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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 150
Betragtning 6

(6) Planteproduktion spiller en meget stor 
rolle i Fællesskabet. Et af de vigtigste 
midler til beskyttelse af planter og 
planteprodukter mod skadegørere, 
herunder ukrudt, og dermed til forbedring 
af landbrugsproduktionen er anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

udgår

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med denne forordning er beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed, hvilket 
derfor skal have absolut forrang for alle finansielle, økonomiske eller andre hensyn.
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Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 151
Betragtning 7

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

(7) Pesticider kan også have en uheldig 
indvirkning på planteproduktionen. Deres 
anvendelse kan indebære risici, farer samt 
kort- og langsigtede negative virkninger for 
mennesker, dyr og miljøet, navnlig, men 
ikke udelukkende, hvis de markedsføres 
uden at være officielt undersøgt og 
godkendt, og hvis de ikke anvendes korrekt.  
Der bør af samme grund vedtages 
harmoniserede bestemmelser om 
markedsføring af pesticider. 

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "plantebeskyttelsesmidler", som anvendes i hele forslaget, herunder titlen, er ikke 
velegnet, eftersom mange almindelige mennesker ikke vil være bekendt med denne 
terminologi. Fortsætter man med at bruge udtrykket, kan det derfor skabe forvirring blandt 
folk i almindelighed/forbrugerne. "Pesticider" er det rette ord. "Plantebeskyttelsesmidler" bør 
derfor erstattes af "pesticider" og i relevant omfang "pesticidprodukter" i hele forordningen.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 152
Betragtning 7

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

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

Or. en
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Begrundelse

Plantebeskyttelsesmidler indebærer ikke kun risici og farer for mennesker, dyr og miljø. De 
indebærer også skader på mennesker, dyr og miljø samt iboende farer. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 153
Betragtning 8

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

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

Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 154
Betragtning 8

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

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

Or. pl
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Begrundelse

Rekonvalescenter bør medtages blandt de særligt sårbare grupper, fordi de har behov for at 
opholde sig i et rent miljø uden plantebeskyttelsesmidler for at genvinde helbredet.

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 155
Betragtning 8

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

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

Or. el

Begrundelse

De foranstaltninger og afgørelser, der vedtages, må ikke være til skade for det europæiske 
landbrugs konkurrenceevne på verdensmarkedet.

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

Ændringsforslag 156
Betragtning 8

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

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

produkter, der fremstilles eller markedsføres, 
ikke er og ikke mistænkes for at være til 
skade for menneskers sundhed eller for 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der kræves på nuværende tidspunkt stærke beviser for, at et pesticid ikke indvirker på 
menneskers sundhed og miljøet. Der bør i stedet kræves bevis for, at et pesticid ikke blot ikke 
indvirker på, men heller ikke mistænkes for at indvirke på menneskers sundhed og miljøet.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 157
Betragtning 9

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

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

Or. de

Ændringsforslag af Christa Klaß and Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges and Péter 
Olajos

Ændringsforslag 158
Betragtning 9 a (ny)

(9a) Som led i anvendelsen af princippet 
om, at forureneren betaler, bør 
Kommissionen undersøge, hvordan 
producenter af plantebeskyttelsesmidler 
og/eller de aktivstoffer, der indgår heri, på 
passende måde skal inddrages i 
behandlingen eller afhjælpningen af 
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skader på menneskers sundhed eller 
miljøet, som kan opstå ved anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. de

Begrundelse

Som på andre områder af EU's sundheds- og miljøpolitik bør producentansvaret også gælde 
for plantebeskyttelsesmidler eller de aktivstoffer, der indgår heri. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 159
Betragtning 11 a (ny)

(11a) Udviklingen af in vitro- (reagensglas-) 
forsøgsmetoder uden dyr bør fremmes med 
henblik på at opnå sikkerhedsdata, som er 
mere relevante for mennesker end de data, 
der på nuværende tidspunkt anvendes og 
som bygger på forsøg med dyr. 

Or. en

Begrundelse

Langt de fleste dyreforsøgsmetoder er aldrig blevet valideret i henhold til moderne 
standarder, og der er i mange tilfælde rejst tvivl om deres relevans og pålidelighed. Det er 
vigtigt at fremme forsøgsmetoder uden dyr, såvel for at beskytte menneskers sundhed som for 
at skåne dyr for lidelser.

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

Ændringsforslag 160
Betragtning 13

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

(13) Af hensyn til sikkerheden bør 
godkendelsesperioden for aktivstoffer gøres 
tidsbegrænset. Godkendelsesperioden bør stå 
i forhold til de potentielle risici, der er 
forbundet med anvendelsen af de 
pågældende stoffer, og være begrænset til 
højst 15 år for lavrisikostoffer, 5 år for 
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godkendelse bør der tages hensyn til de 
erfaringer, der er gjort i praksis med 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende de pågældende stoffer, samt til 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling. Efter den første forlængelse af 
en godkendelse bør det pågældende stof 
kun revurderes yderligere, hvis der er tegn 
på, at det ikke længere opfylder kravene i 
denne forordning.

substitutionsrelevante stoffer og 10 år for 
andre stoffer. I forbindelse med enhver 
beslutning om forlængelse af en 
godkendelse bør der tages hensyn til de 
erfaringer, der er gjort i praksis med 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende de pågældende stoffer, samt til 
den videnskabelige og teknologiske 
udvikling. 

Or. en

Begrundelse

Stofferne bør med jævne mellemrum tages op til revision for at tage højde for den aktuelle 
videnskabelige viden.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 161
Betragtning 16

(16) Visser stoffer, der ikke primært bruges 
som plantebeskyttelsesmiddel, kan være 
nyttige i plantebeskyttelsesøjemed, mens det 
måske i økonomisk henseende er mindre 
interessant at ansøge om godkendelse. Der 
bør af samme grund fastsættes 
bestemmelser, der specifikt sikrer, at 
sådanne stoffer, for så vidt som de dermed 
forbundne risici er acceptable, også kan 
godkendes til anvendelse som 
plantebeskyttelsesmidler.

(16) Visser stoffer, der ikke primært bruges 
som plantebeskyttelsesmiddel, kan være 
nyttige i plantebeskyttelsesøjemed, mens det 
måske i økonomisk henseende er mindre 
interessant at ansøge om godkendelse. Der 
bør af samme grund fastsættes 
bestemmelser, der specifikt sikrer, at 
sådanne stoffer, for så vidt som de dermed 
forbundne risici er acceptable for alle 
relevante interessenter, også kan godkendes 
til anvendelse som plantebeskyttelsesmidler.

Or. en

Begrundelse

Det er samfundet, der formodes at definere, hvad der er en "acceptabel risiko", så hvis 
samfundet mener, at en risiko ikke er acceptabel, bliver det, der er acceptabelt, omdefineret, 
og risikoen vurderes ud fra dette. Derfor skal bedømmelsen af, om risici er acceptable, 
involvere alle relevante interessenter. Dette skal bl.a. omfatte repræsentanter for beboere og 
lokalsamfund i landdistrikter, landbrugerorganisationer, miljø- og forbrugergrupper og 
offentligheden generelt. 
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Ændringsforslag 162
Betragtning 16

(16) Visser stoffer, der ikke primært bruges 
som plantebeskyttelsesmiddel, kan være 
nyttige i plantebeskyttelsesøjemed, mens det 
måske i økonomisk henseende er mindre 
interessant at ansøge om godkendelse. Der 
bør af samme grund fastsættes 
bestemmelser, der specifikt sikrer, at 
sådanne stoffer, for så vidt som de dermed 
forbundne risici er acceptable, også kan 
godkendes til anvendelse som 
plantebeskyttelsesmidler.

