndigheten skall 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

Om mer tid behövs för att avluta samråden bör förlängningen av den angivna perioden tydligt 
anges.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 275
Artikel 12, punkt 3, stycke 1

3. Om myndigheten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa före ett visst datum. I det fallet 
skall den period på 90 dagar som avses i 
punkt 2 förlängas med den extraperiod som 
medges av myndigheten. Denna skall 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater.

3. Om myndigheten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa före ett visst datum. I det fallet 
skall den period på 90 dagar som avses i 
punkt 2 förlängas med den extraperiod som 
medges av myndigheten och med den tid 
som krävs för att den rapporterande 
medlemsstatens skall hinna få med 
bedömningen av dessa uppgifter i sitt utkast 
till bedömningsrapport. Myndigheten skall 
underrätta kommissionen och övriga 
medlemsstater.

Or. en

Motivering

EFSA spelar en central roll i bedömningen av verksamma ämnen eftersom det i sina 
slutsatser redogör för skälen till att ett ämne godkänns eller inte. Det är därför viktigt att se 
till att EFSA har tillräckligt med tid att göra en grundlig bedömning. EFSA har idag tio 
månader på sig att presentera sina slutsatser. Kommissionens förlag innebär att denna period 
minskas till tre månader, vilket kan gå ut över bedömningens kvalitet. Det bör därför finnas 
utrymme att ”stoppa klockan” när EFSA behöver ytterligare uppgifter. Dessa uppgifter bör 
sedan bedömas av den rapporterande myndigheten eftersom den är mest insatt i ärendet.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 276
Artikel 12, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Om myndigheten behöver samråda med 
experter skall den period på 90 dagar som 
avses i punkt 2 förlängas med den tid som 
dessa samråd kräver. Myndigheten skall 
underrätta kommissionen och övriga
medlemsstater.

Or. en

Motivering

EFSA spelar en central roll i bedömningen av verksamma ämnen eftersom det i sina 
slutsatser redogör för skälen till att ett ämne godkänns eller inte. Det är därför viktigt att se 
till att EFSA har tillräckligt med tid att göra en grundlig bedömning. I detta syfte kan EFSA 
behöva samråda med experter, vilket kan kräva mer tid. Det bör därför finnas utrymme att 
”stoppa klockan” när EFSA behöver anordna ett samråd med experter.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 277
Artikel 13, punkt 3a (ny)

3a. Senast tre månader efter det att 
kommissionen mottagit den rapport som 
avses i artikel 11.1 skall den med beaktande 
av myndighetens yttrande lägga fram 
a) ett förslag om ett begränsat 
godkännande av de verksamma ämnena 
som innehåller följande punkter:
• angivelse av vilka användningar som kan 
komma att godkännas,
• tidsperioden för den godkända 
användningen, som inte får överstiga 
fem månader,
b) ett förslag om fastställande av ett 
tillfälligt maxvärde i överensstämmelse med 
bestämmelserna i artikel 15.1 b i 
förordning (EG) nr 396/2005.
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Or. de

Motivering

Om användningen av nya ämnen godkänns snabbt, kan lantbrukarna tidigt få tillgång till nya 
och innovativa produkter.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 278
Artikel 13a (ny)

Artikel 13a
Begränsat godkännande

Senast tre månader efter det att 
kommissionen mottagit den rapport som 
avses i artikel 11.1 skall den med beaktande 
av myndighetens yttrande om de föreslagna 
gränsvärdena lägga fram
a) ett förslag om ett begränsat 
godkännande av det verksamma ämnet med 
uppgift om:
• vilka användningar som kan komma att 
godkännas,

• tidsperioden för den godkända 
användningen, som inte får överstiga 
fem år,
b) ett förslag om fastställande av tillfälligt 
tillåtna gränsvärden i överensstämmelse 
med bestämmelserna i artikel 15.1 b i 
förordning (EG) nr 396/2005.

Or. en

Motivering

Om användningen av nya ämnen godkänns snabbt, kan lantbrukarna tidigt få tillgång till nya 
och innovativa produkter.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 279
Artikel 14, punkt 1, stycke 2

Kriterierna i artikel 4 skall anses uppfyllda 
om detta har fastställts med avseende på en 
eller flera representativa 
användningsområden för minst 
ett växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet.

Kriterierna i artikel 4 skall anses uppfyllda 
om detta har fastställts med avseende på 
samtliga representativa 
användningsområden för alla
växtskyddsmedel och -formuleringar som 
innehåller det verksamma ämnet.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med den ändring som föreslås ovan för artikel 4.4 och motiveringen till 
denna.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 280
Artikel 14, punkt 1, stycke 2

Kriterierna i artikel 4 skall anses uppfyllda 
om detta har fastställts med avseende på en 
eller flera representativa 
användningsområden för minst 
ett växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet.

Kriterierna i artikel 4 skall anses uppfyllda 
om detta har fastställts med avseende på 
samtliga representativa 
användningsområden för minst 
fem växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med den ändring som föreslås ovan för artikel 4.4 och motiveringen till 
denna.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 281
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
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Växtskyddsmedlet skall godkännas av en 
nationell godkännandemyndighet; 
godkännandet skall gälla i hela Europa.

Or. de

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 282
Artikel 20

1. En förordning skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 76.3 där det sägs att

1. En väl befogad förordning skall antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet
med kontroll enligt artikel 76.3, där det sägs 
att

a) godkännandet av ett verksamt ämne 
förlängs vid behov på vissa villkor och med 
vissa inskränkningar, eller

a) godkännandet av ett verksamt ämne 
förlängs vid behov på vissa villkor och med 
vissa inskränkningar, eller

b) godkännandet av ett verksamt ämne inte 
förlängs.

b) godkännandet av ett verksamt ämne inte 
förlängs.

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet medger det skall den 
förordning som avses i punkt 1 innehålla 
bestämmelser om anstånd för att hinna 
tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte 
innebära något hinder för den normala 
användningstiden för växtskyddsmedlet.

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet inte avser hälso- eller 
miljöskydd, skall den förordning som avses i 
punkt 1 innehålla bestämmelser om anstånd 
för att hinna tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte 
vara längre än en säsong.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 283
Artikel 20, punkt 2

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet medger det skall den 
förordning som avses i punkt 1 innehålla 
bestämmelser om anstånd för att hinna 
tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte
innebära något hinder för den normala 

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet inte gäller hälso- eller 
miljöskydd skall den förordning som avses i 
punkt 1 innehålla bestämmelser om anstånd 
för att hinna tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte
överskrida ett år. Efter denna period skall 
tillverkarna se till att kvarvarande lager 
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användningstiden för växtskyddsmedlet. bortskaffas och omhändertas på ett säkert 
sätt.

Or. en

Motivering

Tillstånd att använda kvarvarande av lager av växtskyddsmedlet bör inte ges för mer än ett 
år. Efter denna period bör tillverkarna se till att produkten bortskaffas och omhändertas på 
ett säkert sätt.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 284
Artikel 20, punkt 2

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet medger det skall den 
förordning som avses i punkt 1 innehålla 
bestämmelser om anstånd för att hinna 
tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte 
innebära något hinder för den normala 
användningstiden för växtskyddsmedlet.

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet inte gäller skyddet av 
människors och djurs hälsa eller miljön
skall den förordning som avses i punkt 1 
innehålla bestämmelser om anstånd för att 
hinna tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen; denna period får inte 
vara längre än en odlingssäsong. Om 
skälen till att inte förlänga godkännandet 
gäller skyddet av människors och djurs 
hälsa eller miljön får inget anstånd ges för 
att tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen, och all försäljning och 
användning av sådana produkter skall 
upphöra med omedelbar verkan så snart 
beslutet om att inte förlänga godkännandet 
har fattats.

Or. en

Motivering

Om godkännandet inte förlängs av hänsyn till människors och djurs hälsa eller miljön skall 
försäljningen och användningen av sådana bekämpningsmedel upphöra med omedelbar 
verkan.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 285
Artikel 20, punkt 2a (ny)

2a. Vid förbud eller återkallat 
godkännande av hälso- eller miljöskäl skall 
ett omedelbart bortskaffande vara 
obligatoriskt.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 286
Artikel 21, punkt 1, stycke 1

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne.

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne och skall ta vederbörlig hänsyn till 
begäran om översyn från en medlemsstat, 
Europaparlamentet eller andra berörda 
parter på grundval av aktuell vetenskaplig 
och teknisk kunskap och aktuella 
övervakningsuppgifter.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera insyn i processen och se till att förslaget är i 
överensstämmelse med försiktighetsprincipen. Syftet är även att se till att vederbörlig hänsyn 
tas till aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap i enlighet med artikel 4.1 i förslaget, och att 
principen om en hög skyddsnivå säkras i enlighet med skäl 21.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 287
Artikel 21, punkt 1, stycke 1

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne.

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne och skall ta vederbörlig hänsyn till 
begäran om översyn från en medlemsstat, 
Europaparlamentet eller andra berörda 
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parter på grundval av aktuell vetenskaplig 
och teknisk kunskap och aktuella 
övervakningsuppgifter.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera insyn i processen och se till att förslaget är i 
överensstämmelse med försiktighetsprincipen. Syftet är även att se till att vederbörlig hänsyn 
tas till aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap i enlighet med artikel 4.1 i förslaget, och att 
principen om en hög skyddsnivå säkras i enlighet med skäl 21.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 288
Artikel 21, punkt 1, stycke 1

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt
ämne. 

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne och skall ta vederbörlig hänsyn till 
begäran om översyn från en medlemsstat, 
Europaparlamentet eller andra berörda 
parter på grundval av relevanta 
vetenskapliga rön.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att garantera insyn i processen och se till att förslaget är i 
överensstämmelse med försiktighetsprincipen, principen om att beslut fattas på grundlag av 
aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap i enlighet med artikel 4.10 i förslaget och principen 
om att säkra en hög skyddsnivå (skäl 21).

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 289
Artikel 21, punkt 1, stycke 2a (nytt)

Kommissionen skall granska godkännandet 
av ett ämne, om det verkar finnas en risk 
för att de mål som fastställs i artikel 4.1 a iv 
och 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG inte kan 
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uppfyllas.

Or. de

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 290
Artikel 22, punkt 1

1. Genom undantag från artikel 5 skall ett 
verksamt ämne som uppfyller kriterierna i 
artikel 4 godkännas för högst 15 år, om man 
kan förvänta sig att de växtskyddsmedel där 
det ämnet ingår kommer att utsätta
människors och djurs hälsa liksom miljön 
för endast en låg risk, i enlighet med 
artikel 46.1.

1. Genom undantag från artikel 5 skall ett 
verksamt ämne som uppfyller kriterierna i 
artikel 4 godkännas för högst 15 år, om det 
inte kommer att ha någon negativ inverkan 
på människors och djurs hälsa eller miljön, i 
enlighet med artikel 46.1.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att förtydliga att verksamma ämnen som inte har negativa 
effekter på människor, djur eller miljön kan förknippas med låg risk.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 291
Artikel 22, punkt 2a (ny)

2a. Detta undantag skall inte gälla 
verksamma ämnen som uppfyller 
kriterierna enligt bilaga II för 
godkännande av verksamma ämnen och 
för godkännande av ämnen som kan bytas 
ut, och skall endast gälla ämnen som 
godkänts för användning i organiskt 
jordbruk.

Or. en

Motivering

Alla ämnen som inte klassificeras som ämnen som utgör en särskild risk får klassificeras som 
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”verksamma ämnen med låg risk”. Genom detta ändringsförslag begränsas antalet ämnen 
med låg risk till att endast omfatta de som godkänts för organiskt jordbruk, för att därigenom 
uppmuntra företag att utveckla ”gröna” ämnen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 292
Artikel 24, punkt 1

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

1. Ett verksamt ämne som uppfyller 
kriterierna i artikel 4 skall godkännas som 
”ett ämne som kan bytas” ut om det 
uppfyller ett eller fler av kriterierna i 
punkt 4 i bilaga II.

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

Or. en

Motivering

Eftersom ämnen som kan bytas ut uppfyller säkerhetskraven enligt artikel 4 bör perioden för 
godkännande inte begränsas till sju år. Det finns ingen anledning att göra en översyn av 
dessa ämnen var sjunde år eftersom förordningen anger att godkännanden kan ses över när 
som helst (se artikel 21.1).

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 293
Artikel 24, punkt 1

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

1. Ett verksamt ämne som uppfyller 
kriterierna i artikel 4 och kriterierna i punkt 
4 i bilaga II skall klassificeras och 
godkännas som ”ett ämne som kan bytas 
ut”.
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Ett sådant ämne kallas nedan ”ett ämne 
som kan bytas ut”.

Giltighetstiden för godkännandet skall vara 
högst tio år. Artikel 14.2 gäller inte.

Or. es

Motivering

För att klassificeras som ett ämne som kan bytas ut måste aktiva ämnen uppfylla de kriterier 
som anges i förslaget till förordning.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 294
Artikel 27

Förbud Hjälpämnen
1. Ett hjälpämne skall förbjudas om det har 
visat sig att

1. Ett hjälpämne skall inte godkännas om 
det har visat sig att

a) dess resthalter vid användning som är 
förenlig med god växtskyddssed är skadliga 
för människors och djurs hälsa eller 
grundvattnet eller har en oacceptabel 
inverkan på miljön, eller

a) dess resthalter vid användning som är 
förenlig med god växtskyddssed är skadliga 
för människors och djurs hälsa eller 
grundvattnet eller har en oacceptabel 
inverkan på miljön, eller

b) dess användning vid tillämpning av god 
växtskyddssed och med beaktande av 
normala realistiska användningsförhållanden 
är skadliga för människors och djurs hälsa 
eller har en oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

b) dess användning vid tillämpning av god 
växtskyddssed och med beaktande av 
normala realistiska användningsförhållanden 
är skadliga för människors och djurs hälsa 
eller har en oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

2. Hjälpämnen som är förbjudna enligt 
punkt 1 skall införas i bilaga III i enlighet 
med förfarandet i artikel 76.3.

2. Hjälpämnen som är godkända enligt 
punkt 1 skall införas i bilaga III i enlighet 
med det föreskrivande förfarande med 
kontroll som föreskrivs i artikel 76.3a.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 295
Artikel 27, punkt 1, leden a och b

a) dess resthalter vid användning som är 
förenlig med god växtskyddssed är skadliga 

a) hjälpämnet eller dess resthalter vid 
användning som är förenlig med god 
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för människors och djurs hälsa eller 
grundvattnet eller har en oacceptabel 
inverkan på miljön, eller

växtskyddssed är skadliga för människors 
och djurs hälsa eller grundvattnet eller har 
en oacceptabel inverkan på miljön, eller

b) dess användning vid tillämpning av god 
växtskyddssed och med beaktande av 
normala realistiska 
användningsförhållanden är skadliga för 
människors och djurs hälsa eller har en 
oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

b) dess användning vid tillämpning av god 
växtskyddssed och med beaktande av 
realistiska användningsförhållanden är 
skadliga för människors och djurs hälsa eller 
har en oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

Or. en

Motivering

Man bör utgå från att realistiska användningsförhållanden råder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 296
Artikel 27, punkt 1, led a

a) dess resthalter vid användning som är 
förenlig med god växtskyddssed är skadliga 
för människors och djurs hälsa eller 
grundvattnet eller har en oacceptabel 
inverkan på miljön, eller

a) hjälpämnet eller dess resthalter vid 
användning som är förenlig med god sed vid 
användning av växtskyddsmedel är skadliga 
för människors och djurs hälsa eller 
grundvattnet eller har en oacceptabel 
inverkan på miljön, eller

Or. en

Motivering

Man bör utgå från att realistiska användningsförhållanden råder.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 297
Artikel 27, punkt 1, led b

b) dess användning vid tillämpning av god 
växtskyddssed och med beaktande av 
normala realistiska 
användningsförhållanden är skadliga för 

b) dess användning vid tillämpning av god 
sed vid användning av växtskyddsmedel och 
med beaktande av realistiska 
användningsförhållanden är skadliga för 
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människors och djurs hälsa eller har en 
oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

människors och djurs hälsa eller har en 
oacceptabel inverkan på växter, 
växtprodukter eller miljön.

Or. en

Motivering

Man bör utgå från att realistiska användningsförhållanden råder.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 298
Artikel 27, punkt 2a (ny)

2a. Om ett hjälpämne används i ett 
växtskyddsmedel som godkänts i enlighet 
med denna förordning skall den specifika 
användningen av detta i växtskyddsmedel 
betraktas som registrerad i enlighet med 
artikel 15.1 i förordning 
(EG) nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Hjälpämnen som används i växtskyddsmedel bör inte vara föremål för dubbel registrering i 
REACH.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 299
Artikel 28, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall dock tillåta 
parallellhandel med ett växtskyddsmedel 
inom det egna landets gränser först efter ett 
administrativt förfarande för att bekräfta 
att växtskyddsmedlet är identiskt, i fråga 
om sammansättning och ursprung, med ett 
växtskyddsmedel som godkänts av 
medlemsstaten i fråga.
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Or. en

Motivering

Ett system för parallellhandel med växtskyddsmedel är nödvändigt för att garantera fri 
rörlighet för dessa varor. Sådan parallellhandel bör dock begränsas till att endast omfatta 
växtskyddsmedel som är identiska med växtskyddsmedel som redan finns på marknaden. Det 
är nödvändigt att kontrollera att så är fallet för att säkra att alla växtskyddsmedel som släpps 
ut på marknaden har varit föremål för vederbörlig utvärdering.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Caroline Lucas

Ändringsförslag 300
Artikel 28, punkt 2, led b

b) Utsläppande på marknaden och
användning av växtskyddsmedel i 
forsknings- eller utvecklingssyfte i enlighet 
med artikel 51.

b) Användning av växtskyddsmedel i 
forsknings- eller utvecklingssyfte i enlighet 
med artikel 51.

Or. en

Motivering

Ett syfte med förordningen är att se till att standarderna för godkännande är höga. 
Växtskyddsmedel som enbart godkänts i forsknings- eller utvecklingssyfte bör inte släppas ut 
på marknaden.

Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 301
Artikel 29, punkt 1, led ca (nytt)

ca) Dess (tekniska) formulering är sådan 
att exponeringsrisken för användaren och 
andra risker begränsas så långt det går 
utan att detta minskar växtskyddsmedlets 
verkan.

Or. en

Motivering

Olika formuleringar skiljer sig stort i fråga om de risker de medför: pulver jämfört med gryn, 
organiska lösningsmedel jämförda med vattenlösliga emulsioner. Om det går att undvika bör 
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själva formuleringen inte förhöja den risk som kan förknippas med användningen av ett givet 
växtskyddsmedel. Med den föreslagna texten blir det lättare att se till att den formulering som 
innebär lägsta möjliga risk används när ett växtskyddsmedel släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 302
Artikel 29, punkt 1, led ea (nytt)

ea) Alla kända metaboliter som uppstår vid 
användning av ämnet eller ämnena skall 
ha undersökts och motsvara de enhetliga 
principer som anges i punkt 6.

Or. de

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 303
Artikel 29, punkt 1, led f

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt och som är av toxikologisk, 
ekotoxikologisk eller ekologisk betydelse
skall kunna bestämmas med lämpliga och 
allmänt använda metoder.

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt skall kunna bestämmas med 
lämpliga och i alla medlemsstater allmänt 
använda standardiserade metoder, som är 
tillräckligt känsliga med avseende på 
potentiellt skadlig koncentration i olika 
miljömässiga och biologiska matriser. 
Resthalterna skall gå att undersöka med 
gängse metoder som används av 
gemenskapens referenslaboratorium.