(16) Visser stoffer, der ikke primært bruges 
som plantebeskyttelsesmiddel, kan være 
nyttige i plantebeskyttelsesøjemed, mens det 
måske i økonomisk henseende er mindre 
interessant at ansøge om godkendelse. Der 
bør af samme grund fastsættes 
bestemmelser, der specifikt sikrer, at 
sådanne stoffer, for så vidt som de dermed 
forbundne risici er bedømt som acceptable 
af alle relevante interessenter, også kan 
godkendes til anvendelse som 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. en

Begrundelse

Det er samfundet, der formodes at definere, hvad der er en "acceptabel risiko", så hvis 
samfundet mener, at en risiko ikke er acceptabel, bliver det, der er acceptabelt, omdefineret, 
og risikoen vurderes ud fra dette. Derfor skal bedømmelsen af, om risici er acceptable, 
involvere alle relevante interessenter. Dette skal bl.a. omfatte repræsentanter for beboere og 
lokalsamfund i landdistrikter, landbrugerorganisationer (såvel økologiske som 
konventionelle), miljø- og forbrugergrupper og offentligheden generelt.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 163
Betragtning 17

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

(17) Visse særligt problematiske
aktivstoffer, som på nuværende tidspunkt er 
godkendt, bør identificeres som 
substitutionsrelevante på fællesskabsplan. 
Medlemsstaterne bør regelmæssigt vurdere 
mulighederne for at erstatte 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende 
sådanne aktivstoffer med 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende 
aktivstoffer, der kræver mindre omfattende 
eller slet ingen risikobegrænsende 
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risikobegrænsende foranstaltninger. foranstaltninger, eller med alternative 
landbrugsmetoder. Hvis det vurderes, at der 
er mulighed herfor, bør aktivstoffet straks 
erstattes.

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 164
Betragtning 17

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

(17) Visse aktivstoffer vil kun kunne 
accepteres, hvis der træffes omfattende 
risikobegrænsende foranstaltninger. Disse 
stoffer bør identificeres på fællesskabsplan 
og nationalt plan. Medlemsstaterne bør 
regelmæssigt vurdere mulighederne for at 
erstatte plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende sådanne aktivstoffer med 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende 
aktivstoffer, der kræver mindre omfattende 
risikobegrænsende foranstaltninger, eller 
med ikke-kemiske alternative 
landbrugspraksisser og metoder til 
beskyttelse af afgrøder.

Or. en

Begrundelse

Substitutionsrelevante stoffer bør undersøges en gang og erstattes af sikrere alternativer. 
Hermed undgås det, at produkter, der indeholder substitutionsrelevante stoffer, forbliver på 
markedet på ubestemt tid. Der bør være mulighed for at erstatte produkter med ikke-kemiske 
alternativer.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 165
Betragtning 17

(17) Visse aktivstoffer vil kun kunne 
accepteres, hvis der træffes omfattende 
risikobegrænsende foranstaltninger. Disse 
stoffer bør identificeres på fællesskabsplan. 

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

og nationalt plan. Medlemsstaterne bør 
vurdere plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende sådanne aktivstoffer med 
henblik på at erstatte dem med 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende 
aktivstoffer, der kræver væsentlig mindre 
omfattende risikobegrænsende 
foranstaltninger, eller med ikke-kemiske 
alternative landbrugspraksisser og metoder 
til beskyttelse af afgrøder.

Or. en

Begrundelse

Substitutionsrelevante stoffer bør undersøges en gang og erstattes af sikrere alternativer. 
Hermed undgås det, at produkter, der indeholder substitutionsrelevante stoffer, forbliver på 
markedet på ubestemt tid. Der bør være mulighed for at erstatte produkter med ikke-kemiske 
alternativer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 166
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Kommissionens videnskabelige 
komité om nye sundhedsrisici, SCENIHR 
(Scientific Committee on Emerging and 
Newly Identified Health Risks) pegede i sin 
udtalelse af 10. marts 2006 om de 
eksisterende metoders egnethed til at 
vurdere potentielle risici ved tilsigtede og 
utilsigtede nanoteknologiske produkter på, 
at der er betydelige huller i den viden, som 
er nødvendig for en risikovurdering, bl.a. 
vedrørende karakterisering, sporing og 
måling af nanopartikler, nanopartiklers 
dosisrespons, skæbne og persistens i 
mennesker og miljø samt alle aspekter af 
toksikologi og økotoksikologi i forbindelse 
med nanopartikler. Den konkluderede, at 
de nuværende risikovurderingsmetoder 
kræver visse ændringer for at tage højde 
for de farer, der er forbundet med 
nanoteknologi, og navnlig at de 
eksisterende toksikologiske og 
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økotoksikologiske metoder måske ikke er 
tilstrækkelige til at behandle alle de 
spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med 
nanopartikler. Bestemmelserne i denne 
forordning bør sikre en forsvarlig 
sikkerhedsvurdering af nanopartikler som 
forudsætning for, at de kan godkendes som 
aktivstoffer.

Or. en

Begrundelse

De store huller i vores viden om risici i forbindelse med nanopartikler samt nødvendigheden 
af at ændre de eksisterende metoder, som SCENIHR har påpeget, bør nævnes udtrykkeligt.  
Dette har følger for sikkerhedsvurderingen af nanopartikler og bør medføre, at der indføjes 
specifikke bestemmelser for nanopartikler i denne forordning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 167
Betragtning 17 b (ny)

(17b) Hvis de foranstaltninger, der søges 
indført i medfør af betragtning 17a (ny), 
indebærer, at der opstår 
konkurrencemæssige ulemper som følge af 
forskelsbehandling af en medlemsstats 
egne statsborgere, bør den pågældende 
medlemsstat sørge for, at der ydes en 
passende kompensation herfor.

Or. de

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 168
Betragtning 19

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

(19) Plantebeskyttelsesmidler kan også 
indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en 
liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i 
plantebeskyttelsesmidler, med angivelse af 
begrundelsen herfor. Disse oplysninger bør 
være offentligt tilgængelige. Nærmere 
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oplysninger om alle de hjælpestoffer, der 
indgår i plantebeskyttelsesmidler, bør også 
være offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har ret til oplysninger om risici ved og potentielle negative virkninger af 
hjælpestoffer, som, selv om de ikke bruges i pesticidprodukter, godt kan forekomme i andre 
produkter på markedet. Oplysningerne om, hvilke hjælpestoffer der ikke bør indgå i 
pesticider, samt begrundelsen herfor, bør derfor være offentligt tilgængelige. Oplysningerne 
om alle de hjælpestoffer, der indgår i pesticidprodukter, bør også være offentligt tilgængelige 
og ikke have status af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 169
Betragtning 19

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

(19) Plantebeskyttelsesmidler kan også 
indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en 
liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i 
plantebeskyttelsesmidler, med angivelse af 
begrundelsen herfor. Disse oplysninger bør 
gøres offentligt tilgængelige. Nærmere 
oplysninger om alle de hjælpestoffer, der 
indgår i pesticidprodukter, bør også gøres 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har ret til oplysninger om risici ved og potentielle negative virkninger af 
hjælpestoffer, som kan forekomme i ikke-pesticidprodukter på markedet. Oplysningerne om, 
hvilke hjælpestoffer der ikke bør indgå i pesticider, samt begrundelsen herfor, bør derfor 
være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 170
Betragtning 19

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

indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en 
liste, som skal være tilgængelig for 
interessenter, over hjælpestoffer, der ikke 
må bruges i plantebeskyttelsesmidler, med 
angivelse af begrundelsen herfor.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har ret til oplysninger om, hvilke hjælpestoffer der ikke bør indgå i 
pesticidprodukter, samt begrundelsen herfor, og de bør derfor være offentligt tilgængelige, 
ligesom det er tilfældet med aktivstoffer.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 171
Betragtning 19

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

(19) Plantebeskyttelsesmidler kan også 
indeholde hjælpestoffer. Der bør fastlægges 
og offentliggøres en positivliste over 
hjælpestoffer, der må bruges i 
plantebeskyttelsesmidler.