Or. de

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 304
Artikel 29, punkt 1, led f

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt och som är av toxikologisk, 
ekotoxikologisk eller ekologisk betydelse 
skall kunna bestämmas med lämpliga och 

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt och som är av toxikologisk, 
ekotoxikologisk eller ekologisk betydelse 
skall kunna bestämmas med standardiserade
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allmänt använda metoder. metoder som är i allmänt bruk i samtliga 
medlemsstater och som är tillräckligt 
känsliga, utgående från graden av oro i 
olika miljömedier och biologiska medier. 
Resthalterna skall kunna upptäckas med 
hjälp av de sedvanliga metoder för multipla 
resthalter, vilka används i 
EU:s referenslaboratorier.

Or. en

Motivering

Standardiserade metoder som är tillräckligt känsliga för att upptäcka resthalter av 
verksamma ämnen, utgående från graden av oro i olika miljömedier och biologiska medier, 
bör införas för att undvika att man missar effekter som inte lätt kan upptäckas med metoder i 
allmänt bruk.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 305
Artikel 29, punkt 1, led f

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt och som är av toxikologisk, 
ekotoxikologisk eller ekologisk betydelse
skall kunna bestämmas med lämpliga och 
allmänt använda metoder.

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt skall kunna bestämmas med 
metoder som är tillräckligt känsliga för att 
upptäcka alla tekniskt mätbara halter i 
olika miljömedier och biologiska medier.

Or. en

Motivering

Med tanke på de risker och skadliga konsekvenser som användningen av bekämpningsmedel 
innebär bör det finnas metoder i allmänt bruk för att mäta resthalter av alla godkända 
ämnen. Dessa metoder måste vara tillräckligt känsliga för att upptäcka alla tekniskt mätbara 
halter i olika miljömedier och biologiska medier. Det gäller bl.a. luftburna partiklar, droppar 
och ångor från besprutning av grödor, resthalter som transporteras av pollen eller 
dammpartiklar (vid skörd), spridning av kontaminerad matjord, transport av 
bekämpningsmedel över långa avstånd samt resthalter i vatten, livsmedel och foder.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 306
Artikel 29, punkt 1, led f
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f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt och som är av toxikologisk, 
ekotoxikologisk eller ekologisk betydelse
skall kunna bestämmas med lämpliga och 
allmänt använda metoder.

f) Dess resthalter som härrör från godkända 
användningssätt skall kunna bestämmas med 
standardiserade metoder som är i allmänt 
bruk i samtliga medlemsstater och som är 
tillräckligt känsliga för att upptäcka alla 
tekniskt mätbara halter i olika miljömedier 
och biologiska medier.

Or. en

Motivering

Detta ligger i linje med den ändring som föreslås ovan för artikel 4.2 c och motiveringen till 
denna.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Åsa Westlund

Ändringsförslag 307
Artikel 29, punkt 1, led ha (nytt)

ha) Dess godkännande motverkar inte de 
nationella planer som utarbetats i enlighet 
med direktiv 2007/XXX/EG [om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder för att uppnå en hållbar 
användning av bekämpningsmedel].

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte tvingas att acceptera bekämpningsmedel som förorenar 
grundvattnet eller medför onödiga risker och faror för människor, djur och miljön, i strid med 
deras nationella miljö- och hälsopolitik. Medlemsstaterna bör ha rätt att ta hänsyn till de 
villkor som råder regionalt innan de ger sitt godkännande åt växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan Jørgensen och Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Ändringsförslag 308
Artikel 29, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 a får en 
medlemsstat under en period på fem år 
efter antagandet av det arbetsprogram som 

utgår
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avses i artikel 26 tillåta utsläppande på 
marknaden inom det egna landet av 
växtskyddsmedel som innehåller 
synergister och safener som inte är 
godkända men som ingår i det programmet.

Or. en

Motivering

Bekämpningsmedel innehåller ett antal olika ämnen som kan påverka hur det verksamma 
ämnet verkar inom formuleringen, och man kan därför inte ta för givet att alla olika 
växtskyddsmedel och formuleringar som innehåller specifika synergister eller safener som 
omfattas av det översynsprogram som avses i artikel 26 inte kommer att ha några skadliga 
effekter för människor och djur eller miljön. En bedömning av hälsoriskerna måste göras 
innan medlen godkänns för att se till att de inte kommer att ha några skadliga effekter för 
människor och djur.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 309
Artikel 29, punkt 6

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

6. Enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel skall 
anges i den förordning som antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 76.2 och där kraven 
i bilaga VI till direktiv 91/414/EEG överförs 
med sådana ändringar som övergången från 
direktiv till förordning kräver.

Or. en

Motivering

Replacing am 76 from the rapporteur.

Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the uniform principles for 
evaluation och authorisation in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of 
existing requirements. This ensures that the necessary basis for evaluation is provided 
following the transition from the current directive to the new regulation. 

Modifications should be limited to drafting changes, given that the uniform principles should 
be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent an 
essential element of the regulation.
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Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 310
Artikel 29, punkt 6a (ny)

6a. Om ett växtskyddsmedel är godkänt för 
vissa ändamål i en medlemsstat, får en 
produkt, som importerats från en annan 
medlemsstat där produkten inte är godkänd 
för samma ändamål och som enligt 
bestämmelserna om godkännande i denna 
förordning anses vara lik eller likvärdig, 
inte vägras godkännande för detta ändamål 
på grund av särskilda krav för 
godkännande.

Or. de

Motivering

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 311
Artikel 30, titeln och punkt 1

Innehåll Godkännandets innehåll

1. I godkännandet skall det anges vilka 
grödor växtskyddsmedlet får användas på 
och i vilket syfte.

1. I godkännandet, vars form bör 
standardiseras, skall det anges vilka grödor 
växtskyddsmedlet får användas på och i 
vilket syfte.

Or. el

Motivering

Typen av godkännande bör vara explicit och se likadan ut i alla medlemsstater.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 312
Artikel 30, punkt 2

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå de villkor för användning som 
behövs för att uppfylla kraven i förordningen 
om godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna. Godkännandet 
skall innehålla en klassificering av 
växtskyddsmedlet enligt 
direktiv 1999/45/EG.

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall åtminstone följande ingå:

i) De villkor för användning som behövs för 
att uppfylla kraven i förordningen om
godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna och de kriterier 
för växtskyddsmedel som fastställs i 
artikel 4.3.
ii) En klassificering av växtskyddsmedlet 
enligt direktiv 1999/45/EG.

iii) Uppgifter om hur medlet används 
korrekt och villkoren uppfylls samt om 
principerna för integrerat växtskydd. 

Or. de

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 313
Artikel 30, punkt 2

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå de villkor för användning som 
behövs för att uppfylla kraven i förordningen 
om godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna. Godkännandet 
skall innehålla en klassificering av 
växtskyddsmedlet enligt 

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå minst de villkor för användning 
som behövs för att uppfylla kraven i 
förordningen om godkännande av de 
verksamma ämnena, safenerna och 
synergisterna samt de villkor och krav för 
växtskyddsmedel som anges i artikel 4.3. 
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direktiv 1999/45/EG. Godkännandet skall innehålla en 
klassificering av växtskyddsmedlet enligt 
direktiv 1999/45/EG. I godkännandet skall 
det ingå krav på att växtskyddsmedlet från 
och med 2012 skall användas i enlighet 
med de principer om integrerat växtskydd 
som anges i artikel 3 i denna förordning.

Or. en

Motivering

Genom denna ändring kommer godkännandet i linje med andra bestämmelser i denna 
förordning. Definitionen av integrerat växtskydd bör anges som ett minimum.

Ändringsförslag från Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Ändringsförslag 314
Artikel 30, punkt 3, inledningen

3. De krav som avses i punkt 2 kan omfatta 
följande:

3. De krav som avses i punkt 2 skall omfatta 
följande:

Or. en

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 315
Artikel 30, punkt 3, leden a och b

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och 
arbetarnas hälsa.

a) En restriktion gällande distributionen av 
växtskyddsmedlet.

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

b) Andra restriktioner av användningen av 
växtskyddsmedlet i syfte att skydda hälsan 
hos distributörerna, användarna, arbetarna 
och personer i omgivningen.

Or. en

Motivering

Villkoren för distribution och användning bör göras tydligare.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 316
Artikel 30, punkt 3

De krav som avses i punkt 2 kan omfatta 
följande:

De krav som avses i punkt 2 kan omfatta 
följande:

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och 
arbetarnas hälsa.

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och 
arbetarnas hälsa liksom hälsan hos 
konsumenter, boende och andra 
närvarande personer.

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

b) En skyldighet att anmäla besprutning till 
ett centraliserat system med uppgift att 
innan produkten används informera personer 
i omgivningen, lokalbefolkningen och 
andra närvarande personer som kan 
utsättas för vindavdriften och som har bett 
att bli informerade.

Or. en

Motivering

Med den föreslagna ändringen utvidgas skyddet för distributörer, användare och arbetare till 
att omfatta lokalbefolkningen och andra närvarande personer som kan utsättas för upprepad 
kontakt med bekämpningsmedlen.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 317
Artikel 30, punkt 3, led a

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och
arbetarnas hälsa.

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas, 
arbetarnas, lokalbefolkningens, 
konsumenternas och andra närvarande 
personers hälsa liksom djurens hälsa och 
miljön.

Or. en
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Motivering

Alla de olika undergrupper inom populationen som riskerar att utsättas för kontakt med 
bekämpningsmedlen måste skyddas. Bland dessa ingår professionella såväl som icke-
professionella användare, lokalbefolkningen och andra närvarande personer, arbetare, 
särskilt utsatta grupper och konsumenter, vilka alla direkt eller indirekt kan komma i kontakt 
med dessa ämnen genom luften, maten de äter, djurfoder, vatten eller miljön.

Ändringsförslag från Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Ändringsförslag 318
Artikel 30, punkt 3, led a

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och
arbetarnas hälsa.

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas, 
arbetarnas samt lokalbefolkningens och 
andra närvarande personers hälsa.

Or. en

Motivering

Alla de olika undergrupper inom populationen som riskerar att utsättas för kontakt med 
bekämpningsmedlen måste skyddas. Bland dessa ingår professionella såväl som icke-
professionella användare, lokalbefolkningen och andra närvarande personer, arbetare, 
särskilt utsatta grupper och konsumenter, vilka alla direkt eller indirekt kan komma i kontakt 
med dessa ämnen genom luften, maten de äter, djurfoder, vatten eller miljön.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 319
Artikel 30, punkt 3, led a

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda distributörernas, användarnas och 
arbetarnas hälsa.

a) En restriktion gällande distribution och 
användning av växtskyddsmedlet för att 
skydda både distributörernas, användarnas 
och arbetarnas hälsa samt miljön.

Or. pl

Motivering

Det är högst angeläget med en referens till miljön för att garantera ett miljöskydd, inklusive 
ett grundvattenskydd.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 320
Artikel 30, punkt 3, led b

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

utgår

Or. de

Motivering

I praktiken är det inte möjligt att införa en skyldighet att informera personer i omgivningen 
innan växtskyddsmedel används. Enligt principerna om integrerat växtskydd måste många 
gånger snabba beslut fattas och då är det inte möjligt att informera omgivningen i förväg. En 
informationsskyldighet strider också mot kravet på enklare administration.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 321
Artikel 30, punkt 3, led b

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

b) En skyldighet att innan produkten
används informera personer i omgivningen, 
lokalbefolkningen och andra närvarande 
personer som kan utsättas för vindavdriften 
och som har bett att bli informerade. Detta 
kan bl.a. göras med hjälp av signalredskap.

Or. en

Ändringsförslag från Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Ändringsförslag 322
Artikel 30, punkt 3, led b

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

b) En juridisk skyldighet att minst 
48 timmar innan en produkt används 
informera lokalbefolkningen och andra 
personer i omgivningen som kan utsättas för 
vindavdriften eller andra exponeringsrisker 



AM\672288SV.doc 35/129 PE 390.442v02-00

SV

som följd av besprutning i deras 
närområde.

Or. en

Motivering

Användning av bekämpningsmedel innebär risker för såväl hälsan som miljön och kan även 
få andra skadliga konsekvenser. Det är därför av största vikt att lokalbefolkningen informeras 
i förväg innan man börjar bespruta i området. Denna information bör innehålla upplysningar 
om de kemikalier som skall användas, för att ge dem möjlighet att vidta de åtgärder som 
krävs för att så långt som möjligt minska exponeringsrisken. Fristen för att lämna sådan 
information bör vara 48 timmar innan besprutningen inleds, vilket är samma frist som gäller i 
Förenade kungadömet för skydd av biodlingar.

Ändringsförslag från Marianne Thyssen

Ändringsförslag 323
Artikel 30, punkt 3, led b

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

b) En skyldighet att föra ett register över de 
växtskyddsmedel som används inom det 
enskilda jordbruket. Dessa register bör när 
som helst och på begäran göras tillgängliga 
för behöriga myndigheter i 
inspektionssyfte.

Or. en

Motivering

Av praktiska skäl är det omöjligt att hävda en skyldighet att informera personer i 
omgivningen som har bett att bli informerade innan växtskyddsmedlen används. Av hänsyn 
till väderleken och andra faktorer erbjuder de bästa växtskyddsrutinerna endast ett mycket 
kort tidsintervall inom vilket växtskyddsmedel kan användas på ett effektivt sätt. Ett krav att 
underrätta personerna i omgivningen gör det hela onödigt komplicerat, ofta på bekostnad av 
ett gott växtskydd, vilket i sin tur kan få ännu större effekter för människors och djurs hälsa 
och för miljön.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ändringsförslag 324
Artikel 30, punkt 3, led ba (nytt)
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ba) Begränsningar av eller förbud mot 
användning av bekämpningsmedel i eller i 
närheten av områden som utnyttjas av 
allmänheten eller av särskilt utsatta 
befolkningsgrupper, exempelvis 
bostadsområden, parker, 
trädgårdsanläggningar, 
idrottsanläggningar, skolor, lekparker osv.

Or. en

Motivering

I de lagstadgade villkoren för godkännande av användning av bekämpningsmedel bör ingå 
detaljerade krav på eventuella förbud mot användning av bekämpningsmedel i eller i 
närheten av områden som utnyttjas av allmänheten eller av särskilt utsatta 
befolkningsgrupper, exempelvis bostadsområden, parker, trädgårdsanläggningar, 
idrottsanläggningar, skolor, lekparker osv.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 325
Artikel 30, punkt 3, led ba (nytt)

ba) Andra begränsningar av eller villkor 
för användning av bekämpningsmedlet, 
särskilt avseende skydd av distributörernas, 
användarnas, arbetarnas, 
lokalbefolkningens, konsumenternas och 
andra närvarande personers hälsa liksom 
djurens hälsa och miljön

Or. en

Motivering

Med detta nya led ges medlemsstaterna möjlighet att införa andra begränsningar eller 
villkor, särskilt för att skydda distributörerna, användarna, arbetarna, de boende, 
konsumenterna och andra närvarande personer liksom djurens hälsa och miljön.

Ändringsförslag från Michl Ebner

Ändringsförslag 326
Artikel 30, punkt 3a (ny)
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3a. De krav som anges i punkt 2 får inte 
vara språkkrav, som strider mot principen 
om ett balanserat konsumentskydd, när det 
gäller förpackning, etikett eller märkning 
och inte gälla växtskyddsmedlens ursprung.

Or. de

Motivering

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 327
Artikel 32, punkt 1

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall ansöka 
om godkännande, personligen eller via en 
representant, i varje medlemsstat där 
växtskyddsmedlet skall släppas ut på 
marknaden.

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall ansöka 
om godkännande, personligen eller via en 
representant, i en eller flera medlemsstater 
som ligger i den zon där växtskyddsmedlet 
skall släppas ut på marknaden.

Or. de

Motivering

Erklärtes Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung 
einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern muss der Antragsteller seinen Antrag nicht in 
jedem Mitgliedsstaat der betreffenden Zone einreichen, in dem das Mittel zugelassen werden 
soll, sondern lediglich in einem Mitgliedsstaat. Zudem soll vorgeschlagen werden, welcher 
Mitgliedsstaat fortan federführend als berichterstattender Mitgliedsstaat für die Zone 
bezeichnet wird. Die übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone sollten umfassend in die Prüfung 
des jeweiligen Mittels einbezogen werden. Hiermit soll sichergestellt werden, dass nach 
Prüfung des Mittels auch eine Zulassung innerhalb der Zone möglich ist. 
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 328
Artikel 32, punkt 1

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall 
ansöka om godkännande, personligen eller 
via en representant, i varje medlemsstat där 
växtskyddsmedlet skall släppas ut på 
marknaden.

1. Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall 
personligen eller via en representant i en av 
EU:s medlemsstater ansöka om 
godkännande som skall gälla för hela 
zonen.

Or. de

Motivering

Det krävs godkännanden som gäller över hela EU för att definitivt skapa en fungerande inre 
marknad för växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 329
Artikel 32, punkt 2

2. Ansökan skall omfatta följande: 2. Ansökan skall omfatta följande:

a) En förteckning över de zoner och 
medlemsstater där en ansökan har gjorts.

a) En förteckning över de zoner där en 
ansökan har gjorts.

b) Ett förslag om vilken medlemsstat som 
sökanden vill skall bedöma ansökan i den 
berörda zonen.

b) Ett förslag om vilken medlemsstat som 
sökanden vill skall ansvara för 
bedömningen av ansökan i den berörda 
zonen.

c) En vidimerad kopia av alla godkännanden 
som redan beviljats för det 
växtskyddsmedlet i en medlemsstat.

c) En vidimerad kopia av alla godkännanden 
som redan beviljats för det 
växtskyddsmedlet i en medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 330
Artikel 32, punkt 5, stycke 2

På begäran skall sökanden förse 
medlemsstaten med prover av 

På begäran skall sökanden förse de 
medlemsstater som deltar i bedömningen
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växtskyddsmedlet och redovisa 
analysmetoderna för beståndsdelarna i detta 
medel.

med prover av växtskyddsmedlet och 
redovisa analysmetoderna för 
beståndsdelarna i detta medel.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Klaß och Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 331
Artikel 34

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan 
medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden.

Ansökan skall i samråd med alla 
medlemsstaterna i zonen prövas av den 
medlemsstat som sökanden föreslår.

På begäran av den medlemsstat som prövar 
ansökan skall de andra medlemsstaterna i 
samma zon som ansökan skickats till 
samarbeta för att garantera en rättvis 
fördelning av arbetsbördan.

På så sätt är det möjligt att garantera en 
rättvis fördelning av arbetsbördan.

De andra medlemsstaterna i den zon som 
ansökan skickats till skall inte bearbeta 
dossiern under den tid som den 
medlemsstat som prövar ansökan gör sin 
bedömning.

Or. de

Motivering

Det uttryckliga målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att 
införa godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av 
växtskyddsmedel i Europa. Därför måste den rapporterande medlemsstaten i alla skeden 
under prövningen och bedömningen samråda med de övriga medlemsstaterna i den berörda 
zonen. Då kan ett godkännande inom zonen vara möjligt efter det att medlet prövats.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 332
Artikel 34

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan 

Ansökan skall i samråd med alla 
medlemsstaterna i zonen prövas av den 
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medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden.

medlemsstat som sökanden föreslår om inte 
en annan medlemsstat i samma zon går med 
på att göra det. Den medlemsstat som skall 
pröva ansökan skall underrätta sökanden.

På begäran av den medlemsstat som prövar 
ansökan skall de andra medlemsstaterna i 
samma zon som ansökan skickats till
samarbeta för att garantera en rättvis 
fördelning av arbetsbördan.

På begäran av den medlemsstat som prövar 
ansökan skall alla andra medlemsstater i 
samma zon samarbeta för att garantera en så 
rättvis fördelning av arbetsbördan som 
möjligt.

De andra medlemsstaterna i den zon som 
ansökan skickats till skall inte bearbeta 
dossiern under den tid som den 
medlemsstat som prövar ansökan gör sin 
bedömning.

Or. de

Motivering

Det uttryckliga målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att 
införa godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av 
växtskyddsmedel i Europa. Därför måste den rapporterande medlemsstaten i alla skeden 
under prövningen och bedömningen samråda med de övriga medlemsstaterna i den berörda 
zonen. Då kan ett godkännande inom zonen vara möjligt efter det att medlet prövats.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 333
Artikel 34, stycke 1

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan 
medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden.

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår. En annan 
medlemsstat i samma zon kan gå med på att 
göra det, om sökanden godkänner detta.

Or. de

Motivering

Ansökan måste prövas av den medlemsstat som sökanden föreslår eller, efter 
överenskommelse med sökanden, av en medlemsstat som erbjuder sig att göra prövningen. 
Detta tillvägagångssätt är tydligt och har framför allt tidigare visat sig vara effektivt, 
eftersom man på bästa sätt kan utnyttja expertisen i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 334
Artikel 34, stycke 1

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan
medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden.

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
som sökanden föreslår om inte en annan 
medlemsstat i samma zon går med på att 
göra det. Den medlemsstat som skall pröva 
ansökan skall underrätta sökanden och de 
övriga medlemsstaterna i zonen.

Or. el

Motivering

När valet av zoner har gjorts bör den rapporterande medlemsstaten underrätta alla de övriga 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 335
Artikel 34, stycke 3a (nytt)

Medlemsstaterna i zonen får, efter samråd 
med kommissionen, anta detaljerade regler 
för genomförandet av första stycket.

Or. el

Motivering

Medlemsstaterna bör, med kommissionens samtycke, ha möjlighet att bevara rätten till 
flexibilitet.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 336
Artikel 35, punkt 1

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

1. Den medlemsstat som prövar ansökan 
skall göra en oberoende, objektiv och öppen 
bedömning mot bakgrund av de accepterade 
vetenskapliga och tekniska riktlinjer och 
krav som förelåg vid tidpunkten för 
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ansökan, utan att detta påverkar artikel 21.
Den skall tillämpa de enhetliga principerna 
för bedömning och godkännande av 
växtskyddsmedel i artikel 29.6 för att 
fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller 
kraven i artikel 29 om det används i enlighet 
med artikel 52, under realistiska normala
användningsförhållanden, och följderna av 
dess användning under godkända villkor.

Den skall tillämpa de enhetliga principerna 
för bedömning och godkännande av 
växtskyddsmedel i artikel 29.6 för att 
fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller 
kraven i artikel 29 om det används i enlighet 
med artikel 52, under realistiska 
användningsförhållanden, och följderna av 
dess användning under godkända villkor.

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna i samma zon 
som ansökan skickas till ta del av 
bedömningen.

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna i samma zon 
som ansökan skickas till ta del av 
bedömningen.

Or. en

Motivering

För släppa ut nya växtskyddsmedel på marknaden krävs betydande investeringar, i synnerhet 
för små och medelstora företag, och det behövs därför ett förutsägbart beslutssystem så att de 
investerande företagen kan hålla en viss framförhållning. Att ändra bestämmelserna efter det 
att ansökan lämnats in är olämpligt och hämmar företagens investeringsvilja. Ordalydelsen 
som föreslås i andra stycket syftar till att skapa större rättssäkerhet vid rättliga tvister. 
Realistiska förhållanden kan bedömas och mätas, och gör det möjligt för domstolar att fatta 
beslut på grundval av mätbara fakta.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 337
Artikel 35, punkt 1, stycke 2

Den skall tillämpa de enhetliga principerna 
för bedömning och godkännande av 
växtskyddsmedel i artikel 29.6 för att 
fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller 
kraven i artikel 29 om det används i enlighet 
med artikel 52, under realistiska normala
användningsförhållanden, och följderna av 
dess användning under godkända villkor.

Den skall tillämpa de enhetliga principerna 
för bedömning och godkännande av 
växtskyddsmedel i artikel 29.6 för att 
fastställa om växtskyddsmedlet uppfyller 
kraven i artikel 29 om det används i enlighet 
med artikel 52, under realistiska 
användningsförhållanden, och följderna av 
dess användning under godkända villkor.

Or. en

Motivering

För att rättssäkerhet skall råda vid rättliga tvister bör alla beslut fattas på premissen att 
realistiska användningsförhållanden gäller. Realistiska förhållanden kan bedömas och mätas, 
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och gör det dessutom möjligt för domstolar att fatta beslut på grundval av mätbara fakta.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 338
Artikel 35, punkt 1, stycke 3

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna i samma zon 
som ansökan skickas till ta del av 
bedömningen.

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna ta del av 
bedömningen.

Or. en

Motivering

Godkännandet bör gälla för hela EU så att en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel 
kan skapas. Detta kräver vissa ändringar i texten.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 339
Artikel 35, punkt 1, stycke 3

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna i samma zon 
som ansökan skickas till ta del av 
bedömningen.

Den medlemsstat som prövar ansökan skall 
låta de andra medlemsstaterna som ansökan 
skickas till ta del av bedömningen.

Or. nl

Motivering

Uppdelningen i zoner är olämplig i samband med godkännanden eftersom klimatiska, 
biologiska och akvatiska förhållanden i de olika länderna inte går att jämföra i de zoner som 
föreslås.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 340
Artikel 35, punkt 2

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

31 skall de övriga medlemsstaterna inom 
180 dagar efter att de mottagit ansökan 
besluta om huruvida och på vilka villkor de 
skall godkänna om ett växtskyddsmedel 
som redan har godkänts i en medlemsstat.

Or. en

Motivering

Med hänvisning till föredragandens ändringsförslag 86 är indelningen i godkännandezoner 
olämplig, eftersom förhållandena i de föreslagna zonerna ofta inte är jämförbara. 
Godkännanden bör beviljas endast för de enskilda medlemsstaterna var för sig, men anmälan 
om dem bör göras till de övriga medlemsstaterna. De medlemsstater till vilka anmälan gjorts 
bör vara skyldiga att inom en skälig tidsperiod på 180 dagar bekräfta, förkasta eller 
begränsa godkännandena, utgående från sina nationella särförhållanden.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 341
Artikel 35, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna i en zon skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. 
Medlemsstaterna i en zon skall i möjligaste 
mån godkänna det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG, som den medlemsstat 
som granskar ansökan, om inte hänsyn 
måste tas till olika användningsvillkor, med 
beaktande av icke jämförbara jordbruks-, 
växtskydds- eller miljöförhållanden.

Or. de
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Motivering

Målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att införa 
godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av växtskyddsmedel i 
Europa. Därför måste medlemsstaterna i den berörda zonen, på grundval av den 
rapporterande medlemsstatens samt övriga berörda medlemsstaters prövning och bedömning, 
godkänna växtskyddsmedlet på samma villkor.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 342
Artikel 35, punkt 2

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

2. De berörda medlemsstaterna skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. 
Medlemsstaterna skall godkänna det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor som den 
medlemsstat som granskar ansökan, såvida 
inte de miljö- och jordbruksmässiga 
förutsättningarna är mycket olika och 
kräver ytterligare utvärdering.

Or. en

Motivering

Vid beslut om godkännande av växtskyddsmedel bör medlemsstaterna kunna beakta relevanta 
faktorer av lokalt intresse. Anmälaren bör vara ansvarig för klassificeringen och inte den 
zonala rapporterande medlemsstaten – eftersom detta kommer att leda till avsevärda 
förseningar i processen och kan leda till olika klassificering i varje zon.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 343
Artikel 35, punkt 2

2. De berörda medlemsstaterna skall bevilja 
eller avslå ansökningarna om godkännande 
på grundval av slutsatserna i den bedömning 
som den prövande medlemsstaten kommit 
fram till enligt artiklarna 30 och 31. 
Medlemsstaterna skall godkänna det berörda 

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

växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG.

Or. de

Motivering

Det krävs godkännanden som gäller över hela EU för att definitivt skapa en fungerande inre 
marknad för växtskyddsmedel. Därför bör texten ändras.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 344
Artikel 35, punkt 2

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

2. När ett växtskyddsmedel redan godkänts 
i en medlemsstat skall, utan att det 
påverkar tillämpningen av artiklarna 30 och 
31, de övriga medlemsstaterna besluta om 
huruvida de skall godkänna det berörda 
växtskyddsmedlet inom 90 dagar efter att 
de mottagit ansökan.

Or. de

Ändringsförslag från Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 345
Artikel 35, punkt 2

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

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

Or. de

Motivering

Det uttryckliga målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att 
införa godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av 
växtskyddsmedel i Europa. Därför måste medlemsstaterna i den berörda zonen, på grundval 
av den rapporterande medlemsstatens samt övriga berörda medlemsstaters prövning och 
bedömning, godkänna växtskyddsmedlet på samma villkor.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 346
Artikel 35, punkt 3

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse är onödig om medlemsstaterna, vid beslut om godkännande av 
växtskyddsmedel, får beakta relevanta faktorer av lokalt intresse.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 347
Artikel 35, punkt 3

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

3. Om en medlemsstat önskar godkänna det 
berörda växtskyddsmedlet under andra 
användningsförhållanden än den prövande 
medlemsstaten, skall medlemsstaten 
omedelbart informera kommissionen om de 
dessa förhållanden och tillhandahålla 
detaljerad information om skälen till 
avvikelsen. Kommissionen skall granska 
den berörda medlemsstatens godkännande. 
Om den anser att det inte finns några 
rimliga skäl till avvikelsen, skall den 
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uppmana den berörda medlemsstaten att 
godkänna växtskyddsmedlet under samma 
förhållanden som referensmedlemsstaten.

Or. de

Motivering

Det uttryckliga målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att 
införa godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av 
växtskyddsmedel i Europa. Därför måste medlemsstaterna i den berörda zonen, på grundval 
av den rapporterande medlemsstatens samt övriga berörda medlemsstaters prövning och 
bedömning, godkänna växtskyddsmedlet på samma villkor, om inte det finns avvikande 
nationella förhållanden att beakta.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 348
Artikel 37, punkt 4, stycke 1

4. Om medlemsstaterna inte kan enas inom 
90 dagar, skall den medlemsstat som prövar 
ansökan hänskjuta ärendet till 
kommissionen. Ett beslut om huruvida 
villkoren i artikel 29.1 b uppfylls skall fattas 
i enlighet med förfarandet i artikel 76.2. 
Perioden om 90 dagar skall börja den dag då 
den medlemsstat som prövar ansökan 
underrättar den rapporterande 
medlemsstaten om att den inte godtar den 
senares slutsats, i enlighet med punkt 3.

4. Om medlemsstaterna inte kan enas inom 
180 dagar, skall den medlemsstat som 
prövar ansökan hänskjuta ärendet till 
kommissionen. Ett beslut om huruvida 
villkoren i artikel 29.1 b uppfylls skall fattas 
i enlighet med förfarandet i artikel 76.2. 
Perioden om 180 dagar skall börja den dag 
då den medlemsstat som prövar ansökan 
underrättar den rapporterande 
medlemsstaten om att den inte godtar den 
senares slutsats, i enlighet med punkt 3.

Or. en

Motivering

Vad som krävs är ett så snabbt godkännandeförfarande som ett omfattande skydd av hälsa 
och miljö tillåter. Detta innebär dock att om varje enskild medlemsstat skall kunna beakta 
alla de specifika omständigheter av relevans för det egna landet innan det fattar beslut om att 
godkänna eller inte ett växtskyddsmedel som godkänts i en annan medlemsstat – till skillnad 
från att automatiskt acceptera ett godkännande som utfärdats av en annan medlemsstat –
räcker det inte med 90 dagar.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 349
Artikel 38, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Senast 12 månader efter det att denna 
förordning träder i kraft skall 
kommissionen lägga fram ett förslag om ett 
standardiserat format för den 
dokumentation som föreskrivs i 
punkterna a, b och c.

Or. en

Motivering

Ett system för arbetsdelning bör införas för att underlätta beslutsprocessen i de 
medlemsstater som godkänner samma växtskyddsmedel inom EU.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 350
Artikel 38, punkt 2

2. På begäran skall medlemsstaterna utan 
dröjsmål ställa en dossier med den 
dokumentation till medlemstaternas, 
myndighetens och kommissionens 
förfogande som föreskrivs i punkt 1 a, b 
och c.

2. För att underlätta den beslutsprocess 
som avses i artikel 35.2 skall de 
medlemsstater som utfärdat ett 
godkännande utan dröjsmål ställa en dossier 
med den dokumentation till 
medlemsstaternas och kommissionens 
förfogande som föreskrivs i punkt 1 a, b 
och c i denna artikel.

Or. en

Motivering

Ett system för arbetsdelning bör införas för att underlätta beslutsprocessen i de 
medlemsstater som godkänner samma växtskyddsmedel inom EU.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 351
Artikel 38, punkt 2a (ny)
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2a. Senast 12 veckor efter det att beslut 
fattas om godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall medlemsstaterna 
göra den förteckning över administrativa 
beslut som avses i punkt 1 c tillgänglig på 
en offentlig webbplats.

Or. en

Motivering

Ett system för arbetsdelning bör införas för att underlätta beslutsprocessen i de 
medlemsstater som godkänner samma växtskyddsmedel inom EU.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Esther De Lange

Ändringsförslag 352
Artikel 39, punkt 1

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

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

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

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

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

b) Godkännandet beviljades av en 
medlemsstat för användning i drivhus eller 
för behandling efter skörd eller för 
behandling av utsäde oberoende av den zon 
som referensmedlemsstaten hör till, och på 
frivillig basis mellan medlemsstater i olika 
zoner med liknande förhållanden avseende 
jordbruk, växtskydd och miljö, särskilt 
klimatförhållanden som är relevanta för 
användningen av medlet.

Or. en

Motivering

Den lokala innehavaren av godkännandet kan variera från land till land.
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Det nuvarande förslaget är för begränsat. Ömsesidigt erkännande bör tillåtas över zonerna 
om förhållandena tillåter det.

Ändringsförslag från Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 353
Artikel 39, punkt 1

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

1. Ett godkännande av samma 
växtskyddsmedel för samma användning 
skall i följande fall ges obligatoriskt i alla 
medlemsstater i respektive zon:

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

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

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

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

Or. de

Motivering

Att dela in EU i tre zoner är ett viktigt steg mot en europeisk harmonisering av systemet för 
godkännande av växtskyddsmedel. Genom ändringsförlaget görs det klart att alla länder i 
zonen måste godkänna medlet, när det prövats av den rapporterande medlemsstaten i samråd 
med de övriga medlemsstaterna i zonen. En zonindelning utesluter dock inte att det på grund 
av jämförbara odlings- och klimatförhållanden i zonernas gränsområden kommer att krävas 
ett ömsesidigt erkännande av godkännandena av växtskyddsmedel mellan zonerna.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 354
Artikel 39, punkt 1, led b

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

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

Motivering

Ömsesidigt erkännande oavsett zon bör även omfatta behandling av utsäde. Behandling av 
utsäde utgör en liten och innovativ marknad som domineras av små och medelstora företag. 
De administrativa kostnaderna i samband med godkännande bör sänkas för att uppmuntra 
användningen av en innovativ teknik som vanligtvis innebär att man använder mycket mindre 
mängder bekämpningsmedel än vid behandling på fälten. Medlemsstatera bör på frivillig 
basis kunna använda sig av förfarandet för ömsesidigt erkännande i olika zoner, särskilt då 
liknande förutsättningar råder.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 355
Artikel 39, punkt 1, led b

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

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

Or. nl

Motivering

En harmonisering av behandlingen av utsäde är viktig. När säd behandlas med 
växtskyddsmedel innebär det att användningen av växtskyddsmedel i fältbruk minskar 
avsevärt i ett senare skede.

Ändringsförslag från Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß 
och Marianne Thyssen 

Ändringsförslag 356
Artikel 39, punkt 1, led ba (nytt)

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

Or. en
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Motivering

Ömsesidigt erkännande oavsett zon bör även omfatta behandling av utsäde. Behandling av 
utsäde utgör en liten och innovativ marknad som domineras av små och medelstora företag. 
De administrativa kostnaderna i samband med godkännande bör sänkas för att uppmuntra 
användningen av en innovativ teknik som vanligtvis innebär att man använder mycket mindre 
mängder bekämpningsmedel än vid behandling på fälten. Medlemsstatera bör på frivillig 
basis kunna använda sig av förfarandet för ömsesidigt erkännande i olika zoner, särskilt då 
liknande förutsättningar råder.

Ändringsförslag från Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges och Karl-
Heinz Florenz

Ändringsförslag 357
Artikel 39, punkt 1, led ba (nytt) 

ba) För att växtskyddsmedel som godkänts i 
en zon skall godkännas i en annan zon 
krävs endast en översyn av de kriterier som 
skall gälla för jordbruket, klimatet och 
miljön.

Or. en

Ändringsförslag från Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Ändringsförslag 358
Artikel 39, punkt 2

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

2. Innehavaren av ett godkännande kan på 
grundval av ett ömsesidigt erkännande
ansöka om godkännande av samma 
växtskyddsmedel för samma användning i 
en medlemsstat i en annan zon.

Or. de

Motivering

Att dela in EU i tre zoner är ett viktigt steg mot en europeisk harmonisering av systemet för 
godkännande av växtskyddsmedel. Genom ändringsförlaget görs det klart att alla länder i 
zonen måste godkänna medlet, när det prövats av den rapporterande medlemsstaten i samråd 
med de övriga medlemsstaterna i zonen. En zonindelning utesluter dock inte att det på grund 
av jämförbara odlings- och klimatförhållanden i zonernas gränsområden kommer att krävas 
ett ömsesidigt erkännande av godkännandena av växtskyddsmedel mellan zonerna.



PE 390.442v02-00 54/129 AM\672288SV.doc

SV

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Esther De Lange

Ändringsförslag 359
Artikel 39, punkt 2

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

utgår

Or. en

Motivering

Om förfarandet för ömsesidigt erkännande inte får användas för växtskyddsmedel som 
innehåller ett ämne som kan bytas ut riskerar man att missa en av målsättningarna med 
denna harmonisering.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß och Erna Hennicot-
Schoepges

Ändringsförslag 360
Artikel 40

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

1. Medlemsstaterna i en zon skall bevilja 
godkännande för det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt direktiv 
1999/45/EG, som referensmedlemsstaten.

2. Genom undantag från punkt 1 och i 
enlighet med gemenskapslagstiftningen 
kan det införas ytterligare villkor i fråga 
om kraven i artikel 30.3.

2. Om en medlemsstat fastställer ytterligare 
villkor, som i överensstämmelse med 
gemenskapslagstiftningen avviker från 
riktlinjerna i punkt 1, med avseende på de 
krav som avses i artikel 30.3, skall 
medlemsstaten omedelbart underrätta 
kommissionen om dessa villkor och 
tillhandahålla utförlig information om 
skälet till denna avvikelse.

Kommissionen skall granska den berörda 
medlemsstatens godkännande. Om den 
anser att det inte finns några rimliga skäl 
till avvikelsen, skall den uppmana den 
berörda medlemsstaten att godkänna 
växtskyddsmedlet under samma 
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förhållanden som referensmedlemsstaten.