Or. en

Begrundelse

Offentligheden har ret til oplysninger om risici ved og potentielle negative virkninger af 
hjælpestoffer. Oplysningerne om alle de hjælpestoffer, der indgår i pesticidprodukter, bør 
derfor være offentligt tilgængelige og ikke have status af forretningshemmeligheder.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 172
Betragtning 19

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

(19) Plantebeskyttelsesmidler kan også 
indeholde hjælpestoffer. Der bør opstilles en 
liste over hjælpestoffer, der ikke må bruges i 
plantebeskyttelsesmidler, med angivelse af 
begrundelsen herfor.
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Or. en

Begrundelse

Offentligheden bør have adgang til grundlæggende oplysninger om, hvorfor et hjælpestof ikke 
må bruges i plantebeskyttelsesmidler, sådan som det på nuværende tidspunkt er tilfældet med 
aktivstoffer.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 173
Betragtning 20

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

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

Or. de

Begrundelse

På mellemlang og lang sigt skal målet være indførelse af en egentlig EU-godkendelse, dvs. at 
en godkendelse, der meddeles i én medlemsstat, skal være gyldig i alle de andre 
medlemsstater. Kun på denne måde kan et operationelt indre marked for 
plantebeskyttelsesmidler gennemføres.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 174
Betragtning 21

(21) Bestemmelserne vedrørende 
godkendelse må nødvendigvis sikre et højt 
beskyttelsesniveau. Først og fremmest bør 
målsætningen om at beskytte menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet gå forud for målet 
om forbedring af planteproduktionen, når 
plantebeskyttelsesmidler godkendes. Inden 
plantebeskyttelsesmidler markedsføres, bør 

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

plantebeskyttelsesmidler markedsføres, bør 
det således godtgøres, at de indebærer klare 
fordele for planteproduktionen, at de ikke 
har skadelige virkninger for menneskers 
eller dyrs sundhed, og at de ikke har nogen 
uacceptabel indvirkning på miljøet og 
vandressourcerne.

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af vandressourcerne må sikres.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 175
Betragtning 21

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

(21) Bestemmelserne vedrørende 
godkendelse må nødvendigvis sikre et højt 
beskyttelsesniveau. Først og fremmest bør 
målsætningen om at beskytte menneskers og 
dyrs sundhed og miljøet gå forud for målet 
om forbedring af planteproduktionen, når 
plantebeskyttelsesmidler godkendes. Inden 
plantebeskyttelsesmidler markedsføres, bør 
det således godtgøres, at de ikke har 
sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, herunder for alle sårbare 
grupper, eller for dyr, og at de ikke har 
nogen uacceptabel indvirkning på miljøet.

Or. en

Begrundelse

Hovedformålet med denne forordning er at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers og 
dyrs sundhed samt miljøet, hvilket derfor skal have absolut forrang for alle finansielle, 
økonomiske eller andre hensyn.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 176
Betragtning 24
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(24) For at undgå dobbeltarbejde, begrænse 
den administrative byrde for erhvervslivet 
og medlemsstaterne og sikre en mere 
ensartet tilgængelighed af 
plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, 
der er meddelt af én medlemsstat, 
anerkendes af andre medlemsstater, hvis 
økologiske og klimatiske forhold er 
sammenlignelige med førstnævnte 
medlemsstats. Den Europæiske Union bør 
derfor inddeles i godkendelseszoner med 
sammenlignelige forhold med henblik på at 
lette processen med gensidig anerkendelse.

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

Or. de

Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler. I forbindelse med godkendelsesproceduren bør der 
ligeledes tages hensyn til supplerende krav og begrænsninger af anvendelsen (f.eks. krav til 
afstand, midlertidigt anvendelsesforbud etc.).

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 177
Betragtning 24

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

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

Or. pl
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Begrundelse

Præcisering. Klimatiske forhold kan ikke sidestilles med økologiske ditto, eftersom de 
sidstnævnte medvirker til dannelsen af de førstnævnte.

Det er forholdene i det geografiske miljø, forstået som et sæt af indbyrdes forbundne 
elementer (lithosfære, atmosfære, hydrosfære, pedosfære, antroposfære), der skaber et 
økosystem med specifikke økologiske forhold, som betinger udviklingen af et habitat for 
levende organismer.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 178
Betragtning 24 a (ny)

(24a) Inddelingen af EU i 
godkendelseszoner med sammenlignelige 
forhold betragtes som et første skridt hen 
imod gennemførelsen af et indre marked 
for plantebeskyttelsesmidler, hvor 
godkendelsen af et plantebeskyttelsesmiddel 
er gyldig i hele EU. Kommissionen 
forelægger med regelmæssige mellemrum 
en statusrapport om gennemførelsen af det 
indre marked for plantebeskyttelsesmidler. 
Den fremsætter forslag til foranstaltninger 
for at gennemføre det indre marked så 
hurtigt som muligt.

Or. de

Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler. Et første skridt i denne retning kan være godkendelse pr. 
zone, hvor en godkendelse, der er meddelt for et plantebeskyttelsesmiddel af én medlemsstat, 
er gyldig i alle de andre medlemsstater i den samme zone.

Målet er et indre marked for plantebeskyttelsesmidler. Dette betyder, at godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel i én medlemsstat i EU automatisk gælder som godkendelse for hele 
EU.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 179
Betragtning 26

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning bør udgå, fordi det er meget svært at definere en fare eller trussel, og en 
sådan undtagelsesbestemmelse vil åbne mulighed for alle mulige fritagelser, hvilket bør 
undgås.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 180
Betragtning 26

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Det giver ikke megen mening at have en forordning med høje standarder, hvis den samtidig 
giver mulighed for at afvige herfra, hvad enten der er tale om undtagelsestilfælde eller ej. 
Betragtningen bør derfor udgå.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 181
Recital 26

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

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

Or. de

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 182
Recital 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere, herunder god 
plantebeskyttelsespraksis og god 
miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag 
III til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der 
bør derfor fastsættes en overgangsperiode, 
der gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Der bør derfor fastsættes en 
overgangsperiode, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at etablere de strukturer, 
der er nødvendige for, at brugerne af 
plantebeskyttelsesmidler kan anvende 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere

Or. de

Begrundelse

Det bør afvises at indføre nye forpligtelser vedrørende krydsoverensstemmelse.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 183
Betragtning 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder principperne 
om integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 
derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere, og anvendelsen af ikke-
kemiske, naturlige alternativer bør 
prioriteres i størst muligt omfang. Rådet
indarbejder principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere, herunder god 
plantebeskyttelsespraksis og ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring, i de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er 
omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 
1782/2003. Der bør derfor fastsættes en 
overgangsperiode, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at etablere de strukturer, 
der er nødvendige for, at brugerne af 
plantebeskyttelsesmidler kan anvende 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere og ikke-kemiske alternative 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Man bør altid prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere, da dette er 
den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den er mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de metoder, der bygger på 
komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter og andre former for liv, 
og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-
kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring over en bred front.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 184
Betragtning 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder principperne 
om integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 
derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes i overensstemmelse med deres 
godkendelse, og anvendelsen af ikke-
kemiske, naturlige alternativer bør 
prioriteres i størst muligt omfang. Rådet 
indarbejder principperne om anvendelse af 
ikke-kemiske metoder til plantebeskyttelse, 
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 
derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af pesticidprodukter kan 
anvende principperne om ikke-kemiske 
alternative metoder til plantebeskyttelse,
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Man bør altid prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere, da dette er 
den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den er mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de metoder, der bygger på 
komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter og andre former for liv, 
og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-
kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 185
Betragtning 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes i overensstemmelse med deres 
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principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder principperne 
om integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 
derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret
bekæmpelse af skadegørere

godkendelse og kun som en sidste udvej, 
idet anvendelsen af ikke-kemiske, naturlige 
alternativer bør prioriteres i størst muligt 
omfang. Rådet indarbejder principperne om 
anvendelse af ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring i de 
lovgivningsbestemte forvaltningskrav, der er 
omhandlet i bilag III til forordning (EF) nr. 
1782/2003. Der bør derfor fastsættes en 
overgangsperiode, der gør det muligt for 
medlemsstaterne at etablere de strukturer, 
der er nødvendige for, at brugerne af 
plantebeskyttelsesmidler kan anvende 
principperne om ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Or. en