Or. de

Motivering

Målet med att omarbeta systemet för godkännande av växtskyddsmedel är att införa 
godkännandezoner som ett steg mot en harmonisering av godkännandet av växtskyddsmedel i 
Europa. Därför måste medlemsstaterna i den berörda zonen, på grundval av den 
rapporterande medlemsstatens samt övriga berörda medlemsstaters prövning och bedömning, 
godkänna växtskyddsmedlet på samma villkor. Om en medlemsstat ändå av rimliga skäl 
avviker från de fastställda villkoren, skall detta granskas av kommissionen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 361
Artikel 40, punkt 1

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

1. Ett godkännande som beviljats enligt 
artikel 39 skall gälla för hela zonen.

Or. de

Motivering

Målet på längre sikt måste vara att få fram ett riktigt EU-godkännande, vilket betyder att ett 
godkännande i en medlemsstat skall gälla i de övriga medlemsstaterna. Bara på så sätt kan vi 
få en fungerande inre marknad för växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 362
Artikel 40, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaten skall bevilja 
godkännande på de villkor som är 
relevanta för den medlemsstaten eller vägra 
att bevilja godkännande om de krav som 
anges i artikel 29 inte uppfyllts i den 
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medlemsstaten.

Or. en

Motivering

I linje med vad som sägs i föredragandens betänkande måste principen om ömsesidigt 
erkännande ge medlemsstaterna utrymme att besluta om huruvida ett godkännande skall 
beviljas på grundval av villkor som är specifika för det egna landet. För att lagtexten skall 
vara så tydlig som möjligt på denna punkt bör detta framgå i relevant artikel, dvs. artikel 40 
som avser godkännande under rubriken ömsesidigt erkännande.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 363
Artikel 40, punkt 2a (ny)

2a. Godkännandet får omfattas av 
bestämmelser som följer av genomförandet 
av andra åtgärder i enlighet med 
gemenskapsrätten vilka rör villkoren för 
distribution och användning av 
växtskyddsmedel och har till syfte att 
skydda de berörda distributörernas, 
användarnas och arbetstagarnas hälsa. 
Detta förfarande för ömsesidigt 
erkännande skall inte påverka åtgärder 
med syfte att skydda arbetstagarnas hälsa 
som medlemsstaterna har vidtagit i enlighet 
med gemenskapsrätten.

Or. en

Motivering

Denna ändring ersätter det zonsystem som presenteras i kommissionens förslag och ger 
större valfrihet åt medlemsstaterna utan att därmed skapa onödigt dubbelarbete eller sinka 
beslutsprocessen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 364
Artikel 40, punkt 2b (ny)
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2b. Godkännandet får kopplas till 
ytterligare villkor för användning om de 
relevanta förhållandena avseende jordbruk, 
växtskydd och miljö, bl.a. 
klimatförhållanden, i medlemsstaten i 
fråga är sådana att dessa villkor är 
nödvändiga för att kraven enligt artikel 29 
skall uppfyllas. Dessa villkor bör under alla 
omständigheter omfatta följande:
– Dos per hektar för varje ansökan.
– Tidsperioden mellan den senaste 
besprutningen och skörd.
– Antalet besprutningar per år.
– Motivering av besprutningsbehovet.
– Graden av fara/risken för människors 
hälsa (kumulativa effekter).
– Skydd av grundvattnet och den biologiska 
mångfalden.

Or. en

Motivering

Denna ändring ersätter det zonsystem som presenteras i kommissionens förslag och ger 
större valfrihet åt medlemsstaterna utan att därmed skapa onödigt dubbelarbete eller sinka 
beslutsprocessen.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 365
Artikel 41, punkt 2

2. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds i enlighet med artikel 39 skall fatta 
beslut om ansökan inom 90 dagar.

2. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds i enlighet med artikel 39 skall fatta 
beslut om ansökan inom 180 dagar.

Or. en

Motivering

Vad som krävs är ett så snabbt godkännandeförfarande som ett omfattande skydd av hälsa 
och miljö tillåter. Detta innebär dock att om varje enskild medlemsstat skall kunna beakta 
alla de specifika omständigheter av relevans för det egna landet innan det fattar beslut om att 
godkänna eller inte ett växtskyddsmedel som godkänts i en annan medlemsstat – till skillnad 
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från att automatiskt acceptera ett godkännande som utfärdats av en annan medlemsstat –
räcker det inte med 90 dagar.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 366
Artikel 42, punkt 3, led a

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

a) Eventuella nya uppgifter i enlighet med 
förordningen om förlängning enligt
artikel 20 eller som krävs till följd av 
ändringar i datakraven eller kriterierna.

Or. en

Motivering

Förtydligande om vilka uppgifter som skall skyddas efter förlängning av godkännandet av 
verksamma ämnen.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 367
Artikel 42, punkt 3, led b

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

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

Or. en

Motivering

Förtydligande om vilka uppgifter som skall skyddas efter förlängning av godkännandet av 
verksamma ämnen.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 368
Artikel 43, punkt 2, stycke 1
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2. Om en medlemsstat avser att återkalla 
eller ändra ett godkännande, skall den 
underrätta innehavaren av godkännandet och 
ge denne möjlighet att framföra sina 
synpunkter.

2. Om en medlemsstat avser att återkalla 
eller ändra ett godkännande, skall den 
underrätta innehavaren av godkännandet och 
de övriga medlemsstaterna i zonen och ge 
dem möjlighet att framföra sina synpunkter.

Or. el

Motivering

Om ett godkännande återkallas eller ändras bör medlemsstaterna i zonen alltid underrättas 
direkt.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 369
Artikel 45, stycke 2

Om skälen till återkallande, ändring eller 
icke förnyat godkännande så medger, skall 
anståndsperioderna för att kunna använda 
lagren av de berörda växtskyddsmedlen vara 
sådana att de inte påverkar den normala 
användningsperioden för 
växtskyddsmedlet.

Om skälen till återkallande, ändring eller 
icke förnyat godkännande inte gäller 
skyddet av människors och djurs hälsa eller 
miljön, skall anståndsperioderna för att 
kunna använda lagren av de berörda 
växtskyddsmedlen vara högst ett år. Om 
skälen till återkallande, ändring eller icke 
förnyat godkännande gäller skyddet av 
människors och djurs hälsa eller miljön får 
inget anstånd ges för att tömma lager med 
de berörda växtskyddsmedlen, och all 
försäljning och användning av sådana 
produkter skall upphöra med omedelbar 
verkan.

Or. en

Motivering

Om skälen till återkallande, ändring eller icke förnyat godkännande gäller skyddet av 
människors och djurs hälsa eller miljön skall försäljningen och användningen av sådana 
bekämpningsmedel upphöra med omedelbar verkan.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 370
Artikel 45, stycke 2
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Om skälen till återkallande, ändring eller 
icke förnyat godkännande så medger, skall 
anståndsperioderna för att kunna använda 
lagren av de berörda växtskyddsmedlen vara 
sådana att de inte påverkar den normala 
användningsperioden för 
växtskyddsmedlet.

Om skälen till återkallande, ändring eller 
icke förnyat godkännande inte gäller 
skyddet av människors och djurs hälsa eller 
miljön, skall anståndsperioderna för att 
kunna använda lagren av de berörda 
växtskyddsmedlen vara högst en 
odlingssäsong. Om skälen till återkallande,
ändring eller icke förnyat godkännande 
gäller skyddet av människors och djurs 
hälsa eller miljön får inget anstånd ges för 
att tömma lager med de berörda 
växtskyddsmedlen, och all försäljning och 
användning av sådana produkter skall 
upphöra med omedelbar verkan så snart 
beslutet om att inte förlänga godkännandet 
har fattats.

Or. en

Motivering

Om skälen till återkallande, ändring eller icke förnyat godkännande gäller skyddet av 
människors och djurs hälsa eller miljön skall försäljningen och användningen av sådana 
bekämpningsmedel upphöra med omedelbar verkan.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 371
Artikel 45a (ny)

Artikel 45a
Bortskaffande och förstöring av otillåtna 

växtskyddsmedel
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 45 
skall den tidigare innehavaren av 
godkännandet ansvara för att lager av 
otillåtna växtskyddsmedel bortskaffas och 
förstörs på ett säkert sätt.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater och tredjeländer utgör gamla lager av bekämpningsmedel en stor fara 
för människors hälsa och miljön. Tillverkarna skall ha skyldighet att se till att farliga ämnen 
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bortskaffas och förstörs på ett säkert sätt.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 372
Artikel 45b (ny)

Artikel 45b
Importer

Importerade varor och material som inte är 
livsmedel får inte innehålla resthalter av 
verksamma ämnen som inte har godkänts i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

För att skydda människors hälsa liksom den europeiska industrins konkurrenskraft bör 
importerade varor och material som inte är livsmedel inte innehålla resthalter av verksamma 
ämnen som inte godkänts i EU.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 373
Artikel 46, punkt 1, led aa (nytt)

aa) De verksamma ämnen med låg risk som 
det innehåller skall inte vara skadliga för 
människor, djur eller miljön.

Or. en

Motivering

Förtydligande om att endast växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som inte är 
skadliga för människor, djur eller miljön får betraktas som verksamma ämnen med låg risk.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 374
Artikel 46, punkt 3, stycke 2

Beslut skall fattas inom 60 dagar om ett 
godkännande redan har beviljats för samma 
växtskyddsmedel med låg risk av en annan 
medlemsstat i samma zon.

Beslut skall fattas inom 60 dagar om ett 
godkännande redan har beviljats för samma 
växtskyddsmedel med låg risk av en annan 
medlemsstat.

Or. nl

Motivering

Uppdelningen i zoner är olämplig i samband med godkännanden eftersom klimatiska, 
biologiska och akvatiska förhållanden i de olika länderna inte går att jämföra i de zoner som 
föreslås.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 375
Artikel 46, punkt 3, stycke 3

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter före ett visst datum. I 
det fallet skall perioden om 90 dagar 
förlängas med den extra tidsperiod som 
medlemsstaten medger.

Om medlemsstaten behöver ytterligare 
uppgifter skall den kräva att sökanden 
lämnar dessa uppgifter före ett visst datum. I 
det fallet skall perioden om 90 dagar 
förlängas med den extra tidsperiod som 
medlemsstaten medger. Den sammanlagda 
perioden kan inte överskrida fyra månader.

Or. el

Motivering

Det bör fastställas klara och tydliga tidsfrister för alla åtgärder i förordningen.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 376
Artikel 48, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna får inte godkänna ett 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut, om en jämförande 

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

högre risk, om en jämförande bedömning av 
risker och förtjänster enligt bilaga IV visar 
att

Or. en

Motivering

Even with a list of active substance candidates for substitution och a negative list of the most 
problematic co-formulants there can still be big differences in the risks of the different 
products based on their use. The proposed amendment provides the possibility also to make a 
comparative assessment for products not containing active substances which are candidates 
for substitution based on the specific risk assessment for that product. The proposal broadens 
the scope of the comparative assessment from products containing the specific active 
substances on the candidate list to all products containing any active substance.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Ändringsförslag 377
Artikel 48, punkt 1, led b

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

utgår

Or. en

Motivering

Led b är onödigt eftersom risker och fördelar tas upp i de jämförande bedömningarna. I och 
med ändringsförslaget införs tre nya dimensioner till ersättningsprincipen. Principen införs 
att odlings- och bekämpningsmetoder också måste beaktas när man diskuterar ersättning.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 378
Artikel 48, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall inte godkänna ett 
växtskyddsmedel om det enligt en 
jämförande bedömning finns säkrare 
alternativ, och vid jämförande bedömning 
och utbyte skall ämnen som kan bytas ut 
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prioriteras. 

Or. en

Motivering

Alla växtskyddsmedel bör kunna bytas ut. Medlemsstatera har dock begränsade resurser och 
därför skall man vid jämförande bedömning och utbyte prioritera ämnen som kan bytas ut.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 379
Artikel 48, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall regelbundet
upprepa den jämförande bedömningen enligt 
punkt 1 och senast fyra år efter det att 
godkännandet förlängdes eller beviljades.

3. Medlemsstaterna skall endast en gång
upprepa den jämförande bedömningen enligt 
punkt 1 och senast fyra år efter det att 
godkännandet förlängdes eller beviljades.

På grundval av resultaten av den jämförande 
bedömningen skall medlemsstaterna 
bibehålla, återkalla eller ändra 
godkännandet.

På grundval av resultaten av den första
jämförande bedömningen skall 
medlemsstaterna bibehålla, återkalla eller 
ändra godkännandet. Efter den andra 
jämförande bedömningen skall 
medlemsstaterna återkalla godkännandet.

Or. en

Motivering

Ämnen som kan bytas ut bör inte vara godkända på marknaden under obestämd tid utan bör 
tas bort efter den andra jämförande bedömningen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 380
Artikel 48, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall regelbundet 
upprepa den jämförande bedömningen enligt 
punkt 1 och senast fyra år efter det att 
godkännandet förlängdes eller beviljades.

3. Den rapporterande medlemsstaten skall 
regelbundet upprepa den jämförande 
bedömningen enligt punkt 1 och senast 
fyra år efter det att godkännandet förlängdes 
eller beviljades.

På grundval av resultaten av den jämförande 
bedömningen skall medlemsstaterna

På grundval av resultaten av den jämförande 
bedömningen skall den rapporterande 



AM\672288SV.doc 65/129 PE 390.442v02-00

SV

bibehålla, återkalla eller ändra 
godkännandet.

medlemsstaten bibehålla, återkalla eller 
ändra godkännandet.

Or. de

Motivering

Den medlemsstat som utfärdat godkännandet bör även fortsättningsvis ansvara för 
godkännandet.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 381
Artikel 48, punkt 4

4. Om en medlemsstat beslutar att återkalla 
eller ändra ett godkännande i enlighet med 
punkt 3, skall återkallandet eller ändringen 
börja gälla fyra år efter medlemsstatens 
beslut eller då godkännandet för ämnet som 
kan bytas ut upphör att gälla om detta 
inträffar tidigare.

4. Om den rapporterande medlemsstaten
beslutar att återkalla eller ändra ett 
godkännande i enlighet med punkt 3, skall 
återkallandet eller ändringen börja gälla fyra 
år efter medlemsstatens beslut eller då 
godkännandet för ämnet som kan bytas ut 
upphör att gälla om detta inträffar tidigare.

Or. de

Motivering

Den medlemsstat som utfärdat godkännandet bör även fortsättningsvis ansvara för 
godkännandet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 382
Artikel 49, punkt 1

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten eller på en 
gröda som odlas i stor omfattning för att 
uppfylla ett exceptionellt behov.

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten, på en gröda 
som odlas i stor omfattning för att uppfylla 
ett särskilt eller begränsat behov eller en 
behandling som är av begränsat 
ekonomiskt intresse för innehavaren av 
godkännandet, inklusive behandling av 
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utsäde.

Or. nl

Motivering

En harmonisering av behandlingen av utsäde är viktig. När säd behandlas med 
växtskyddsmedel innebär det att användningen av växtskyddsmedel i fältbruk minskar 
avsevärt i ett senare skede. Denna sektor måste skyddas.

Ändringsförslag från Renate Sommer

Ändringsförslag 383
Artikel 49, punkt 1

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten eller på en 
gröda som odlas i stor omfattning för att 
uppfylla ett exceptionellt behov.

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i större 
omfattning i den medlemsstaten eller på en 
gröda som odlas i stor omfattning för att 
uppfylla ett särskilt eller begränsat behov, 
eller en behandling av begränsat 
ekonomiskt intresse för innehavaren av 
godkännandet, inbegripet behandling av 
utsäde.

Or. en

Motivering

Definitionen av mindre användningsområden bör förtydligas och omfatta även behandling av 
utsäde.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 384
Artikel 49, punkt 2a (ny)

2α. Medlemsstaterna får vidta vissa 
åtgärder som underlättar inlämnandet av 
ansökningar om utsträckning av 
godkännandet till att gälla mindre 
användningsområden.
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Or. el

Motivering

Om byråkratin förenklas och de intresserade parterna uppmuntras att ägna sig åt mindre 
användningsområden för växtskyddsmedel kan man lösa många problem i förbindelse med 
vissa odlingar.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 385
Artikel 49, punkt 2a (ny)

2α. Medlemsstaterna får vidta särskilda 
åtgärder som underlättar inlämnandet av 
ansökningar om utsträckning av 
godkännandet till att gälla mindre 
användningsområden.

Or. el

Motivering

Eftersom innehavarna av godkännandena inte har något särskilt ekonomiskt intresse av de 
mindre användningsområdena vore det ändamålsenligt att ytterligare förenkla förfarandena i 
sammanhanget för att stöda områdena i fråga.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 386
Artikel 49, punkt 3, led d

d) dokumentation och uppgifter som stöd för 
den utökade användningen har lämnats av de 
personer eller organ som avses i punkt 2.

d) dokumentation och uppgifter som stöd för 
den utökade användningen har lämnats av de 
personer eller organ som avses i punkt 2. De 
studier som krävs för att fastställa 
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester 
får utföras av vetenskapliga institut eller 
offentliga organ.

Or. es

Motivering

Kostnaderna för vetenskapliga studier utgör ett mycket allvarligt hinder för utvecklingen av 
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mindre vanliga användningsområden. Syftet med ändringen är att öppna dörren för mer 
ekonomiska lösningar.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez och Esther Herranz García

Ändringsförslag 387
Artikel 49, punkt 3a (ny)

3a. Kriterierna för godkännande av mindre 
vanliga användningsområden skall bland 
annat tillåta att uppgifter extrapoleras från 
undersökningar av andra botaniskt och 
agronomiskt jämförbara grödor.

Or. es

Motivering

När det gäller grödor som är mycket lika varandra, exempelvis körsbär och slånbär, bör 
uppgifter som insamlats om den förra även kunna extrapoleras för godkännande av mindre 
vanliga användningsområden.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 388
Artikel 49, punkt 5, stycke 2

Om innehavaren av godkännandet inte 
godtar detta, skall medlemsstaterna 
garantera att användarna har fått 
fullständig och utförlig information i fråga 
om användningen genom ett officiellt 
offentliggörande i skrift eller på en officiell 
webbplats.

Märkningen skall ange att användningen 
inte har utvärderats i fråga om effektivitet 
och fytotoxicitet. Utan att det påverkar 
artikel 70 skall innehavaren av 
godkännandet inte vara ansvarig för 
eventuella förluster till följd av användning 
i enlighet med utökade godkännanden.

Or. en

Motivering

Innehavare av godkännande skall inte vara ansvariga för negativa effekter som uppstår till 
följd av utökat godkännande, men de är fortfarande berörda. Ändringsförslaget vill klargöra 
att de inte skall vara skyldiga att betala, och därmed krävs inget alternativt offentliggörande 
om de på märkningen inte vill lägga till utökad användning. Det krävs en definition för 
kontroll av efterlevnaden.
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Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 389
Artikel 49, punkt 5, stycke 2

Om innehavaren av godkännandet inte 
godtar detta, skall medlemsstaterna 
garantera att användarna har fått fullständig 
och utförlig information i fråga om 
användningen genom ett officiellt 
offentliggörande i skrift eller på en officiell 
webbplats.

Om innehavaren av godkännandet inte 
godtar detta, skall medlemsstaterna 
garantera att användarna har fått fullständig 
och utförlig information i fråga om 
användningen genom ett officiellt 
offentliggörande i skrift eller på en officiell 
webbplats. Denna information skall 
dessutom uttryckligen befria innehavaren 
av godkännandet från allt ansvar inom 
ramen för utsträckningen till mindre 
användningsområden.

Or. de

Motivering

Företagets ansvar måste begränsas till det godkännande som företaget ansökt om. Företaget 
har för att användningssäkerheten hos produkten skall kunna bedömas lämnat uppgifter 
endast för detta godkännande. Om en medlemsstat beviljar en utökning av godkännandet utan 
att företaget ansöker om detta, kan företaget inte hållas ansvarig för den utökade 
användningen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz och Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 390
Artikel 49a (ny)

Artikel 49a
Parallellimport

1. En importör som vill släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden i en 
medlemsstat enligt parallellimportreglerna 
måste först ansöka om ett identitetsintyg 
hos den behöriga myndigheten i den 
medlemsstaten.
2. Den behöriga myndigheten i den utsedda 
medlemsstaten skall inom 45 dagar efter 
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det att ansökan mottagits besluta om 
identitetsintyget skall beviljas på grundval 
av kriterierna i artikel 3.9b.
3. En importör som fått ett identitetsintyg 
beviljat skall undantas från kravet på att 
tillhandahålla det registreringsunderlag
som krävs för godkännande av 
växtskyddsmedel, men måste kunna
a) visa att detta medel har godkänts i 
enlighet med direktiv 91/414/EEG eller 
denna förordning i den medlemsstat 
varifrån det har importerats,
b) visa att det importerade medlet är 
identiskt med ett redan godkänt 
växtskyddsmedel i den utsedda 
medlemsstaten (referensväxtskyddsmedel) 
och 
c) visa att en ompaketering inte skadar 
medlets ursprungliga skick eller 
varumärkets eller dess ägares anseende.
4. Identitetsintyget skall upphöra att gälla 
samtidigt som godkännandet av 
referensväxtskyddsmedlet löper ut eller när 
godkännandet av det importerade medlet i 
den medlemsstat varifrån det har 
importerats upphör att gälla. Om 
godkännandet av referensväxtskyddsmedlet 
har återkallats av skäl som inte rör hälsa 
och miljö får importören fortsätta att sälja 
det importerade medlet i ett år efter det att 
medlet har återkallats.

Or. en

Motivering

Parallellimport missbrukas för att föra in illegala medel (som inte bedömts eller som 
förfalskats) på marknaden, på grund av de förenklade förfarandena för att släppa ut 
växtskyddsmedel på marknaden. Detta är skälet till varför förordningen bör innehålla tydliga 
och stränga gemenskapsbestämmelser för parallell handel så att nivån på harmonisering, 
säkerhet och kontroller kan bli högre.
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Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 391
Artikel 49a (ny)

Artikel 49a
Parallellimport

1. Utan hinder av bestämmelserna i 
artikel 28.1 skall medlemsstaterna inte 
tillåta att ett växtskyddsmedel importeras 
till och släpps ut på marknaden på deras 
territorium genom parallellhandel förrän 
de har fastställt genom ett administrativt 
förfarande att växtskyddsmedlet är identiskt 
med ett redan godkänt växtskyddsmedel 
(”referensväxtskyddsmedel”). I sådana fall 
skall den behöriga myndigheten i den 
utsedda medlemsstaten utfärda ett 
identitetsintyg för det importerade 
växtskyddsmedlet.
2. Importörer av ett växtskyddsmedel skall 
hos den behöriga myndigheten i den 
utsedda medlemsstaten ansöka om ett 
identitetsintyg för det växtskyddsmedel som 
de önskar importera. Ansökan skall göras 
innan växtskyddsmedlet för första gången 
importeras och släpps ut på marknaden.
3. Den behöriga myndigheten i den utsedda 
medlemsstaten skall inom 45 dagar besluta 
om huruvida kraven i denna artikel 
uppfyllts. Om den behöriga myndigheten 
försäkrat sig om att kraven uppfyllts skall 
importören få ett identitetsintyg för det 
ifrågavarande växtskyddsmedlet.
4. Sökanden skall inte behöva 
tillhandahålla de uppgifter samt de försöks-
och undersökningsrapporter som krävs för 
godkännande av ett växtskyddsmedel.
5. Den behöriga myndigheten skall efter att 
ansökan mottagits be den behöriga 
myndigheten i ursprungslandet att ange
a) uppgifter om den exakta 
sammansättningen av växtskyddsmedlet för 
att kontrollera om det är identiskt med ett 
växtskyddsmedel som godkänts i 
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referensmedlemsstaten,
b) en bekräftelse på att växtskyddsmedlet 
har godkänts i den medlemsstaten i 
enlighet med det godkännandeförfarande 
som fastställts i direktiv 91/414/EEG eller i 
denna förordning.
6. Parallellimporterade produkter får inte 
omförpackas.
7. Identitetsintyget skall upphöra att gälla 
samtidigt som godkännandet av 
referensväxtskyddsmedlet löper ut eller när 
godkännandet av det importerade medlet i 
den medlemsstat varifrån det har 
importerats upphör att gälla. Om 
godkännandet av referensväxtskyddsmedlet 
har återkallats av skäl som inte rör hälsa 
och miljö får importören fortsätta att sälja 
det importerade medlet i ett år efter det att 
medlet har återkallats.
8. Märkningen av växtskyddsmedel som 
omfattas av regler för parallellimport skall 
anpassas till märkningen av identiska 
produkter som släppts ut på marknaden i 
bestämmelsemedlemsstaten.

Or. es

Motivering

El ponente tiene razón al defender el establecimiento a nivel comunitario de normas claras y 
estrictas que regulen el comercio paralelo a fin de lograr un elevado nivel de armonización, 
seguridad y control. No obstante, con vistas a garantizar que el producto importado es 
idéntico al producto de referencia, no se debe de autorizar el re-envasado. Por otra parte, es 
la autoridad competente del Estado miembro receptor y no el solicitante, la encargada de 
efectuar todo el procedimiento administrativo para comprobar que se trata de un producto 
idéntico y que ha sido previamente autorizado en el país exportador.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 392
Artikel 50, rubriken

Nödsituationer inom jordbruket Godkännanden i nödsituationer
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Or. en

Motivering

Rubriken ändras för att tydligare ange vad artikeln handlar om och för att möjliggöra 
godkännanden i nödsituationer som inte bara omfattar jordbruket, såsom skydd mot 
översvämningar och bekämpning av införda arter.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 393
Artikel 50, punkt 1, stycke 1

1. Genom undantag från artikel 28 får en 
medlemsstat i särskilda fall tillåta att ett 
växtskyddsmedel under högst 120 dagar 
släpps ut på marknaden för begränsad och 
kontrollerad användning, om en sådan åtgärd 
framstår som nödvändig på grund av en fara 
för växtskyddet som inte kan avvärjas på 
något annat rimligt sätt.

1. Genom undantag från artikel 28 får en 
medlemsstat i särskilda fall tillåta att ett 
växtskyddsmedel under högst 120 dagar 
släpps ut på marknaden för begränsad och 
kontrollerad användning, om en sådan åtgärd 
framstår som nödvändig på grund av en fara 
för växtskyddet eller i annan nödsituation 
som omfattas av denna förordning som inte 
kan avvärjas på något annat rimligt sätt.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till den föreslagna ändringen av titeln till artikel 50.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 394
Artikel 50, punkt 3, led a

a) om den behandlade grödan kan släppas 
ut på marknaden säkert,

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs i konsekvensens namn eftersom saluföringen av behandlad gröda 
under dessa omständigheter omfattas av artikel 18.4 i förordning (EG) nr 396/2005.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 395
Artikel 51, punkt 1, stycke 1

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat ett 
godkännande i provningssyfte. 
Godkännandet kan begränsa de mängder 
som får användas och de områden som får 
behandlas och vara förenat med ytterligare 
villkor för att förhindra skadliga effekter på 
människors och djurs hälsa liksom 
eventuella negativa effekter på miljön, t.ex. 
för att förhindra att resthalter kommer in i 
livsmedels- och foderkedjan, såvida inte en 
relevant bestämmelse redan har antagits i 
enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat ett 
godkännande i provningssyfte. Alla sådana 
experiment och tester måste kontrolleras 
mycket strängt för att undanröja 
omedelbara eller fördröjda skadliga 
effekter på människors hälsa, däribland de 
som bor i spridningsområdet och andra 
närvarande personer samt sårbara grupper 
såsom spädbarn, barn, gravida, äldre, sjuka 
personer och personer som medicinerar, 
eller på djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, livsmedel, foder eller luft, 
även långt borta från de platser där 
växtskyddsmedlen används, till följd av 
långväga spridning, eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, 
med beaktande av kända kumulativa och 
synergistiska effekter, eller på 
grundvattnet. Godkännandet kan begränsa 
de mängder som får användas och de 
områden som får behandlas och vara förenat 
med ytterligare villkor för att förhindra 
skadliga effekter på människors och djurs 
hälsa liksom eventuella negativa effekter på 
miljön, t.ex. för att förhindra att resthalter 
kommer in i livsmedels- och foderkedjan, 
såvida inte en relevant bestämmelse redan 
har antagits i enlighet med 
förordning (EG) nr 396/2005.

Or. en

Motivering

Trots omfattande forskning och utveckling kan ett otillåtet bekämpningsmedel som släpps ut i 
naturen innebära potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön, vilket inte 
stämmer överens med denna förordning som syftar till en hög skyddsnivå för människors och 



AM\672288SV.doc 75/129 PE 390.442v02-00

SV

djurs hälsa och miljön. Alla sådana experiment och tester måste därför kontrolleras mycket 
strängt för att undanröja omedelbara eller fördröjda skadliga effekter på hälsa och miljö.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies

Ändringsförslag 396
Artikel 51, punkt 1, stycke 1

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat ett 
godkännande i provningssyfte. 
Godkännandet kan begränsa de mängder 
som får användas och de områden som får 
behandlas och vara förenat med ytterligare 
villkor för att förhindra skadliga effekter på 
människors och djurs hälsa liksom 
eventuella negativa effekter på miljön, t.ex. 
för att förhindra att resthalter kommer in i 
livsmedels- och foderkedjan, såvida inte en 
relevant bestämmelse redan har antagits i 
enlighet med förordning (EG) nr 396/2005.

1. Genom undantag från artikel 28 får 
experiment och test i forsknings- eller 
utvecklingssyfte som innebär utsläpp i 
miljön av otillåtna växtskyddsmedel göras, 
om den medlemsstat på vars territorium 
experimentet eller testet skall utföras har 
bedömt tillgängliga uppgifter och beviljat ett 
godkännande i provningssyfte. Alla sådana 
experiment och tester måste kontrolleras 
mycket strängt för att undanröja 
omedelbara eller fördröjda skadliga 
effekter på människors hälsa, däribland 
lokalbefolkningen och andra närvarande 
personer samt sårbara grupper eller på 
djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, livsmedel, foder eller luft, 
även långt borta från de platser där 
växtskyddsmedlen används, till följd av 
långväga spridning, eller genom effekter på 
arbetsmiljön eller andra indirekta effekter, 
med beaktande av kända kumulativa och 
synergistiska effekter, eller på 
grundvattnet. Godkännandet kan begränsa 
de mängder som får användas och de 
områden som får behandlas och vara förenat 
med ytterligare villkor för att förhindra 
skadliga effekter på människors och djurs 
hälsa liksom eventuella negativa effekter på 
miljön, t.ex. för att förhindra att resthalter 
kommer in i livsmedels- och foderkedjan, 
såvida inte en relevant bestämmelse redan 
har antagits i enlighet med 
förordning (EG) nr 396/2005.

Or. en
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Motivering

Trots omfattande forskning och utveckling kan ett otillåtet bekämpningsmedel som släpps ut i 
naturen innebära potentiella risker för människors och djurs hälsa och för miljön, vilket inte 
stämmer överens med denna förordning som syftar till en hög skyddsnivå för människors och 
djurs hälsa och miljön. Alla sådana experiment och tester måste därför kontrolleras mycket 
strängt för att undanröja omedelbara eller fördröjda skadliga effekter på hälsa och miljö.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 397
Artikel 51, punkt 4a-4d (nya)

4a. Ett fastställande i god tid av 
gränsvärden för resthalter i enlighet med 
artikel 4.2 krävs för medel och 
användningsområden som godkänns enligt 
denna förordning.
4b. För användningsområden som 
godkänns i enlighet med artikel 49 och 
artikel 50 i denna förordning och för 
användningsområden som beviljas för 
medel som innehåller nya verksamma 
ämnen skall tillfälliga gränsvärden för 
resthalter införas i bilaga III till 
förordning (EG) nr 396/2005. Den 
medlemsstat som gör bedömningen skall 
fatta beslut inom 60 dagar efter det att 
ansökan lämnats in.
4c. Myndigheten skall bedöma de resthalter 
som anges i punkt 2, innan de förs upp i 
bilaga II i förordning (EG) nr 396/2005. 
Beslut skall fattas inom 60 dagar efter det 
att myndighetens inkommit med sitt 
yttrande.
4d. Besluten i punkt 2 och 3 skall fattas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som anges i artikel 76.3.

Or. de

Motivering

Fastställandet av gränsvärden för resthalter som skall gälla i EU bör inte fördröjas av 
administrativa förfaranden. Alla fördröjningar får negativa konsekvenser för den fria handeln 
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med livsmedel och foder i EU.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 398
Artikel 51a (ny)

Artikel 51a
Gränsvärden för resthalter

1. Ett fastställande i god tid av gränsvärden 
för resthalter i enlighet med artikel 4.2 
krävs för medel och användningsområden 
som godkänns enligt denna förordning.
2. För användningsområden som godkänns 
i enlighet med artikel 49 och artikel 50 i 
denna förordning och för 
användningsområden som beviljas för 
medel som innehåller nya verksamma 
ämnen skall tillfälliga gränsvärden för 
resthalter införas i bilaga III till 
förordning (EG) nr 396/2005. Den 
medlemsstat som gör bedömningen skall 
fatta beslut inom 60 dagar efter det att 
ansökan lämnats in.
3. Myndigheten skall utvärdera de 
resthalter som anges i punkt 2, innan de 
förs upp i bilaga II i 
förordning (EG) nr 396/2005. Beslut skall 
fattas inom 60 dagar efter det att 
myndigheten inkommit med sitt yttrande.
4. Besluten i punkt 2 och 3 skall fattas i 
enlighet med det föreskrivande förfarande 
som anges i artikel 76.3.

Or. en

Motivering

Fastställandet av gränsvärden för resthalter som skall gälla i EU bör inte fördröjas av 
administrativa förfaranden. Alla fördröjningar får negativa konsekvenser för den fria handeln 
med mat och foder i EU.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 399
Artikel 52, stycke 2

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd och god 
miljösed tillämpas.

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd 
tillämpas.

Or. de

Motivering

En utsträckning till mindre användningsområden kan vara nödvändig i ett visst land. Därför 
bör medlemsstaten också ha möjlighet till detta.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Ändringsförslag 400
Artikel 52, stycke 2

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd och 
god miljösed tillämpas.

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för icke-kemiska metoder för 
växtskydd och odling och god miljösed 
tillämpas.

Or. en

Motivering

Man bör alltid prioritera icke-kemiska metoder för växtskydd som den enda verkligt 
förebyggande och hållbara lösningen, vilken överensstämmer bättre med målen för hållbart 
växtskydd, i stället för att lita till komplexa kemikalier som är avsedda att döda växter, 
insekter eller andra former av liv, vilket inte kan klassificeras som hållbart. Medlemsstaterna 
behöver främja och uppmuntra en bred spridning av icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling.
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Ändringsförslag från Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges och Karl-
Heinz Florenz

Ändringsförslag 401
Artikel 52, stycke 2

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd och god 
miljösed tillämpas.

Med korrekt användning menas bland annat 
att de villkor som har fastställts i enlighet 
med artikel 30 och som anges genom 
märkningen uppfylls samt att principerna för 
god växtskyddssed och, där så är möjligt, 
principerna för integrerat växtskydd 
tillämpas i enlighet med bilagorna III och 
IV i ramdirektivet om en hållbar 
användning av växtskyddsmedel.

Or. de

Motivering

Genom detta ändringsförslag visas sambandet med ramdirektivet om en hållbar användning 
av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges och Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Ändringsförslag 402
Artikel 52, stycke 3

Senast den 1 januari 2014 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära 
att man följer principerna för integrerat 
växtskydd, och även principerna för god 
växtskyddssed och god miljösed.

utgår

Or. de

Motivering

Genom detta ändringsförslag visas sambandet med ramdirektivet om en hållbar användning 
av växtskyddsmedel.
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 403
Artikel 52, stycke 3

Senast den 1 januari 2014 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära att 
man följer principerna för integrerat 
växtskydd, och även principerna för god 
växtskyddssed och god miljösed.

Senast den 1 januari 2011 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära att 
man följer principerna, normerna och 
metoderna när det gäller att prioritera 
icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling.

Medlemsstaterna skall på lämpligt sätt 
förbereda spridningen av icke-kemiska 
metoder för växtskydd och odling.

Or. en

Motivering

Man bör alltid prioritera icke-kemiska metoder för växtskydd som den enda verkligt 
förebyggande och hållbara lösningen, vilken överensstämmer bättre med målen för hållbart 
växtskydd, i stället för att lita till komplexa kemikalier som är avsedda att döda växter, 
insekter eller andra former av liv, vilket inte kan klassificeras som hållbart. Medlemsstaterna 
behöver främja och uppmuntra en bred spridning av icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 404
Artikel 52, stycke 3

Senast den 1 januari 2014 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära att 
man följer principerna för integrerat 
växtskydd, och även principerna för god
växtskyddssed och god miljösed.

Senast den 1 januari 2012 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära att 
man följer principerna för integrerat 
växtskydd, och även principerna, normerna 
och metoderna när det gäller att prioritera 
icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling.

Or. en

Motivering

Man bör alltid prioritera icke-kemiska metoder för växtskydd som den enda verkligt 
förebyggande och hållbara lösningen, vilken överensstämmer bättre med målen för hållbart 
växtskydd, i stället för att lita till komplexa kemikalier som är avsedda att döda växter, 
insekter eller andra former av liv, vilket inte kan klassificeras som hållbart. Medlemsstaterna 



AM\672288SV.doc 81/129 PE 390.442v02-00

SV

behöver främja och uppmuntra en bred spridning av icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 405
Artikel 53, punkt 1

1. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall genast underrätta de 
medlemsstater som beviljade ett 
godkännande om alla nya uppgifter om det 
växtskyddsmedlet eller ett verksamt ämne, 
en safener eller synergist som ingår i 
växtskyddsmedlet och som låter förstå att 
växtskyddsmedlet har skadeverkningar som 
kan innebära att växtskyddsmedlet eller det 
verksamma ämnet, safenern eller synergisten 
inte längre uppfyller kriterierna i 
artiklarna 29 och 4.

1. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall genast underrätta 
medlemsstaterna om alla nya uppgifter om 
det växtskyddsmedlet eller ett verksamt 
ämne, en safener eller synergist som ingår i 
växtskyddsmedlet och som låter förstå att 
växtskyddsmedlet har skadeverkningar som 
kan innebära att växtskyddsmedlet eller det 
verksamma ämnet, safenern eller synergisten 
inte längre uppfyller kriterierna i 
artiklarna 29 och 4.

Or. de

Motivering

Alla berörda medlemsstater bör få information om växtskyddsmedlet.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 406
Artikel 53, punkt 1, stycke 2

I synnerhet skall meddelandet gälla 
eventuella skadeverkningar som 
växtskyddsmedlet eller resthalter av ett 
verksamt ämne, en safener eller synergist 
som medlet innehåller kan ha på människors 
och djurs hälsa eller på grundvattnet eller 
potentiellt oacceptabla verkningar på växter 
och växtprodukter liksom miljön.

I synnerhet skall meddelandet gälla 
eventuella skadeverkningar som 
växtskyddsmedlet eller resthalter av ett 
verksamt ämne, en safener eller synergist 
som medlet innehåller kan ha på människors 
och djurs hälsa eller på yt- och grundvattnet 
eller potentiellt oacceptabla verkningar på 
växter och växtprodukter liksom på andra 
delar av miljön.