Begrundelse

Man bør altid prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere, da dette er 
den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den er mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de metoder, der bygger på 
komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter og andre former for liv, 
og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-
kemiske metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring over en 
bred front.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 186
Betragtning 28

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere. Rådet indarbejder principperne 
om integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god plantebeskyttelsespraksis og 
god miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 

(28) For at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af menneskers sundhed og 
miljøet bør plantebeskyttelsesmidler 
anvendes korrekt, i overensstemmelse med 
deres godkendelse og under hensyntagen til 
principperne om integreret bekæmpelse af 
skadegørere, idet anvendelsen af ikke-
kemiske, naturlige alternativer bør 
prioriteres i størst muligt omfang. Rådet 
indarbejder principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere, herunder god 
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derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

plantebeskyttelsespraksis og god 
miljøpraksis, i de lovgivningsbestemte 
forvaltningskrav, der er omhandlet i bilag III 
til forordning (EF) nr. 1782/2003. Der bør 
derfor fastsættes en overgangsperiode, der 
gør det muligt for medlemsstaterne at 
etablere de strukturer, der er nødvendige for, 
at brugerne af plantebeskyttelsesmidler kan 
anvende principperne om integreret 
bekæmpelse af skadegørere.

Or. en

Begrundelse

Pesticider bør anvendes i henhold til de nye strenge godkendelsesbetingelser. De ikke-
kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere bør prioriteres.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 187
Recital 31

(31) Der investeres store summer i 
undersøgelser. Disse investeringer bør 
beskyttes med henblik på at stimulere 
forskningen. Undersøgelser, som en ansøger 
har forelagt for en medlemsstats 
myndigheder, bør således beskyttes, så andre 
ansøgere ikke kan gøre brug af dem. Af 
hensyn til konkurrencen bør denne 
beskyttelse dog tidsbegrænses. Den bør 
desuden begrænses til undersøgelser, der 
reelt er nødvendige i reguleringsøjemed, så 
det undgås, at ansøgere kunstigt forlænger 
beskyttelsesperioden ved at fremlægge nye 
undersøgelser, der ikke er nødvendige.

(31) Der investeres store summer i 
undersøgelser. Disse investeringer bør 
beskyttes med henblik på at stimulere 
forskningen. Undersøgelser, som en ansøger 
har forelagt for en medlemsstats 
myndigheder, med undtagelse af sådanne, 
som omfatter forsøg med hvirveldyr, samt 
andre undersøgelser, der bidrager til at 
undgå dyreforsøg, bør således beskyttes, så 
andre ansøgere ikke kan gøre brug af dem.
Af hensyn til konkurrencen bør denne 
beskyttelse dog tidsbegrænses. Den bør 
desuden begrænses til undersøgelser, der 
reelt er nødvendige i reguleringsøjemed, så 
det undgås, at ansøgere kunstigt forlænger 
beskyttelsesperioden ved at fremlægge nye 
undersøgelser, der ikke er nødvendige.

Or. de
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 188
Betragtning 32

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

(32) Der bør fastsættes bestemmelser, der 
forebygger gentagelser af forsøg og 
undersøgelser. Frem for alt bør gentagelser 
af forsøg med hvirveldyr forbydes. Der bør i 
dette øjemed være pligt til at stille 
resultaterne af forsøg med hvirveldyr samt 
af andre undersøgelser, der bidrager til at 
forhindre forsøg med dyr, til rådighed. For 
at brugerne kan vide, hvilke forsøg andre har 
foretaget, bør medlemsstaterne give 
autoriteten meddelelse om alle disse forsøg, 
selv når de ikke er omfattet af ovennævnte 
regler om obligatorisk tilrådighedsstillelse.
Autoriteten bør oprette en central database 
for sådanne undersøgelser.

Or. de

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies + Roberto Musacchio

Ændringsforslag 189
Betragtning 34

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

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

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes. Dette omfatter bl.a. erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere og 
andre tilstedeværende, arbejdstagere, specifikke sårbare grupper og forbrugere, som direkte 
eller indirekte eksponeres via luften, fødevarer, foder, vand eller miljøet Alle de relevante 
eksponeringsfaktorer skal medtages ved vurderingen af eksponering og risici for hver enkelt 
gruppe.  

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 190
Betragtning 34

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

(34) Klassificering, emballering og 
mærkning af pesticider er omfattet af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
klassificering, emballering og etikettering af 
farlige præparater. For at sikre en endnu 
bedre beskyttelse af brugere af 
plantebeskyttelsesmidler, af beboere og 
andre tilstedeværende, som kan eksponeres 
for plantebeskyttelsesmidler i forbindelse 
med sprøjtning af afgrøder, af forbrugere af 
planter og planteprodukter samt af miljøet 
bør der vedtages specifik lovgivning på 
grundlag af et lovgivningsforslag fra 
Kommissionen, der tager hensyn til de 
specifikke anvendelsesbetingelser for 
plantebeskyttelsesmidler. 

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes. Dette omfatter bl.a. erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere 
og andre tilstedeværende, arbejdstagere, specifikke sårbare grupper og forbrugere, som 
direkte eller indirekte eksponeres via luften, fødevarer, foder, vand eller miljøet Alle de 
relevante eksponeringsfaktorer skal medtages ved vurderingen af eksponering og risici for 
hver enkelt gruppe. 
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos + Gyula Hegyi og Christa Klaß

Ændringsforslag 191
Betragtning 35

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

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

Or. en

Begrundelse

Brugen af pesticider indebærer ikke kun risici og farer for brugerne, men også for 
offentligheden generelt, og reklamer må derfor hverken vildlede brugerne eller offentligheden 
med hensyn til pesticider og pesticidprodukter.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 192
Betragtning 35

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

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

Or. en

Begrundelse

Reklamer for pesticider og pesticidprodukter må ikke vildlede brugerne eller offentligheden.

Ændringsforslag af Horst Schnellhardt

Ændringsforslag 193
Betragtning 36

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
med det formål at højne niveauet for 
beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed 
og miljøet - via muligheden for at spore 
eventuel eksponering - samt for at skabe 

udgår
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mere effektiv overvågning og kontrol og 
reducere udgifterne til overvågning af 
vandkvaliteten.

Or. de

Begrundelse

Dette vedrører ikke denne forordnings anvendelsesområde.  Kontrol og registrering henhører 
fortsat under temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 194
Betragtning 36

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler med det formål 
at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via 
muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere 
effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.

(36) Der bør fastsættes og offentliggøres 
bestemmelser om areal- og afgrødespecifik
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler med det formål 
at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via 
muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere 
effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.
De indsamlede oplysninger bør endvidere 
anvendes til et ”pesticidpas”, der kan sikre 
sporbarheden af pesticidanvendelser i 
fødevarekæden og i vandressourcerne.