Or. pl
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Motivering

Klargörande. I dess nuvarande form hänvisar texten endast till vissa delar av den biotiska 
(växter och djur) och abiotiska miljön (t.ex. vatten). Information om effekterna på andra delar 
av miljön (t.ex. jord, geologiska strukturer, terräng, klimat) bör ses som komplement i 
bedömningen av hur ekosystem fungerar.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 407
Artikel 53, punkt 1, stycke 3

I detta syfte skall innehavaren av 
godkännandet registrera och rapportera alla 
misstänkta biverkningar hos människor som 
kan sättas i samband med användningen av 
växtskyddsmedlet.

I detta syfte skall innehavaren av 
godkännandet registrera och rapportera alla 
misstänkta biverkningar hos människor, djur 
och miljö som kan sättas i samband med 
användningen av växtskyddsmedlet.

Or. el

Motivering

Upplysningarna bör täcka eventuella skadeverkningar på människor, djur och miljö.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 408
Artikel 53, punkt 1, stycke 4

Underrättelseplikten skall omfatta 
relevanta uppgifter om beslut eller 
bedömningar av offentliga organ som 
godkänner växtskyddsmedel eller 
verksamma ämnen i tredjeländer.

utgår

Or. el

Motivering

Punkten utgår eftersom lagstiftningen i tredje länder är annorlunda, vilket gör det svårt att 
jämföra användningen av växtskyddsmedel med situationen i EU.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 409
Artikel 53, punkt 3

3. Den första medlemsstat som beviljar ett 
godkännande inom varje zon skall 
utvärdera den erhållna informationen och 
underrätta de andra medlemsstaterna inom 
samma zon, om den beslutar att återkalla 
eller ändra godkännandet i enlighet med 
artikel 43.

3. Medlemsstaterna skall utvärdera den 
erhållna informationen.

Den skall underrätta de andra 
medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen om den anser att villkoren för 
godkännande av det verksamma ämnet, 
safenern eller synergisten i 
växtskyddsmedlet inte längre uppfylls och 
föreslå att godkännandet återkallas eller att 
villkoren ändras.

De skall underrätta de andra 
medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen om de anser att villkoren för 
godkännande av det verksamma ämnet, 
safenern eller synergisten i 
växtskyddsmedlet inte längre uppfylls och 
föreslå att godkännandet återkallas eller att 
villkoren ändras.

Or. de

Motivering

Alla berörda medlemsstater bör få information om växtskyddsmedlet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 410
Artikel 53, punkt 3, stycke 1

3. Den första medlemsstat som beviljar ett 
godkännande inom varje zon skall utvärdera 
den erhållna informationen och underrätta de 
andra medlemsstaterna inom samma zon, 
om den beslutar att återkalla eller ändra 
godkännandet i enlighet med artikel 43.

3. Den medlemsstat som erhåller ett sådant 
meddelande skall omedelbart 
vidarebefordra det till övriga medlemsstater 
inom samma zon. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas rätt att vidta tillfälliga 
skyddsåtgärder skall den medlemsstat som
beviljar ett godkännande utvärdera den 
erhållna informationen och underrätta de 
andra medlemsstaterna, om den beslutar att 
återkalla eller ändra godkännandet i enlighet 
med artikel 43.

Or. en
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Motivering

Syftar till att upprätta en form för medlemsstater att delge information om potentiellt skadliga 
effekter.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 411
Artikel 53, punkt 3, stycke 1

3. Den första medlemsstat som beviljar ett 
godkännande inom varje zon skall utvärdera 
den erhållna informationen och underrätta de 
andra medlemsstaterna inom samma zon, om 
den beslutar att återkalla eller ändra 
godkännandet i enlighet med artikel 43.

3. Den medlemsstat som erhåller ett sådant 
meddelande skall omedelbart 
vidarebefordra det till övriga 
medlemsstater. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas rätt att anta tillfälliga 
skyddsåtgärder skall den medlemsstat som
först beviljar ett godkännande inom den 
zonen utvärdera den erhållna informationen 
och underrätta de andra medlemsstaterna 
inom samma zon, om den beslutar att 
återkalla eller ändra godkännandet i enlighet 
med artikel 43.

Or. en

Motivering

Härigenom upprättas former för att förmedla information till medlemsstaten som skall 
utvärdera informationen. Medlemsstaterna kan också agera unilateralt när det finns 
tillräckliga skäl till oro.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 412
Artikel 53, punkt 3, stycke 1

3. Den första medlemsstat som beviljar ett 
godkännande inom varje zon skall utvärdera 
den erhållna informationen och underrätta de 
andra medlemsstaterna inom samma zon, 
om den beslutar att återkalla eller ändra 
godkännandet i enlighet med artikel 43.

3. Den första medlemsstat som beviljar ett 
godkännande skall utvärdera den erhållna 
informationen och underrätta de andra 
medlemsstaterna, om den beslutar att 
återkalla eller ändra godkännandet i enlighet 
med artikel 43.

Or. nl
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Motivering

Uppdelningen i zoner är olämplig i samband med godkännanden eftersom klimatiska, 
biologiska och akvatiska förhållanden i de olika länderna inte går att jämföra i de zoner som 
föreslås.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 413
Artikel 53, punkt 4

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall varje år rapportera 
till den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som godkände 
växtskyddsmedlet allt som rör utebliven 
förväntad effektivitet, resistensutvecklingen 
och eventuella oväntade effekter på växter, 
växtprodukter eller miljön.

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall varje år rapportera 
till medlemsstaternas behöriga myndigheter
allt som rör utebliven förväntad effektivitet, 
resistensutvecklingen och eventuella 
oväntade effekter på växter, växtprodukter 
eller miljön.

Or. de

Motivering

Alla berörda medlemsstater bör få information om växtskyddsmedlet.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 414
Artikel 53, punkt 4

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall varje år rapportera 
till den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat som godkände 
växtskyddsmedlet allt som rör utebliven 
förväntad effektivitet, resistensutvecklingen 
och eventuella oväntade effekter på växter, 
växtprodukter eller miljön.

4. Innehavaren av ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel skall vart tredje år
rapportera till den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat som godkände 
växtskyddsmedlet allt som rör utebliven 
förväntad effektivitet, resistensutvecklingen 
och eventuella oväntade effekter på växter, 
växtprodukter eller miljön.

Or. el

Motivering

Det blir administrativt komplicerat för innehavarna att årligen behöva lämna in uppgifter till 
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den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 415
Artikel 54, punkt 1, led ea (nytt)

ea) information om grundläggande 
hälso- och miljörisker,

Or. en

Motivering

Allmänheten bör ha tillgång till information om grundläggande hälso- och miljörisker med 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 416
Artikel 56, punkt 1

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

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

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

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter var 
nödvändiga för godkännandet under givna 
omständigheter, eller en ändring, 
förlängning eller revidering av ett 
godkännande.

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall få 
användas på en annan gröda och
b) har intygats vara i överensstämmelse 
med principerna för god laboratoriesed 
eller god försökssed (Good Experimental 
Practice) i enlighet med datakraven för 
växtskyddsmedel i artikel 8.1 c.
Om en rapport är skyddad får den Om en rapport är skyddad får varken den 
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medlemsstat som mottog den inte använda 
den på ett sätt som gynnar andra sökande, 
med undantag för det som föreskrivs i 
punkt 2 och artiklarna 59 och 77.

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

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

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

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

Or. en

Motivering

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 och the 
environment. Member States authorities do require considerable ny data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This ny 
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 och must be protected.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 417
Artikel 56, punkt 1

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

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

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

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter under 
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test- och undersökningsrapporter rådande omständigheter var nödvändiga för 
godkännandet eller för att ändra, förnya 
eller förtydliga ett godkännande.

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall 
få användas på en annan gröda och
b) har intygats vara i överensstämmelse 
med principerna för god laboratoriesed 
eller god försökssed (Good Experimental 
Practice) i enlighet med datakraven för 
växtskyddsmedel i artikel 8.1 c.
Om en rapport är skyddad får den 
medlemsstat som mottog den inte använda 
den på ett sätt som gynnar andra sökande, 
med undantag för det som föreskrivs i punkt 
2 och artiklarna 59 och 77.

Om en rapport är skyddad får den 
medlemsstat som mottog den eller någon 
annan medlemsstat inte använda vare sig 
rapporten eller en sammanfattning av 
denna på ett sätt som gynnar andra sökande, 
med undantag för det som föreskrivs i punkt 
2 och artiklarna 59 och 77.

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

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

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

Or. de

Motivering

Im Gegensatz zu anderen Produkten müssen Pflanzenschutzprodukte 7 bis 10 Jahre nach der 
Erstzulassung erneut vollständig bewertet und zugelassen werden. Die Regulierungsbehörden 
benötigen für diese erneute Evaluation eine große Anzahl neuer Daten. Diese bereitzustellen, 
stellt einen enormen finanziellen Aufwand der zugelassenen Eigentümer dar. Wenn diese 
neuen Daten nicht geschützt werden, können viele Produkte nicht unterstützt werden -
insbesondere die weniger verbreiteten Saaten.

Es gibt keine gültigen Gründe, die Datensicherheit auf Daten zu beschränken, die mit der 
Good Laboratory Practice (GLP) oder Good Experimental Practice (GEP) konform gehen. 
Beispielsweise handelt es sich bei Risikoeinschätzungen nicht um GLP- oder GEP-
Informationen. Diese Einschätzungen sind dennoch auf ein Großmaß an Expertise 
angewiesen und müssen geschützt werden.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 418
Artikel 56, punkt 1, stycke 2

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

Skyddet gäller test- och 
undersökningsrapporter som en sökande 
lämnar in till en medlemsstat för 
godkännande enligt denna förordning (nedan 
kallad ”förste sökanden”), förutsatt att dessa 
test- och undersökningsrapporter var 
nödvändiga för godkännandet under givna 
omständigheter, eller en ändring, 
förlängning eller revidering av ett 
godkännande.

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall få 
användas på en annan gröda och
b) har intygats vara i överensstämmelse 
med principerna för god laboratoriesed 
eller god försökssed (Good Experimental 
Practice) i enlighet med datakraven för 
växtskyddsmedel i artikel 8.1 c.

Or. en

Motivering

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 och the 
environment. Member States authorities do require considerable ny data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This ny 
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 och must be protected.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 419
Artikel 56, punkt 1, stycke 2, led a
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a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring i ett godkännande för att det skall få 
användas på en annan gröda och 

a) var nödvändiga för godkännandet eller en 
ändring av villkoren för ett godkännande 

Or. el

Motivering

Man måste också förutse situationer där genomförandet sker på en annan nivå, till exempel 
där användningen utsträcks från utomhusodling till växthusodling, vilket förutsätter att 
ytterligare uppgifter lämnas in.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 420
Artikel 56, punkt 1, stycke 3

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

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

Or. en

Motivering

Se motivering till artikel 56.1 stycke 2.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 421
Artikel 56, punkt 1, stycke 3

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

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

Motivering

Företag som vill investera i forskning om nya användningsområden för godkända 
växtskyddsmedel, särskilt för mindre odlingar, bör få incitament för detta. Om man utsträcker 
den första uppgiftsskyddsperioden för godkända medel till mer än tio år i likhet med vad som 
gäller för veterinärprodukter uppmuntrar man sådan forskning.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 422
Artikel 56, punkt 1, stycke 4

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

(Berör ej den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 423
Artikel 56, punkt 1, stycke 4

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

Dataskyddet sträcker sig över tio år från och 
med datum för det första godkännandet i den 
medlemsstaten, med undantag av det som 
föreskrivs i punkt 2 och artiklarna 59 och 77. 
Tiden utsträcks till 15 år för 
växtskyddsmedel som omfattas av artikel 46.

Or. en

Motivering

Företag som vill investera i forskning om nya användningsområden för godkända 
växtskyddsmedel, särskilt för mindre odlingar, bör få incitament för detta. Om man utsträcker 
den första uppgiftsskyddsperioden för godkända medel till mer än tio år i likhet med vad som 
gäller för veterinärprodukter uppmuntrar man sådan forskning.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 424
Artikel 56, punkt 1, stycke 5

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

utgår

Or. en

Motivering

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 och the 
environment. Member States authorities do require considerable ny data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This ny 
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 och must be protected.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-Heinz 
Florenz och Christa Klaß

Ändringsförslag 425
Artikel 56, punkt 1, stycke 5

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

En undersökning får omfattas av skydd 
under en treårsperiod efter den period som 
anges i fjärde stycket om den behövs för att 
förlänga eller revidera ett godkännande.

Or. en

Motivering

Företag som vill investera i forskning om nya användningsområden för godkända 
växtskyddsmedel, särskilt för mindre odlingar, bör få incitament för detta. Om man utsträcker 
den första uppgiftsskyddsperioden för godkända medel till mer än tio år i likhet med vad som 
gäller för veterinärprodukter uppmuntrar man sådan forskning.
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Ändringsförslag från Christofer Fjellner

Ändringsförslag 426
Artikel 56, punkt 1, stycke 5

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

En undersökning får inte omfattas av något 
skydd om den behövdes enbart för att 
förlänga eller revidera ett godkännande, om 
den inte innehåller ny vetenskaplig 
information som är viktig för att minska 
riskerna.

Or. en

Motivering

Växtskyddsmedel måste utvärderas och godkännas på nytt tio år efter att de först godkändes. 
Nya undersökningar krävs för det andra godkännandet och detta innebär stora investeringar 
för innehavaren av godkännandet. Om undersökningarna inte skyddas kan tillverkare 
följaktligen bli mindre benägna att genomföra dem, vilket kan leda till att man går miste om 
viktig kunskap om möjligheterna att minska risker. Förslaget visar på en lovvärd 
ansträngning att förenkla tillämpningen av bestämmelserna om uppgiftsskydd, men den 
föreslagna ändringen behövs för att undvika en sådan utveckling.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Holger Krahmer

Ändringsförslag 427
Artikel 56, punkt 1a (ny)

1a. Om den första sökanden beslutar att 
ansöka om utökats godkännande för 
mindre användningsområden inom sju år 
från och med det första godkännandet, 
skall dataskyddsperioden för det berörda 
medlet förlängas med ett år för vartannat 
mindre användningsområde. Den första 
dataskyddsperioden kan förlängas med 
högst fem år.

Or. en

Motivering

Företag som vill investera i forskning om nya användningsområden för godkända 
växtskyddsmedel, särskilt för mindre odlingar, bör få incitament för detta. Om man utsträcker 
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den första uppgiftsskyddsperioden för godkända medel till mer än tio år i likhet med vad som 
gäller för veterinärprodukter uppmuntrar man sådan forskning.

Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 428
Artikel 56, punkt 2, led ba (nytt)

ba) om det uppstår en monopolsituation.

Or. es

Motivering

Den nya förordningen bör innehålla särskilda bestämmelser för att förhindra att det uppstår 
monopolsituationer på marknaden för växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 429
Artikel 56, punkt 3

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

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

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

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

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

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

Or. en

Motivering

Det första godkännandet gäller i sju till tio år och därefter måste tillverkare av 
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växtskyddsmedel ansöka om godkännande på nytt av sina produkter för att visa att de enligt 
senaste vetenskapliga utvecklingen inte utgör någon risk för människors hälsa och miljön. 
Medlemsstaternas myndigheter kräver åtskilliga nya uppgifter för detta. Att ta fram dessa 
uppgifter innebär en stor investering för innehavaren av godkännandet. Denna nya 
immateriella äganderätt bör skyddas för att säkra de investeringar som gjorts.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 430
Artikel 56, punkt 3

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

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

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

a) Belägg för att test- och 
undersökningsrapporterna under rådande 
omständigheter är nödvändiga för det första 
godkännandet eller för att ändra, förnya 
eller förtydliga godkännandet för ett 
växtskyddsmedel.

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

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

Or. de

Motivering

Till skillnad från andra produkter måste växtskyddsmedel genomgå en fullständig bedömning 
och godkännas igen efter sju till tio år efter det första godkännandet. De godkännande 
myndigheterna behöver en rad nya uppgifter när medlet bedöms en andra gång.

Tillsynsmyndigheterna behöver en rad nya uppgifter för den förnyade bedömningen. Att 
tillhandahålla dessa är mycket kostsamt för innehavaren av godkännandet. Om de nya 
uppgifterna inte skyddas, kommer många produkter inte att få stöd. Detta gäller särskilt mer 
sällsynta fröer.
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Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 431
Artikel 56, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstater som beviljar 
godkännande för växtskyddsmedel i 
enlighet med artikel 35.2 eller artikel 40 
skall inom varje zon som fastställs i bilaga I 
skydda de uppgifter som krävs för att den 
medlemsstat som prövar ansökan skall 
godkänna medlet, i enlighet med 
bestämmelserna i denna artikel. 
Uppgifterna skall skyddas från och med det 
datum då godkännandet beviljas i 
respektive medlemsstat.

Or. en

Motivering

Uppgiftsskyddet bör garanteras i alla medlemsstater som beviljar godkännande inom en zon 
för att uppmuntra företag som arbetar med att utveckla innovativa produkter och för att 
företagens investeringar skall vara skyddade under förutsebar tid.

Ändringsförslag från Horst Schnellhardt

Ändringsförslag 432
Artikel 56, punkt 3a (ny)

3a. Inom varje zon som anges i bilaga I 
skall de medlemsstater som tillåter 
växtskyddsprodukter, i överensstämmelse 
med artikel 35.2 eller genom ett ömsesidigt 
erkännande, enligt punkt 1–3 skydda de 
uppgifter som krävs för ett godkännande i 
den berörda medlemsstaten. Skyddet skall 
garanteras från och med den dag då 
godkännandet börjar gälla.

Or. de

Motivering

Det zonbaserade godkännandesystemet måste ge dataskydd i alla medlemsstater för att 
stimulera företag till att investera i innovativa produkter. Dataskyddssystemet enligt den nya 
förordningen måste garantera ett förutsebart investeringsskydd i varje zon.
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Ändringsförslag från Pilar Ayuso

Ändringsförslag 433
Artikel 58, punkt 3a (ny)

3a. Om medlemsstaten anser att det kan 
komma att uppstå en monopolsituation och 
den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, 
safener eller synergist inte kan nå en 
uppgörelse om delad användning av test-
och undersökningsrapporter, skall de 
två parterna enas om vilka domstolar som 
skall vara behöriga att fastställa hur 
kostnaderna för tester och underökningar 
som används av båda skall fördelas. 
Innehavaren/innehavarna av det relevanta 
godkännandet har rätt att kräva av den 
presumtive sökanden att denne står för 
hälften av innehavarens/innehavarnas 
kostnader för dessa domstolsförfaranden.

Or. es

Motivering

Den nya förordningen bör innehålla särskilda bestämmelser för att förhindra att det uppstår 
monopolsituationer på marknaden för växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 434
Artikel 59, punkt 2

2. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena skall på alla sätt säkerställa 
att de delar test och undersökningar 
beträffande ryggradsdjur. Kostnaderna för 
att dela test och undersökningsrapporter 
skall bestämmas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt. Den presumtive 
sökanden är bara skyldig att stå för en del av 

2. Den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av de relevanta 
godkännandena skall på alla sätt säkerställa 
att de delar test och undersökningar 
beträffande ryggradsdjur. Kostnaderna för 
att dela test och undersökningsrapporter 
skall bestämmas på ett rättvist, öppet och 
icke-diskriminerande sätt. Den presumtive 
sökanden är skyldig att stå för en del av de 
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kostnaderna för de uppgifter han är skyldig 
att lämna för att uppfylla 
godkännandekraven.

kostnader som uppkommer under hela 
förfarandet med att ta fram de uppgifter 
han är skyldig att lämna för att uppfylla 
godkännandekraven.

Or. en

Motivering

Kostnaderna för att ta fram uppgifter är större än nettokostnaderna för undersökningen. Den 
presumtive sökanden bör vara skyldig att stå för en del av de totala kostnaderna för de 
uppgifter som denne sedan har rätt att använda för egen registrering.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 435
Artikel 59, punkt 3

3. Om den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, safener 
eller synergist inte kan nå en uppgörelse om 
att dela prov- och undersökningsrapporter 
om ryggradsdjur, skall den presumtive 
sökanden underrätta medlemsstatens 
behöriga myndighet. De båda parterna skall 
dock enas om vilka domstolar som har 
domsrätt vad avser det andra stycket.

3. Om den presumtive sökanden och 
innehavaren/innehavarna av relevanta 
godkännanden av växtskyddsmedel som 
innehåller samma verksamma ämne, safener 
eller synergist inte kan nå en uppgörelse om 
att dela prov- och undersökningsrapporter 
om ryggradsdjur, skall den presumtive 
sökanden underrätta medlemsstatens 
behöriga myndighet. De båda parterna skall 
dock enas om vilken skiljenämnd som har 
domsrätt vad avser det andra stycket.

Om de inte når en uppgörelse enligt punkt 2, 
får det inte hindra medlemsstatens 
behöriga myndighet från att använda prov-
och undersökningsrapporterna om 
ryggradsdjur i samband med den 
presumtive sökandens ansökan. 
Innehavaren/innehavarna av det relevanta 
godkännandet har rätt att kräva av den 
presumtive sökanden att denne står för 
hälften av innehavarens/innehavarnas 
kostnader, vilken skall kunna drivas in av 
de domstolar i en medlemsstat som utsetts 
av parterna enligt första stycket. Dessa 
domstolar skall beakta principerna i 
punkt 2.

Om de inte når en uppgörelse enligt punkt 2, 
kan parterna i stället för en sådan 
uppgörelse låta en skiljenämnd avgöra 
ärendet och sedan rätta sig efter dennas 
avgörande. Efter det att skiljenämnden har 
fattat ett beslut skall den presumtive 
sökanden ge bevis på den överenskomna 
betalningen innan de relevanta uppgifterna 
för registrering får användas.

Or. en
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Motivering

Tester och undersökningar som genomförs för registreringsändamål innebär en stor 
investering för innehavare av godkännande. Denna immateriella äganderätt bör skyddas på 
lämpligt sätt. Den presumtive sökanden bör endast få använda dessa uppgifter om en 
uppgörelse om ekonomisk kompensation har nåtts eller om man i stället låter en skiljedomstol 
avgöra ärendet och det finns bevis på att betalningen genomförts.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 436
Artikel 60, punkt 1a (ny)

1a. Den sökande skall ges tillfälle att yttra 
sig innan den behöriga myndigheten fattar 
beslut om huruvida uppgifterna skall vara 
konfidentiella. Beslutet skall vara bindande 
för alla medlemsstater, myndigheten och 
kommissionen. Beslutet måste delges 
sökanden och skall innehålla en adekvat 
motivering. Sökanden skall ha rätt att 
överklaga beslutet i domstol innan det 
verkställs, i syfte att få den behöriga 
myndighetens bedömningar och beslut 
granskade samt för att förhindra att de 
berörda uppgifterna offentliggörs.

Or. en

Motivering

Om uppgifter offentliggörs kan detta få stora konsekvenser för affärsintressena. Därför måste 
innehavarna av uppgifter ges möjlighet att yttra sig om ett beslut om offentliggörande innan 
det fattas samt för att vid behov kunna söka rättslig prövning.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 437
Artikel 60, punkt 2, inledningen

2. Då det gäller affärsintressen enligt punkt 1 
skall endast följande uppgifter anses som 
konfidentiella:

2. Då det gäller affärsintressen enligt punkt 1 
skall följande uppgifter under alla 
omständigheter anses som konfidentiella:

Or. en
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Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 438
Artikel 60, punkt 2, led b

b) Det verksamma ämnets 
renhetsspecifikation bortsett från 
föroreningar som anses vara toxikologiskt, 
ekotoxikologiskt eller miljömässigt 
relevanta.

utgår

Or. en

Motivering

Den viktigaste prioriteringen i den här förordningen är väl ändå skyddet av människors 
hälsa, som alltså står över finansiella, ekonomiska eller andra hänsynstaganden. Vem är det 
som skall besluta vilka föroreningar som anses vara toxikologiskt, ekotoxikologiskt eller 
miljömässigt relevanta? Med tanke på riskerna och de verksamma ämnenas erkänt skadliga 
effekter bör denna information inte ha karaktär av affärshemligheter.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 439
Artikel 60, punkt 2, led c

c) Uppgifter om ett växtskyddsmedels 
samtliga beståndsdelar.

utgår

Or. en

Motivering

Den viktigaste prioriteringen i den här förordningen är väl ändå skyddet av människors 
hälsa, som alltså står över finansiella, ekonomiska eller andra hänsynstaganden. Det är 
mycket viktigt att känna till ett växtskyddsmedels samtliga beståndsdelar, särskilt om någon 
har blivit allvarligt sjuk och behöver korrekt bedömning och behandling av sitt tillstånd, vare 
sig det är akut eller kroniskt. Därför bör denna information inte ha karaktär av 
affärshemligheter.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 440
Artikel 60, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Namn på de testanläggningar som utför 
tester och undersökningar som omfattar 
ryggradsdjur, och var dessa är belägna.

Or. en

Motivering

Laboratorier och enskilda som deltar i tester med ryggradsdjur är särskilt måltavla för 
våldshandlingar. Därför bör deras identitet inte offentliggöras.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 441
Artikel 60, punkt 2, led cb (nytt)

cb) Namn och personuppgifter på de 
forskare och försöksledare som utför tester 
och undersökningar som omfattar 
ryggradsdjur.

Or. en

Motivering

Laboratorier och enskilda som deltar i tester med ryggradsdjur är särskilt måltavla för 
våldshandlingar. Därför bör deras identitet inte offentliggöras.

Ändringsförslag från Richard Seeber + Holger Krahmer

Ändringsförslag 442
Artikel 60, punkt 2a (ny)

2a. När det gäller testuppgifter, inklusive 
undersökningsrapporter, som en sökande 
har lämnat till stöd för ett beslut om att 
godkänna, förlänga ett godkännande eller 
ändra ett växtskyddsmedel enligt 
direktiv 91/414/EEG eller denna 
förordning, och som inte anses 
konfidentiella enligt bestämmelserna i 
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denna förordning, kan berörda parter ta 
del av dessa data på bestämda platser 
(läsesalar) som fastställts av kommissionen, 
myndigheten eller medlemsstaterna. Dessa 
uppgifter skall inte offentliggöras genom 
elektronisk eller annan publicering. De 
berörda parterna får göra anteckningar för 
eget bruk.

Or. en

Motivering

Allmänheten har ett legitimt intresse av att få tillgång till information, och denna tillgång bör 
garanteras i denna förordning i enlighet med Århuskonventionen. Det sätt på vilket 
allmänheten informeras bör dock förhindra missbruk och illojal konkurrens. Det föreslagna 
läsesalssystemet kommer att skapa den rätta jämvikten genom att intresserade tredje parter 
får tillgång till konfidentiell information medan potentiella konkurrenter inte kan missbruka 
systemet för att få tillgång till känsliga kommersiella uppgifter.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 443
Artikel 62, punkt 1, stycke 2

Den förordningen skall också innehålla 
standardformuleringar för särskilda risker 
och säkerhetsföreskrifter som kompletterar 
formuleringarna enligt direktiv 1999/45/EG. 
Den skall också omfatta texten i 
bilagorna IV och V i direktiv 91/414/EEG 
tillsammans med eventuella nödvändiga
ändringar.

Den förordningen skall också innehålla 
standardformuleringar för särskilda risker 
och säkerhetsföreskrifter som kompletterar 
formuleringarna enligt direktiv 1999/45/EG. 
Den skall också överföra texten i 
bilagorna IV och V i direktiv 91/414/EEG 
tillsammans med eventuella nödvändiga 
ändringar till följd av ändringen från 
direktiv till förordning.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 117.

Språkligt klargörande. Antagandet av en förordning om märkning av växtskyddsmedel med 
samrådsförfarande bör begränsas till en överföring av gällande krav. På så sätt ser man till 
att de grundläggande kraven på märkning bibehålls när det nuvarande direktivet överförs till 
förordning.
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Ändringar bör endast vara av redaktionell art. Märkningskraven bör antas med 
medbeslutandeförfarande inom en mycket snar framtid (se ändringsförslag till artikel 75), 
eftersom de utgör en viktig del av förordningen.

Ändringsförslag från Glenis Willmott + Chris Davies

Ändringsförslag 444
Artikel 62, punkt 2

2. Medlemsstaterna kan begära att 
provexemplar eller förpackningsmodeller 
liksom förslag till etiketter och broschyrer 
lämnas in.

2. Medlemsstaterna kan begära att 
provexemplar eller förpackningsmodeller 
liksom förslag till etiketter och broschyrer 
lämnas in för granskning innan 
godkännande beviljas.

Or. en

Motivering

Härmed upprättas former för att medlemsstaterna skall kunna se till att en begäran uppfylls, 
om innehavare av godkännanden skulle motsätta sig detta.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 445
Artikel 63, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna kan förbjuda eller 
begränsa reklam för växtskyddsmedel i 
vissa massmedier.

Or. el

Motivering

Det förefaller ändamålsenligt att ha kvar eventuella befintliga nationella restriktioner på det 
här området.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 446
Artikel 64, punkt 1

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 
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yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder.

yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder. Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska 
och långsiktiga effekter för dem som 
handskas med medlen, lokalbefolkningen 
och övriga som utsätts för dem, skall 
registren sparas i minst 40 år.

Relevanta upplysningar i dessa register 
skall de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende och dricksvattensleverantörer 
som så begär.

Upplysningarna i dessa register skall de 
ställa till den behöriga myndighetens 
förfogande. Dessa upplysningar skall också 
vara tillgängliga för lokalbefolkningen och
närboende och dricksvattensleverantörer 
som begär direkt tillgång till dem.

Or. en

Motivering

Nuvarande system är mycket hindersamt, eftersom allmänheten inte kan få tillgång till 
information om kemikalier som de utsätts för, och inte heller deras läkare eller andra 
medicinska rådgivare. Ändå är informationen mycket viktig för att korrekt kunna bedöma och 
behandla allvarligt sjuka (både akuta och kroniska tillstånd). Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska och långsiktiga effekter för dem som handskas med 
medlen, lokalbefolkningen och övriga som utsätts för dem, skall registren sparas i minst 40 
år.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 447
Artikel 64, punkt 1, stycke 1

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 
yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder.

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer och 
yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder. Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska 
och långsiktiga effekter för dem som 
handskas med medlen, lokalbefolkningen
och övriga som utsätts för dem, skall 
registren sparas i minst 30 år.

Or. en
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Motivering

Nuvarande system är mycket hindersamt, eftersom allmänheten inte kan få tillgång till 
information om kemikalier som de utsätts för, och inte heller deras läkare eller andra 
medicinska rådgivare. Ändå är informationen mycket viktig för att korrekt kunna bedöma och 
behandla allvarligt sjuka (både akuta och kroniska tillstånd). Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska och långsiktiga effekter för dem som handskas med 
medlen, lokalbefolkningen och övriga som utsätts för dem, skall registren sparas i minst 30 
år.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 448
Artikel 64, punkt 1, stycke 2

Relevanta upplysningar i dessa register 
skall de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende och dricksvattensleverantörer 
som så begär.

Upplysningarna i dessa register skall de 
meddela den behöriga myndigheten. Med 
tanke på bekämpningsmedlens potentiellt 
kroniska och långsiktiga effekter för dem 
som handskas med medlen, 
lokalbefolkningen och övriga som utsätts 
för dem, skall registren sparas i minst 
20 år. Den behöriga myndigheten skall 
också se till att dessa upplysningar är 
tillgängliga för närboende och 
dricksvattensleverantörer som begär direkt 
tillgång till dem.

Or. en

Motivering

Nuvarande system är mycket hindersamt, eftersom allmänheten inte kan få tillgång till 
information om kemikalier som de utsätts för, och inte heller deras läkare eller andra 
medicinska rådgivare. Ändå är informationen mycket viktig för att korrekt kunna bedöma och 
behandla allvarligt sjuka (både akuta och kroniska tillstånd). Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska och långsiktiga effekter för dem som handskas med 
medlen, lokalbefolkningen och övriga som utsätts för dem, skall registren sparas i minst 20 
år.

Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij och Esther De Lange

Ändringsförslag 449
Artikel 64, punkt 1, stycke 2
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Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende och 
dricksvattensleverantörer som så begär.

Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande.

Or. en

Motivering

Det räcker att informationen om växtskyddsmedel finns hos myndigheten. Alla skyldigheter 
utöver nuvarande skyldighet att föra register strider mot ansträngningarna att skära ned på 
byråkratin och de administrativa kostnaderna.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio + Dan Jørgensen

Ändringsförslag 450
Artikel 64, punkt 1, stycke 2

Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende och dricksvattensleverantörer 
som så begär.

Relevanta upplysningar i dessa register skall 
de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för lokalbefolkningen och närboende och 
dricksvattensleverantörer som begär direkt 
tillgång till dem.

Or. en

Motivering

Nuvarande system är mycket hindersamt, eftersom allmänheten inte kan få tillgång till 
information om kemikalier som de utsätts för, och inte heller deras läkare eller andra 
medicinska rådgivare. Ändå är informationen mycket viktig för att korrekt kunna bedöma och 
behandla allvarligt sjuka (både akuta och kroniska tillstånd). Med tanke på 
bekämpningsmedlens potentiellt kroniska och långsiktiga effekter för dem som handskas med 
medlen och för dem som bor i spridningsområdet och övriga som utsätts för dem, skall 
registren sparas i minst 30 år.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 451
Artikel 70a (ny)
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Artikel 70a
Fond för säkert bortskaffande av utgångna 

bekämpningsmedel
Tillverkare och innehavare av 
godkännanden skall bidra till en fond som 
täcker kostnaderna för bortskaffande och 
destruktion av lager av utgångna 
bekämpningsmedel i medlemsstaterna och 
tredje länder. Bidragen till fonden skall
fördelas på ett rättvist och insynsvänligt 
sätt.

Or. en

Motivering

Lager av utgångna bekämpningsmedel utgör en allvarlig risk för människors hälsa och miljön 
i många medlemsstater och tredje länder. Tillverkarna måste täcka kostnaderna för säkert 
bortskaffande och destruktion av dessa farliga ämnen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde och Johannes Blokland

Ändringsförslag 452
Artikel 71, punkt 1

1. Medlemsstaterna får kräva ersättning för 
de kostnader som arbete till följd av 
skyldigheterna enligt denna förordning ger 
upphov till genom olika former av avgifter.

1. EU skall fastställa en gemensam 
minimiavgift, som medlemsstaterna får 
utkräva och som skall användas till att 
finansiera övervakning, kontroll,
återställande och övergången till en odling 
utan bekämpningsmedel.

Medlemsstaterna kan ta ut ytterligare 
avgifter i samma syfte.

Or. da

Motivering

Förslaget inför principen om att förorenaren betalar. 
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Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 453
Artikel 71, punkt 1

1. Medlemsstaterna får kräva ersättning för 
de kostnader som arbete till följd av 
skyldigheterna enligt denna förordning ger 
upphov till genom olika former av avgifter.

1. Medlemsstaterna får kräva ersättning för 
de kostnader som arbete i samband med 
beviljanden eller godkännanden inom 
ramen för eller till följd av skyldigheterna 
enligt denna förordning ger upphov till 
genom olika former av avgifter.

Or. en

Motivering

I förslagets nuvarande utformning får medlemsstaterna endast kräva ersättning för de 
kostnader som arbete till följd av skyldigheterna enligt denna förordning ger upphov till. 
Detta utesluter till exempel medföredraganden eller expertöversyn.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 454
Artikel 74

I enlighet med förfarandet i artikel 76.2 kan 
kommissionen anta eller ändra tekniska 
dokument och andra riktlinjer för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen kan anmoda myndigheten att 
förbereda eller bidra till sådana riktlinjer.

I enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 76.3a kan 
kommissionen anta eller ändra tekniska 
dokument och andra riktlinjer för 
genomförandet av denna förordning. 
Kommissionen kan anmoda myndigheten att 
förbereda eller bidra till sådana riktlinjer. 
Myndigheten får inleda utarbetandet eller 
översynen av riktlinjer för 
riskbedömningen av verksamma ämnen.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att texten skall överensstämma med bestämmelserna om det nya 
beslutet om kommittéförfarande.

EFSA bör kunna ta initiativ till att utarbeta eller se över riktlinjerna för riskbedömning.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 455
Artikel 75, punkt 1

1.Följande skall antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 76.3:

1. De åtgärder som krävs för att genomföra 
denna förordning skall vidtas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 76.3:

a) Ändringar till bilagorna med beaktande 
av de senaste vetenskapliga och tekniska 
rönen.

Kommissionen skall senast den...* lägga 
fram lagstiftningsförslag på grundval av 
artikel 251 i EG-fördraget om:

b) Förordningarna om datakraven för 
verksamma ämnen och för växtskyddsmedel 
enligt artikel 8.1 b och c med beaktande av 
de senaste vetenskapliga och tekniska rönen.

a) Datakraven för verksamma ämnen och för 
växtskyddsmedel enligt artikel 8.1 b och c, 
inbegripet åtgärder för att minska
djurförsöken, särskilt genom användning 
av testmetoder utan försöksdjur och 
intelligenta teststrategier, med beaktande av 
de senaste vetenskapliga och tekniska rönen.

c) Ändringar till förordningen om enhetliga 
principer för bedömning av och 
godkännande av växtskyddsmedel enligt 
artikel 29.6 med beaktande av de senaste 
vetenskapliga och tekniska rönen.

b) Enhetliga principer för bedömning av och 
godkännande av växtskyddsmedel enligt 
artikel 29.6 med beaktande av de senaste 
vetenskapliga och tekniska rönen.

d) Ändringar till förordningar om krav 
gällande märkning av växtskyddsmedel 
enligt artikel 62.1.

c) Krav gällande märkning av 
växtskyddsmedel enligt artikel 62.1.

e) De åtgärder som behövs för att tillämpa 
denna förordning,

* Två år efter ikraftträdandet av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Replacing am 127 of the rapporteur. 

Only the measures needed to implement this regulation may be adopted by comitology.
The Annexes all contain essential elements of the regulation och should therefore not be 
amended by comitology.

The data requirements, the uniform principles for evaluation och authorisation och the 
requirements for labelling are all essential elements for this regulation. While existing 
provisions adopted in the past by the Council should be carried over to ensure the 
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applicability of the regulation, these essential elements should be adopted by co-decision in 
the near future.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 456
Artikel 76, punkt 4a (ny)

4a. Kommitténs och dess arbetsgruppers 
möten skall på begäran vara öppna för 
Europaparlamentets ledamöter.