Or. en

Begrundelse

Dette vil øge gennemsigtigheden. Ved at gøre oplysningerne tilgængelige i et pesticidpas, der 
indeholder information om alle de pesticider, der er brugt på et givet produkt, skaber man et 
yderligere incitament til at reducere anvendelsen af pesticider. Flere store detailkæder har 
efterspurgt et sådant pas for at kunne imødekomme forbrugernes ønsker. Dette 
ændringsforslag går simpelthen ud på at føje ordet "vandressourcer" til ordførerens 
ændringsforslag.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 195
Betragtning 36

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler med det formål 
at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via 
muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere 
effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler, som på 
anmodning skal udleveres direkte til 
interesserede parter såsom beboere og 
andre tilstedeværende, med det formål at 
højne niveauet for beskyttelse af menneskers 
og dyrs sundhed og miljøet - via muligheden 
for at spore eventuel eksponering - samt for 
at skabe mere effektiv overvågning og 
kontrol og reducere udgifterne til 
overvågning af vandkvaliteten. I 
betragtning af muligheden for kroniske 
langtidsvirkninger på sundheden bør disse 
optegnelser opbevares i mindst 30 år.

Or. en

Begrundelse

Tilgængeligheden af disse oplysninger er afgørende for den korrekte diagnosticering og 
behandling af personer, hvis helbred er blevet negativt påvirket, og borgerne bør derfor have 
ret til at få udleveret oplysninger om de kemikalier, de udsættes for, så de kan videregive dem 
f.eks. til deres læge eller en anden sundhedsrådgiver.  I betragtning af muligheden for 
kroniske langtidsvirkninger på sundheden bør disse optegnelser opbevares i mindst 30 år.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 196
Betragtning 36

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler med det formål 
at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via 
muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere 
effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.

(36) Der bør fastsættes bestemmelser om 
registrering og information om anvendelsen 
af plantebeskyttelsesmidler med det formål 
at højne niveauet for beskyttelse af 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet - via 
muligheden for at spore eventuel 
eksponering - samt for at skabe mere 
effektiv overvågning og kontrol og reducere 
udgifterne til overvågning af vandkvaliteten.
I betragtning af muligheden for kroniske 
langtidsvirkninger på sundheden bør disse 
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optegnelser opbevares i mindst 20 år.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af muligheden for kroniske langtidsvirkninger på sundheden bør oplysningerne 
opbevares i mindst 20 år.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 197
Betragtning 37

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

(37) Medlemsstaterne bør føre kontrol og 
tilsyn med markedsføring og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler med henblik på at
sikre overholdelsen af kravene i denne 
forordning, så der opnås et højt niveau for 
beskyttelse af både menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 198
Betragtning 38

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

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

Or. de

Begrundelse

Der er ingen forbindelse mellem forordning (EF) nr. 882/2004 og plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 199
Betragtning 39

(39) Der bør sikres tæt koordinering med 
andre dele af fællesskabslovgivningen, 
navnlig Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 
2005 om maksimalgrænseværdier for 
pesticidrester i eller på vegetabilske og 
animalske fødevarer og foderstoffer og om 
ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF[7] 
og fællesskabsbestemmelserne om 
beskyttelse af arbejdstagere og andre, der 
beskæftiger sig med indesluttet anvendelse 
og udsætning af genetisk modificerede 
organismer.

(39) Foranstaltningerne i denne forordning 
bør ikke berøre den eksisterende 
fællesskabslovgivning, navnlig Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om en 
ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider1, 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger2, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i 
eller på vegetabilske og animalske fødevarer 
og foderstoffer og om ændring af Rådets 
direktiv 91/414/EØF[7] og 
fællesskabsbestemmelserne om beskyttelse 
af arbejdstagere og andre, der beskæftiger 
sig med indesluttet anvendelse og udsætning 
af genetisk modificerede organismer.
1 EUT L ...
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Direktiv ændret ved 
afgørelse nr. 2455/2001/EF (EFT L 331, 
15.12.2001, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Sikring af sammenhængen mellem alle relaterede retsakter. 
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 200
Betragtning 44

(44) Medlemsstaterne bør udpege de 
relevante nationale myndigheder.

(44) Medlemsstaterne bør udpege de 
relevante nationale myndigheder, som skal 
forestå gennemførelsen af denne
forordning.

Or. pl

Begrundelse

Den nuværende affattelse røber intet om, hvorfor medlemsstaterne bør udpege sådanne 
myndigheder. Det fremgår imidlertid af forordningens artikel 72, at de bl.a. skal have til
opgave at indsamle oplysninger, overvåge forordningens gennemførelse, udarbejde rapporter 
og samordne lovgivningen..

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 201
Artikel 1

Formål Indhold og formål

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser 
om godkendelse af aktivstoffer, safenere og 
synergister, som plantebeskyttelsesmidler 
indeholder eller består af, og bestemmelser 
om adjuvanser og hjælpestoffer.

2. Forordningen indeholder både 
bestemmelser om godkendelse af 
aktivstoffer, safenere og synergister, som 
plantebeskyttelsesmidler indeholder eller 
består af, og bestemmelser om adjuvanser og 
hjælpestoffer.

3. Forordningen har til formål at sikre et 
højt beskyttelsesniveau for både 
menneskers og dyrs sundhed og miljøet.
4. Forordningen bygger på 
forsigtighedsprincippet med henblik på at 
sikre, at markedsførte stoffer eller 
produkter ikke er til skade for menneskers 
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sundhed eller for miljøet.
5. Forordningen har endvidere til formål at 
harmonisere regler for markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler med henblik på at 
give landbrugerne i de forskellige 
medlemsstater adgang til et ensartet udbud 
af plantebeskyttelsesmidler.

Or. en

Begrundelse

Forordningens formål og grundprincipper bør fastlægges i artikel 1, ikke blot i dens 
betragtninger.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde og Johannes Blokland

Ændringsforslag 202
Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

1. Ved denne forordning fastsættes der 
bestemmelser om godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler i den form, hvori 
de frembydes til salg, samt om 
markedsføring, anvendelse og kontrol heraf i 
Fællesskabet.

Forordningen indeholder både bestemmelser 
om godkendelse af aktivstoffer, safenere og 
synergister, som plantebeskyttelsesmidler 
indeholder eller består af, og bestemmelser 
om adjuvanser og hjælpestoffer.

2. Forordningen indeholder både 
bestemmelser om godkendelse af 
aktivstoffer, safenere og synergister, som 
plantebeskyttelsesmidler indeholder eller 
består af, og bestemmelser om adjuvanser og 
hjælpestoffer.

3. Medlemsstaterne kan ikke forhindres i at 
anvende forsigtighedsprincippet ved 
begrænsning af eller forbud mod pesticider.
4. Medlemsstaterne kan fastlægge de 
pesticidfri zoner, de finder nødvendige for 
at sikre drikkevandsresurser. Sådanne 
pesticidfri zoner kan dække hele 
medlemsstaten.
5. Medlemsstaterne kan skride til forbud 
mod anvendelse og markedsføring af EU-
godkendte pesticider, når disse er målbare 
ved udgangen af rodzonen.
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Or. da

Begrundelse

Stk. 3 vil gøre denne forordning til minimumsregler, hvilket vil gøre det muligt for de enkelte 
lande at gå foran med afviklingen af pesticider.

Stk. 4 og 5 er vigtige for at sikre, at den sejr, der blev vundet i grundvandsdirektivet, for at 
kunne sikre drikkevandet føres videre i denne forordning.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 203
Artikel 2, stk. 2

2. Denne forordning finder anvendelse på 
stoffer, herunder mikroorganismer og vira, 
med generel eller specifik virkning mod 
skadegørere eller på planter, plantedele eller 
planteprodukter (i det følgende benævnt 
"aktivstoffer").

2. Denne forordning finder anvendelse på 
stoffer, herunder mikroorganismer og vira, 
med generel eller specifik virkning mod 
skadegørere eller på planter, plantedele eller 
planteprodukter (i det følgende benævnt 
"aktivstoffer"). Når der er vedtaget en 
specifik forordning for biologiske 
bekæmpelsesmidler, vil den ikke længere 
finde anvendelse på mikroorganismer, 
virusser, feromoner og biologiske 
produkter. 

Or. en

Begrundelse

Det bør understreges, at bestemmelserne i den foreliggende forordning er beregnet til at 
begrænse skadevirkningerne af syntetiske plantebeskyttelsesmidler, hvorimod de ikke altid er 
egnede til at vurdere risici og potentielle virkninger i forbindelse med biologiske 
bekæmpelsesmidler. Skal der tages hensyn til sådanne produkters særlige egenskaber, bør der 
vedtages en forordning for biologiske bekæmpelsesmidler.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 204
Artikel 2, stk. 2

2. Denne forordning finder anvendelse på 
stoffer, herunder mikroorganismer og vira, 
med generel eller specifik virkning mod 

2. Denne forordning finder anvendelse på 
stoffer, herunder mikroorganismer og vira, 
inklusive genetisk modificerede 
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skadegørere eller på planter, plantedele eller 
planteprodukter (i det følgende benævnt 
"aktivstoffer").

mikroorganismer (GMM'er), med generel 
eller specifik virkning mod skadegørere eller 
på planter, plantedele eller planteprodukter (i 
det følgende benævnt "aktivstoffer").

Or. pl

Begrundelse

Selv om forskning, der involverer GMM'er, udelukkes i forordningens artikel 51, stk. 3, 
betyder det ikke, at genetisk modificerede organismer ikke vil blive anvendt i fremtiden.
Kommissionen kan på et senere tidspunkt beslutte at give tilladelse til forskning i genetisk 
modificerede organismer i henhold til direktiv 2001/18/EF.
Forordningens artikel 47 omhandler markedsføring og anvendelse af plante-
beskyttelsesmidler,  der indeholder genetisk modificerede mikroorganismer.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 205
Artikel 3, nr. 2

(2) "stoffer": (2) "stoffer":

kemiske grundstoffer og deres forbindelser, 
således som de forekommer naturligt eller 
ved industriel fremstilling, herunder alle 
urenheder, som er en uundgåelig følge af 
fremstillingsprocessen

kemiske grundstoffer og deres forbindelser, 
således som de forekommer naturligt eller 
ved industriel fremstilling, herunder alle 
urenheder, som er en uundgåelig følge af 
den anvendte fremstillingsproces

Or. pl

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 206
Artikel 3, nr. 2 a (nyt)

2a) ”aktivstoffer”
stoffer samt alle kendte metabolitter, som er 
til stede i brugsfasen, mikroorganismer og 
virusser, som har generel eller specifik 
indvirkning på målorganismer eller på 
planter, plantedele eller planteprodukter
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Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 207
Artikel 3, nr. 3

(3) "præparater": (3) "præparater":

blandinger, der består af to eller flere stoffer, 
og som er bestemt til at blive anvendt som 
plantebeskyttelsesmiddel eller adjuvans

blandinger eller opløsninger, der består af to 
eller flere stoffer, hvoraf mindst ét er et 
aktivstof, og som er bestemt til at blive 
anvendt som plantebeskyttelsesmiddel eller 
adjuvans

Or. pl

Begrundelse

Definitionen af "præparater" bør ikke kun omfatte blandinger (sammensatte stoffer, som let 
kan adskilles i deres enkeltdele ad simpel fysisk vej (ved brug af filterpapir, mekanisk 
adskillelse eller centrifugering)), men også opløsninger (homogene stoffer), som har andre 
egenskaber..

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 208
Artikel 3, nr. 4

4) "stof, der giver anledning til bekymring": 4) "stof, der giver anledning til bekymring":
et stof, der i sig selv kan forårsage 
skadevirkninger for mennesker, dyr eller 
miljøet, og som er til stede eller dannes i et 
plantebeskyttelsesmiddel i tilstrækkelige 
koncentrationer til at kunne medføre disse 
virkninger.

et stof, der i sig selv kan forårsage 
skadevirkninger for mennesker, dyr eller 
miljøet.

Disse stoffer omfatter blandt andet stoffer, 
der er klassificeret som farlige i 
overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF, og som er til stede i 
plantebeskyttelsesmidlet i en sådan 
koncentration, at midlet må betragtes som 
farligt i henhold til artikel 3 i 
direktiv 1999/45/EF

Disse stoffer omfatter blandt andet stoffer, 
der er klassificeret som farlige i 
overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF, og som betragtes som farlige i 
henhold til artikel 3 i direktiv 1999/45/EF

Ethvert stof, der har eller kan have et 
kræftfremkaldende, mutagent, 
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hormonforstyrrende, neurotoksisk, 
immunotoksisk, reproduktionstoksisk, 
genotoksisk eller hudirriterende potentiale, 
skal betragtes som stoffer, der giver 
anledning til bekymring. 

Or. en

Begrundelse

Kategorien af stoffer, der giver anledning til bekymring, skal omfatte ethvert stof, som har 
potentialet til at skade menneskers eller dyrs sundhed eller miljøet. Dette omfatter ethvert stof 
med et kræftfremkaldende, mutagent, hormonforstyrrende, neurotoksisk, immunotoksisk, 
reproduktionstoksisk, genotoksisk eller hudirriterende potentiale.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 209
Artikel 3, nr. 4 a (nyt)

4a) "artikel":
en genstand, der under fremstillingen har 
fået en særlig form, overflade eller design, 
der i højere grad end den kemiske 
sammensætning er bestemmende for dens 
funktion 

Or. en

Begrundelse

Denne forordning bør ikke kun dreje sig om aktivstoffer og plantebeskyttelsesmidler som 
sådan, men også om "artikler", der kan indeholde sådanne stoffer (f.eks. tekstiler). Den her 
foreslåede definition er identisk med den, der er vedtaget i Reach-regi.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 210
Artikel 3, nr. 4 a (nyt)

4a) "reklame":
et middel til at fremme salget eller 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
over for alle andre end godkendelsens 
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indehaver, den, der markedsfører 
plantebeskyttelsesmidlet, og disses agenter 
via trykte eller elektroniske medier  

Or. en

Begrundelse

Nødvendigt i håndhævelsesøjemed.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 211
Artikel 3, nr. 5

(5) "planter": (5) "planter":
levende planter og levende plantedele, 
herunder friske frugter, grøntsager og frø

levende planter og levende plantedele samt 
såsæd, navnlig friske frugter, grøntsager, 
blomster, blade, skud, levende pollen, kim, 
løg og rødder

Or. pl

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 212
Artikel 3, nr. 5

5) "planter": 5) "planter":
levende planter og levende plantedele, 
herunder friske frugter, grøntsager og frø

levende planter og levende plantedele, 
herunder friske frugter, grøntsager, rødder
og frø

Or. en

Begrundelse

Denne definition skulle gøre det klart, at roden er en del af planten.
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Ændringsforslag af Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio

Ændringsforslag 213
Artikel 3, nr. 7 a (nyt)

7a) "lav risiko/lavrisiko":
en beskaffenhed, som ikke i sig selv kan 
forventes at medføre skadevirkninger for 
mennesker, dyr eller miljøet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition, som kan tydeliggøre bestemmelserne vedrørende aktivstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler med lav risiko.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 214
Artikel 3, nr. 9