Or. en

Motivering

Insynen i kommittéförfarandena behöver bli större. Observatörer från Europaparlamentet bör 
kunna delta i kommitténs och dess arbetsgruppers möten.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen och Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges och Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Ändringsförslag 457
Artikel 78

Artikel 78 utgår
Undantag för safener och synergister

Genom undantag från artikel 28.1 får en 
medlemsstat under en period på fem år 
efter antagandet av det program som avses 
i artikel 26 tillåta utsläppande på 
marknaden inom det egna landet av 
växtskyddsmedel som innehåller safener 
och synergister som inte är godkända men 
som ingår i det programmet.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med tidigare ändringsförslag till artikel 29.2 och motiveringen därtill.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber och Christa Klaß

Ändringsförslag 458
Artikel 79a (ny)

Artikel 79a
Översyn

Senast den...*skall kommissionen se över 
fastställandet av zoner för godkännande av 
växtskyddsmedel, med beaktande av de 
senaste vetenskapliga rönen. 
Kommissionen skall särskilt undersöka om 
antalet zoner och vilka medlemsstater som 
hör till vilken zon bör ändras.
* Fem år efter ikraftträdandet av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Fastställandet av zoner och det ömsesidiga erkännandet inom zonerna är nytt när det gäller 
godkännandet av växtskyddsmedel och bör ses över efter fem år i avsikt att antingen upprätta 
ett enhetligt godkännande inom EU eller att ändra antalet och fastställandet av olika zoner.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 459
Artikel 79a (ny)

Artikel 79a
Europeiska kommissionen skall kontrollera 
förordningens effektivitet och 
överensstämmelse med den inre marknaden 
och senast tre år efter offentliggörandet av 
förordningen och därefter vart femte år 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lämpliga ändringsförslag. 
Särskild hänsyn skall tas till hur långt 
genomförandet av den inre marknaden för 
växtskyddsmedel kommit.

Or. de
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Motivering

Kommissionen bör kontrollera att denna förordning är förenlig med den inre marknadens 
principer och, om oförenlighet konstateras, lägga fram ändringsförslag så att 
överensstämmelse med den inre marknaden uppnås.

Ändringsförslag från Caroline Lucas

Ändringsförslag 460
Bilaga II, led 2.1

2.1. Artikel 7.1 skall anses ha uppfyllts bara 
om det på grundval av inlämnad ansökan 
förväntas vara möjligt i minst en 
medlemsstat att godkänna minst ett
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet för minst en av de 
representativa användningsområdena.

2.1. Artikel 7.1 skall anses ha uppfyllts bara 
om det på grundval av inlämnad ansökan 
förväntas vara möjligt i minst en 
medlemsstat att godkänna alla 
växtskyddsmedel och beredningar som 
innehåller det verksamma ämnet för alla
representativa användningsområden.

Or. en

Motivering

Detta är i linje med det tidigare ändringsförslaget till artikel 4.4 och åtföljande motivering.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 461
Bilaga II, led 3.2

Ett verksamt ämne skall godkännas bara om 
det för ett begränsat antal representativa 
användningsområden har fastställts att 
växtskyddsmedlet är tillräckligt effektivt vid 
användning som är förenlig med god 
växtskyddspraxis och som avser realistiska 
normala användningsförhållanden. Detta 
krav skall bedömas mot bakgrund av de 
enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel som avses 
i artikel 35.2.

Ett verksamt ämne skall godkännas bara om 
det för ett stort antal representativa 
användningsområden har fastställts att 
växtskyddsmedlet är tillräckligt effektivt vid 
användning som är förenlig med god 
växtskyddsmedelspraxis och som avser 
realistiska användningsförhållanden. Detta 
krav skall bedömas mot bakgrund av de 
enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel som avses 
i artikel 35.2.

Or. en
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Motivering

Alla beslut måste grunda sig på realistiska användningsförhållanden.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos och Avril Doyle

Ändringsförslag 462
Bilaga II, led 3.6.1

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en tillräcklig säkerhetsmarginal 
med tanke på effekternas art och allvar samt 
sårbarheten hos specifika grupper inom 
populationen.

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en tillräcklig säkerhetsmarginal 
med tanke på effekternas art och allvar, 
möjliga kombinationseffekter samt 
sårbarheten hos specifika grupper inom 
populationen såsom yrkesmässiga 
användare och sårbara grupper.

Or. en

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen bör uteslutningskriterierna för kroniska hälsoeffekter fastställas 
på den nivå som används vid riskbedömning och bör inte anknytas till bedömningen av 
exponeringen. Orsaken till detta är att det inte finns någon definition av begreppet 
”realistiska föreslagna användningsvillkor”. De andra uteslutningskriterierna utesluter också 
delar av riskbedömningsstrategin, till exempel uteslutningskriterierna för ämnen som är 
mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 463
Bilaga II, led 3.6.1

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en tillräcklig säkerhetsmarginal 
med tanke på effekternas art och allvar samt 
sårbarheten hos specifika grupper inom 

3.6.1. Då så är nödvändigt skall det 
fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en lämplig säkerhetsmarginal på 
minst 100 med tanke på effekternas art och 
allvar, möjliga kombinerade effekter samt 
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populationen. sårbarheten hos särskilt utsatta grupper av 
personer.

Or. de

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 464
Bilaga II, led 3.6.2

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

3.6.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om en bedömning enligt de enhetliga 
principer, som nämns i artikel 35, visar att 
det under rekommenderade 
användningsförhållanden föreligger ett 
godtagbart skydd för användare, 
arbetstagare, närvarande personer och 
konsumenter avseende minst ett 
representativt användningsområde för 
minst ett växtskyddsmedel.

Or. en

Motivering

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new punkt reflects this reality. Equivalent 
to Annex II point 3.8.1.

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses och exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 465
Bilaga II, led 3.6.3
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3.6.3. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av cancerogenicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, inte klassificeras 
som cancerogent ämne i kategori 1 eller 2 i 
enlighet med bestämmelserna i direktiv 
67/548/EEG, såvida inte människors 
exponering för detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar.

utgår

Or. en

Motivering

Se motivering till Bilaga II, led 3.6.2.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 466
Bilaga II, led 3.6.4

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

utgår

Or. en

Motivering

Se motivering till Bilaga II, led 3.6.2.
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Ändringsförslag från Richard Seeber + Holger Krahmer

Ändringsförslag 467
Bilaga II, led 3.6.5

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

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen vetenskaplig grund för att behandla endokrina störningar annorlunda än 
andra toxikologiska effekter. Toxiska effekter förknippade med endokrina störningar omfattas 
redan av de maximala exponeringsnivåer som fastställts som säkra för människor och miljön. 
Endokrina störningar får inte vara ett godtyckligt kriterium för att förkasta verksamma 
ämnen. Se också motivering till Bilaga II, led 3.6.2.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos och Avril Doyle

Ändringsförslag 468
Bilaga II, led 3.6.5a (nytt)

3.6.5a. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av en bedömning 
av gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning, inte 
anses ha neurotoxiska egenskaper som kan 
vara av toxikologisk betydelse för 
människor med beaktande av exponeringen 
under embryo-/fosterstadiet eller under 
barndomen eller troliga 
kombinationseffekter, såvida inte 
människors exponering för detta 
verksamma ämne i ett växtskyddsmedel 
under realistiska föreslagna 
användningsförhållanden är försumbar.
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Or. en

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen bör uteslutningskriterierna för kroniska hälsoeffekter fastställas 
på den nivå som används vid riskbedömning och bör inte anknytas till bedömningen av 
exponeringen. Orsaken till detta är att det inte finns någon definition av begreppet 
”realistiska föreslagna användningsvillkor”. De andra uteslutningskriterierna utesluter också 
delar av riskbedömningsstrategin, till exempel uteslutningskriterierna för ämnen som är 
mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB).

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 469
Bilaga II, led 3.7.1, led a, led ia (nytt)

ia) Bevis för att det verksamma ämnet 
annars är tillräckligt persistent för att 
motivera att det skall tas bort från bilaga I.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör att förordningen överensstämmer med bilaga D i 
Stockholmskonventionen. De tre kriterierna för långlivade organiska föroreningar bör vara 
individuella uteslutningskriterier. Dessutom bör dessa kriterier inte åsidosättas genom 
beräkningar av exponering eller andra förhållanden och beräkningar.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 470
Bilaga II, led 3.7.1, led a, led ib (nytt)

ib) Detta skall beaktas inom ramen för 
konventionen om långlivade organiska 
föroreningar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör att förordningen överensstämmer med bilaga D i 
Stockholmskonventionen. De tre kriterierna för långlivade organiska föroreningar bör vara 
individuella uteslutningskriterier. Dessutom bör dessa kriterier inte åsidosättas genom 
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beräkningar av exponering eller andra förhållanden och beräkningar.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 471
Bilaga II, led 3.7.1, led b, led iia (nytt)

iia) Övervakningsuppgifter i biota som 
visar att det verksamma ämnets potential 
till bioackumulering är tillräckligt hög för 
att beaktas i konventionen om långlivade 
organiska föroreningar.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget gör att förordningen överensstämmer med bilaga D i 
Stockholmskonventionen. De tre kriterierna för långlivade organiska föroreningar bör vara 
individuella uteslutningskriterier. Dessutom bör dessa kriterier inte åsidosättas genom 
beräkningar av exponering eller andra förhållanden och beräkningar.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 472
Bilaga II, led 3.7.1, led c, led ii

ii) Övervakningsuppgifter som visar att det 
verksamma ämnets spridning över stora 
avstånd, och eventuell överföring till den 
mottagande miljön, kan ha skett via luft,
vatten eller migrerande arter.

ii) Övervakningsuppgifter som visar att det 
verksamma ämnets spridning över stora 
avstånd, och eventuell överföring till den 
mottagande miljön, kan ha skett via luft eller
vatten.

Or. el

Motivering

Hänvisningen till migrerande arter kan inte styrkas vetenskapligt.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 473
Bilaga II, led 3.7.2
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3.7.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det inte anses vara ett persistent, 
bioackumulerande och toxiskt ämne 
(PBT-ämne).

utgår

Ett ämne som uppfyller samtliga tre 
kriterier i nedanstående avsnitt är ett PBT-
ämne.
3.7.2.1. Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havsvatten är längre än 

60 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 

längre än 40 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment är längre 

än 180 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller 

brackvattensediment är längre än 
120 dagar, eller

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 474
Bilaga II, led 3.7.3

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

utgår

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 475
Bilaga II, led 3.8.1

3.8.1. Ett verksamt ämne skall anses vara 
förenligt med artikel 4 bara om 
riskbedömningen visar att riskerna är 
godtagbara i förhållande till kriterierna i de 
enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel som avses 
i artikel 35 under realistiska föreslagna 
användningsförhållanden för ett 
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet. Vid bedömningen måste 
beaktas effekternas allvar, uppgifternas 
osäkerhet och antalet grupper av organismer 
som det verksamma ämnet förväntas 
påverka negativt genom den avsedda 
användningen.

3.8.1. Ett verksamt ämne skall anses vara 
förenligt med artikel 4 bara om 
riskbedömningen visar att riskerna är 
godtagbara i förhållande till kriterierna i de 
enhetliga principer för bedömning och 
godkännande av växtskyddsmedel som avses 
i artikel 35 under realistiska föreslagna 
användningsförhållanden för ett 
växtskyddsmedel som innehåller det 
verksamma ämnet. Vid bedömningen måste 
beaktas effekternas allvar på lång sikt med 
tanke på den biologiska mångfalden, 
uppgifternas osäkerhet och antalet grupper 
av organismer som det verksamma ämnet 
förväntas påverka negativt genom den 
avsedda användningen.

Or. el

Motivering

Att på lång sikt bevara den biologiska mångfalden måste vara en av förordningens centrala 
målsättningar.
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Ändringsförslag från Richard Seeber + Holger Krahmer

Ändringsförslag 476
Bilaga II, led 3.8.2

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

utgår

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 477
Bilaga II, led 3.8.2a (nytt)

3.8.2a. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av en bedömning 
av gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning och 
andra tillgängliga uppgifter och 
information, däribland en översikt av den 
vetenskapliga litteraturen, inte anses 
toxiskt för bin och har en riskkvot som är 
lägre än 50.

Or. en
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Motivering

Undersökningar visar att bin som utsatts för bekämpningsmedel förlorar 
orienteringsförmågan. Toxicitet för bin skall beaktas i godkännandeförfarandet. Riskkvoten 
är en användbar indikator för att beräkna toxicitet för bin och bör därför omnämnas explicit i 
riskbedömningen.

Ändringsförslag från Roberto Musacchio

Ändringsförslag 478
Bilaga II, led 3.9a (nytt)

3.9a. Ämnen som står upptagna på en 
prioriteringslista som upprättats i enlighet 
med relevanta internationella fördrag som 
ratificerats av EU, eller på den förteckning 
över prioriterade ämnen i samband med 
vattenpolitiken som är bifogad 
direktiv 2000/60/EG skall inte godkännas.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag gör att förordningen överensstämmer med gällande lagstiftning och 
ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 479
Bilaga II, led 4

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

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

– dess acceptabla dagliga intag (ADI), 
godtagbara användarexponering (AOEL) 
och akuta referensdos (ARfD) är betydligt 
lägre än för majoriteten av de godkända 
verksamma ämnena,

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

– det uppfyller två av kriterierna för att 
betraktas som ett PBT-ämne,

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

– de kritiska effekterna är av sådant slag att 
de i kombination med användnings- och 
exponeringsmönstren leder till riskfyllda 
situationer, trots mycket restriktiva 
riskhanteringsåtgärder, t.ex. fullgod 
personlig skyddsutrustning eller mycket 
stora buffertzoner,

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

– det innehåller en stor andel icke-aktiva 
isomerer.

– det anses vara ett persistent, 
bioackumulerande och toxiskt ämne 
(PBT-ämne).
Ett ämne som uppfyller samtliga tre 
kriterier i nedanstående avsnitt är ett 
PBT-ämne.
Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller
persistenskriteriet om
– halveringstiden i havsvatten är längre än 

60 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 

längre än 40 dagar, eller
– halveringstiden i havssediment är längre 

än 180 dagar, eller
– halveringstiden i söt- eller 

brackvattensediment är längre än 
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120 dagar, eller
– halveringstiden i jord är längre än 
120 dagar.
Bedömningen av ämnets persistens i miljön 
skall baseras på tillgängliga data om 
halveringstiden som samlats in under 
lämpliga betingelser, som skall beskrivas av 
sökanden.
Bioackumulering
Ett verksamt ämne uppfyller
bioackumuleringskravet om 
biokoncentrationsfaktorn är högre än 
2000.
Bedömningen av bioackumuleringen skall 
baseras på uppmätta data om 
biokoncentrationer i olika vattenlevande 
arter. Data från såväl sötvattens- som 
havsvattensarter kan användas.
Toxicitet
Ett verksamt ämne uppfyller
toxicitetskriteriet om
– nolleffektkoncentrationen (NOEC) vid 
långvarig exponering för marina 
organismer eller sötvattensorganismer är 
mindre än 0,01 mg/l, eller
– ämnet klassificeras som cancerogent 
(kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 
eller 2) eller reproduktionstoxiskt 
(kategori 1, 2 eller 3), eller
– det finns andra bevis för kronisk toxicitet 

som fastställts genom klassificeringarna 
T, R48 eller Xn, R48 enligt 
direktiv 67/548/EEG,

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

Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 480
Bilaga II, led 4, strecksats -1 (ny)

– det har fastställts som ett prioriterat ämne 
enligt direktiv 2000/60/EG och dess 
dotterdirektiv,

Or. en

Motivering

Om ett ämne är identifierat som ett prioriterat ämne enligt ramdirektivet om vatten skall detta 
beaktas när man godkänner ämnen som utbytbara.
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Ändringsförslag från Lambert van Nistelrooij

Ändringsförslag 481
Bilaga II, led 4, strecksats 4a och b (nya)

– det riskerar att läcka ut i grundvattnet,
– det är potentiellt endokrinstörande, 
neurotoxiskt och immuntoxiskt.

Or. en

Motivering

Att urskilja ämnen med särskilt farliga egenskaper är ett steg framåt, men risken för läckor ut 
i grundvattnet saknas bland riskkriterierna. Det saknas också hänvisning till 
endokrinstörande egenskaper, neurotoxicitet och immuntoxicitet. 

Ändringsförslag från Dan Jørgensen, Chris Davies och Roberto Musacchio

Ändringsförslag 482
Bilaga IV, punkt 1, stycke 3

Ytterligare villkor för att inte godkänna eller 
att återkalla ett godkännande är följande:

Ytterligare villkor för att inte godkänna eller 
att återkalla ett godkännande är följande:

a) Utbytet skall tillåtas bara om de 
verksamma ämnenas kemiska innehåll är 
tillräcklig olika för att uppkomsten av 
resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

a) Utbytet skall tillåtas bara om de 
verksamma ämnenas innehåll och övriga 
icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling är tillräcklig olika för att uppkomsten 
av resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

b) Utbytet skall tillåtas bara för verksamma 
ämnen som vid användning i ett godkänt 
växtskyddsmedel uppvisar en betydligt 
högre risknivå för människors hälsa eller 
miljön.

b) Utbytet får tillåtas av medlemsstaterna
för alla verksamma ämnen som vid 
användning i ett godkänt växtskyddsmedel 
uppvisar en högre risknivå för människors 
hälsa eller miljön.

c) Utbytet skall tillåtas först sedan det vid 
behov har getts möjlighet att inhämta 
erfarenheter från praktisk användning, om 
sådana erfarenheter inte redan finns 
tillgängliga.

Or. en
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Motivering

Härigenom tar man bort begränsningen att utbytet bara skall tillåtas för vissa ämnen och ger 
medlemsstaterna handlingsfrihet.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges och Péter Olajos

Ändringsförslag 483
Bilaga IV, led 1, stycke 3

Ytterligare villkor för att inte godkänna eller 
att återkalla ett godkännande är följande:

Ytterligare villkor för att inte godkänna eller 
att återkalla ett godkännande är följande:

a) Utbytet skall tillåtas bara om de 
verksamma ämnenas kemiska innehåll är 
tillräcklig olika för att uppkomsten av 
resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

a) Utbytet skall tillåtas bara om de 
verksamma ämnenas innehåll och övriga 
icke-kemiska metoder för växtskydd och 
odling är tillräcklig olika för att uppkomsten 
av resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

b) Utbytet skall tillåtas bara för verksamma 
ämnen som vid användning i ett godkänt 
växtskyddsmedel uppvisar en betydligt 
högre risknivå för människors hälsa eller 
miljön.

b) Utbytet får tillåtas av medlemsstaterna
för alla verksamma ämnen som vid 
användning i ett godkänt växtskyddsmedel 
uppvisar en betydligt högre risknivå för 
människors hälsa eller miljön.

c) Utbytet skall tillåtas först sedan det vid 
behov har getts möjlighet att inhämta 
erfarenheter från praktisk användning, om 
sådana erfarenheter inte redan finns 
tillgängliga.

c) Utbytet skall tillåtas först sedan det vid 
behov har getts möjlighet att inhämta 
erfarenheter från praktisk användning, om 
sådana erfarenheter inte redan finns 
tillgängliga.

Or. en

Motivering

Härigenom tar man bort begränsningen att utbytet bara skall tillåtas för vissa ämnen och ger 
medlemsstaterna handlingsfrihet.

Ändringsförslag från Ioannis Gklavakis

Ändringsförslag 484
Bilaga IV, punkt 3, stycke 1

Betydande praktiska eller ekonomiska 
olägenheter för användaren definieras som 
en större mätbar försämring av 

Betydande praktiska eller ekonomiska 
olägenheter för användaren definieras som 
en större mätbar försämring av 
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arbetsmetoderna eller affärsverksamheten 
vilket leder till en oförmåga att behålla 
tillräcklig kontroll över målorganismen. En 
sådan större försämring kan vara t.ex. då det 
inte är tekniskt eller ekonomiskt möjlig att 
använda alternativa ämnen.

arbetsmetoderna eller affärsverksamheten 
vilket leder till en oförmåga att behålla 
tillräcklig kontroll över målorganismen eller 
till snedvridning av konkurrensen inom 
jordbruket. En sådan större försämring kan 
vara t.ex. då det inte är tekniskt eller 
ekonomiskt möjlig att använda alternativa 
ämnen.

Or. el

Motivering

Parallellt med en strävan att säkra säker transport och handel med växtskyddsmedel bör även 
löpa en strävan att säkra jordbrukets konkurrenskraft i gemenskapen.
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