9) "markedsføring": 9) "markedsføring":

besiddelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
med henblik på salg i Fællesskabet, herunder 
udbydelse til salg eller anden overførsel, 
som finder sted mod eller uden vederlag, 
samt selve salget og distributionen og andre 
former for overførsel. Et 
plantebeskyttelsesmiddels overgang til fri 
omsætning på Fællesskabets område 
betragtes som markedsføring efter 
betydningen i denne forordning

besiddelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
med henblik på salg i Fællesskabet, herunder 
udbydelse til salg eller anden overførsel, 
som finder sted mod eller uden vederlag, 
samt selve salget og distributionen og andre 
former for overførsel. Import af et 
plantebeskyttelsesmiddel til Fællesskabets 
område betragtes som markedsføring efter 
betydningen i denne forordning

Or. en

Begrundelse

Præcisering: Anden del af denne bestemmelse vedrører specifikt import, ikke overgang til fri 
omsætning generelt.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 215
Artikel 3, nr. 9 a (nyt)

9a) "parallelhandel":
import af et plantebeskyttelsesmiddel fra en 
medlemsstat, hvor det er godkendt i 
henhold til betingelserne i direktiv 
91/414/EØF eller denne forordning med 
henblik på markedsføring i 
importmedlemsstaten, hvor det pågældende 
plantebeskyttelsesmiddel eller et identisk 
referenceprodukt er godkendt i henhold til 
betingelserne i direktiv 91/414/EØF eller 
denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at udforme en klar definition og et minimumssæt af harmoniserede 
fællesskabsregler for markedsføring af plantebeskyttelsesmidler via parellelhandel.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 216
Artikel 3, nr. 9 a (nyt)

9a) "reklame":
et middel til at fremme salget eller 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
(over for alle andre end godkendelsens 
indehaver, den, der markedsfører 
plantebeskyttelsesmidlet, og disses agenter) 
via trykte eller elektroniske medier 

Or. en

Begrundelse

En definition er nødvendig i håndhævelsesøjemed.
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Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 217
Artikel 3, nr. 9 b (nyt)

9b) "identisk":
Plantebeskyttelsesmidler anses for at være 
identiske:
• når de har fælles oprindelse
• når de er fremstillet af samme selskab
eller af en associeret virksomhed eller på 
licens ("producentens identitet"), og 
• når de i det mindste er blevet fremstillet 
efter den samme formel og under 
anvendelse af det samme aktivstof og 
desuden har de samme virkninger, når 
henses til de forskelle, der kan være med 
hensyn til de landbrugsmæssige, 
plantesundhedsmæssige og miljømæssige, 
navnlig klimatiske forhold.

Or. en

Begrundelse

Vedrører reglerne for parallelhandel: Den forenklede procedure for markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler gennem parallelhandel bør kun anvendes, når det importerede 
produkt er identisk med det godkendt produkt, og derfor foreslås ovenstående definition.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 218
Artikel 3, nr. 10

10) "godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel":

10) "godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel":

en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstats kompetente myndighed giver 
tilladelse til, at et plantebeskyttelsesmiddel 
markedsføres på den pågældende 
medlemsstats område

en administrativ handling, hvorved en 
medlemsstats kompetente myndighed giver 
tilladelse til, at et plantebeskyttelsesmiddel 
markedsføres i zonen

Or. de
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Begrundelse

Der bør indføres en EU-godkendelse med henblik på at gennemføre et operationelt indre 
marked for plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 219
Artikel 3, nr. 11 a (nyt)

11a) "importører"
importører af plantebeskyttelsesmidler er 
personer, der indfører disse til 
erhvervsmæssige formål

Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 220
Artikel 3, nr. 13

(13) "miljø" (13) "miljø"
vand (herunder grund-, overflade-, 
overgangs- og kystvand), jord, luft, land og 
vilde dyr og planter samt ethvert samspil 
mellem disse og ethvert samspil med andre 
levende organismer

geologiske og topografiske forhold, vand 
(herunder grund-, overflade-, overgangs- og 
kystvand), jord, luft, land og vilde dyr og 
planter samt ethvert samspil mellem disse og 
ethvert samspil med andre levende 
organismer

Or. pl

Begrundelse

Begrebsmæssigt ændringsforslag. Miljøet omfatter ikke blot vandet, luften og jorden, men 
også undergrunden (geologi) og terrænforholdene (topografi). Spørgsmålet om, hvor dybt de 
i forordningen omhandlede stoffer trænger ned i undergrunden, afhænger af dens type og 
beskaffenhed (f.eks. dens permeabilitet). Plantebeskyttelsesmidler vil trænge dybere og 
hurtigere ned i sand og stærkt porøs klippe end i solide stenarter (granit, basalt osv.). Også 
topografien influerer på spredningen af opløste plantebeskyttelsesmidler, idet denne ikke 
foregår på samme måde i flade lavlandsområder (f.eks. floddeltaer) som i stærkt skrånende 
terræn, hvor afstrømningen er betydelig.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 221
Artikel 3, nr. 13 a (nyt)

13a) en tilstand af fuldkommen fysisk og 
psykisk velvære og ikke blot fravær af 
sygdom eller svagelighed

Or. de

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 222
Artikel 3, nr. 14

(14) "integreret bekæmpelse af 
skadegørere"

udgår

nøje gennemgang af alle til rådighed 
stående metoder til bekæmpelse af 
skadegørere og integreret iværksættelse på 
dette grundlag af passende 
foranstaltninger, der bidrager til at hindre 
skadegørere i at udvikle sig, og som holder 
brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre interventionsmidler på et økonomisk 
forsvarligt niveau, samtidig med at de 
minimerer risikoen for menneskers 
sundhed og for miljøet. Med integreret 
bekæmpelse af skadegørere lægges der 
vægt på dyrkning af sunde afgrøder med så 
få forstyrrelser af landbrugsøkosystemerne 
som muligt samt fremme af naturlige 
mekanismer til bekæmpelse af skadegørere

Or. pl

Begrundelse

Den ovennævnte metode til integreret bekæmpelse af skadegørere anvendes i USA, men er 
ikke standardiseret og ej heller obligatorisk noget sted i verden.

Definitionen på "integreret bekæmpelse af skadegørere" bygger på ISO 9000-standarderne 
for kvalitetsstyring og ISO 14000-standarderne for miljøledelse. Den ovenstående definition 
omfatter imidlertid ikke vigtige standardiseringsaspekter såsom formål, metoder og 
procedurer, som alle beskrives i detaljer i ISO-standarderne. Så længe der ikke er udarbejdet 
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et relevant normativt dokument med alle disse oplysninger, er der ingen pointe i at medtage 
en sådan definition.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 223
Artikel 3, nr. 14

14) "integreret bekæmpelse af skadegørere": 14) "integreret bekæmpelse af skadegørere":
nøje gennemgang af alle til rådighed stående 
metoder til bekæmpelse af skadegørere og 
integreret iværksættelse på dette grundlag af 
passende foranstaltninger, der bidrager til at 
hindre skadegørere i at udvikle sig, og som 
holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre interventionsmidler på et økonomisk 
forsvarligt niveau, samtidig med at de 
minimerer risikoen for menneskers sundhed 
og for miljøet. Med integreret bekæmpelse 
af skadegørere lægges der vægt på dyrkning 
af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af 
landbrugsøkosystemerne som muligt samt 
fremme af naturlige mekanismer til 
bekæmpelse af skadegørere

nøje gennemgang af alle til rådighed stående 
metoder til bekæmpelse af skadegørere og 
integreret iværksættelse på dette grundlag af 
passende foranstaltninger, der bidrager til at 
hindre skadegørere i at udvikle sig, og som 
holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre interventionsmidler på et økonomisk 
og økologisk forsvarligt niveau, samtidig 
med at de minimerer risikoen for 
menneskers sundhed og for miljøet. Med 
integreret bekæmpelse af skadegørere 
lægges der vægt på dyrkning af sunde 
afgrøder med så få forstyrrelser af 
landbrugsøkosystemerne som muligt ved på 
passende måde at tage hensyn til 
præventive dyrkningsforanstaltninger, 
anvendelse af tilpassede sorter og af ikke-
kemiske metoder til plantebeskyttelse og 
afgrødestyring

Or. de

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 224
Artikel 3, nr. 14

14) "integreret bekæmpelse af skadegørere": 14) "integreret bekæmpelse af skadegørere":

nøje gennemgang af alle til rådighed stående 
metoder til bekæmpelse af skadegørere og 
integreret iværksættelse på dette grundlag af 
passende foranstaltninger, der bidrager til at 
hindre skadegørere i at udvikle sig, og som 
holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre interventionsmidler på et økonomisk 

nøje gennemgang af alle til rådighed stående 
metoder til bekæmpelse af skadegørere og 
integreret iværksættelse på dette grundlag af 
passende foranstaltninger, der bidrager til at 
hindre skadegørere i at udvikle sig, og som 
holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og 
andre interventionsmidler på et økonomisk 
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forsvarligt niveau, samtidig med at de 
minimerer risikoen for menneskers sundhed 
og for miljøet. Med integreret bekæmpelse 
af skadegørere lægges der vægt på dyrkning 
af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af 
landbrugsøkosystemerne som muligt samt 
fremme af naturlige mekanismer til 
bekæmpelse af skadegørere

forsvarligt niveau, samtidig med at de 
minimerer risikoen for menneskers sundhed 
og for miljøet. Med integreret bekæmpelse 
af skadegørere lægges der vægt på dyrkning 
af sunde afgrøder med så få forstyrrelser af 
landbrugsøkosystemerne som muligt samt 
fremme af naturlige mekanismer til 
bekæmpelse af skadegørere, idet ikke-
kemiske metoder til plantebeskyttelse, 
bekæmpelse af skadegørere og 
afgrødestyring prioriteres

Or. en

Begrundelse

Integreret bekæmpelse af skadegørere bør være et system, der prioriterer ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring.

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

Ændringsforslag 225
Artikel 3, nr. 14 a (nyt)

14a) "ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring":
anvendelse af bekæmpelses- og 
styringsteknikker, som ikke har kemiske 
egenskaber. Ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring omfatter 
bl.a. omdrift, fysisk og mekanisk kontrol 
samt biologisk bekæmpelse

Or. en

Begrundelse

Man bør altid prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere, da dette er 
den eneste reelt præventive og bæredygtige løsning, ligesom den er mere i overensstemmelse 
med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de metoder, der bygger på 
komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter og andre former for liv, 
og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme indførelsen af ikke-
kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og 
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afgrødestyring over en bred front.

Ændringsforslag af Lambert van Nistelrooij og Esther De Lange

Ændringsforslag 226
Artikel 3, nr. 17

(17) "zone" (17) "zone"

gruppe af medlemsstater, jf. bilag I, der 
antages at have nogenlunde de samme 
landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige 
og miljømæssige (herunder klimatiske) 
forhold

gruppe af medlemsstater, jf. bilag I, der 
antages at have nogenlunde de samme 
landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige 
og miljømæssige (herunder klimatiske) 
forhold. Vurderingsmetoderne skal være 
tilstrækkeligt harmoniserede, og der skal 
tages tilstrækkeligt hensyn til særlige 
nationale forhold

Or. nl

Begrundelse

Den nuværende definition af begrebet zone er for bred og endnu ikke harmoniseret i 
tilstrækkeligt omfang. Dette indebærer, at der tages for lidt hensyn til særlige nationale 
forhold. Inden for zonerne skal særlige nationale forhold anerkendes.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 227
Artikel 3, nr. 17

(17) "zone" (17) "zone"

gruppe af medlemsstater, jf. bilag I, der 
antages at have nogenlunde de samme 
landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige 
og miljømæssige (herunder klimatiske)
forhold

gruppe af medlemsstater, jf. bilag I, der 
befinder sig i samme klimazone og antages 
at have nogenlunde de samme 
landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige 
og geografiske forhold

Or. pl

Begrundelse

Præcisering.

De klimatiske forhold er den afgørende faktor ved inddelingen i de zoner, der omtales i 
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forordningen. Andre geografiske forhold (geologi, terræn, vand, jord) er af sekundær 
betydning, når de naturforhold, som danner grundlag for udviklingen af landbrug og 
plantesundheden, skal fastlægges.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 228
Artikel 3, nr. 18

18) "god plantebeskyttelsespraksis": 18) "god plantebeskyttelsespraksis":

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder, og at der i størst muligt 
omfang gives prioritet til ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse 
af skadegørere og afgrødestyring 

Or. en

Begrundelse

Man bør i størst muligt omfang prioritere de ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af 
skadegørere, da dette er en reelt præventiv og bæredygtig løsning, der er i bedre 
overensstemmelse med målsætningerne om bæredygtig beskyttelse af afgrøder end de 
metoder, der bygger på komplekse kemikalier, som er beregnet til at dræbe planter, insekter 
og andre former for liv, og ikke kan betegnes som bæredygtige. Medlemsstaterne bør fremme 
indførelsen af ikke-kemiske alternative metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen, Chris Davies og Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Ændringsforslag 229
Artikel 3, nr. 18

18) "god plantebeskyttelsespraksis": 18) "god plantebeskyttelsespraksis":

praksis, der indebærer, at en given afgrøde praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
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behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder, og at der gives prioritet 
til ikke-kemiske metoder til 
plantebeskyttelse, bekæmpelse af 
skadegørere og afgrødestyring 

Or. en

Begrundelse

Den eneste reelle måde, hvorpå man kan eliminere pesticiders negative virkninger på 
folkesundheden, husdyr, vilde dyr og planter og miljøet i bredere forstand, består i at 
anlægge en præventiv og egentlig bæredygtig indfaldsvinkel, der prioriterer ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse, bekæmpelse af skadegørere og afgrødestyring. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 230
Artikel 3, nr. 18

18) 'god plantebeskyttelsespraksis' 18) 'god plantebeskyttelsespraksis for 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler'

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til forholdene lokalt og 
mulighederne for bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

praksis, der indebærer, at en given afgrøde 
behandles med plantebeskyttelsesmidler i 
overensstemmelse med betingelserne for de 
godkendte anvendelser efter en procedure 
for udvælgelse, dosering og timing, der 
sikrer optimal effekt med den nødvendige 
minimumsmængde under behørig 
hensyntagen til bekæmpelse ved hjælp af 
hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder

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

Ændringsforslag 231
Artikel 3, nr. 19

19) "god miljøpraksis": udgår

plantebeskyttelsespraksis, der sikrer, at
plantebeskyttelsesmidler håndteres og 
anvendes på en sådan måde, at miljøet 
forurenes mindst muligt 

Or. de

Begrundelse

God miljøpraksis indgår i god plantebeskyttelsespraksis. (Christa Klaß og Anja Weisgerber)

Definitionen af god plantebeskyttelsespraksis indeholder allerede et krav om, at der skal 
sikres optimal effekt med den nødvendige minimumsmængde. Hvis man indfører en yderligere 
definition, gentager man blot de allerede nævnte aspekter og skaber større retlig usikkerhed, 
og der tilføres intet nyt i hverken indholdsmæssig eller saglig henseende. (Anja Weisgerber, 
Karl-Heinz Florenz og Christa Klaß)

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 232
Artikel 3, nr. 21

21) "databeskyttelse": 21) "databeskyttelse":
det forhold, at ejeren af en forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport har ret til at forhindre, 
at rapporten anvendes til gavn for en anden 
person.

det forhold, at ejeren af en forsøgs- eller 
undersøgelsesrapport med undtagelse af 
rapporter vedrørende forsøg med hvirveldyr 
og andre forsøg eller undersøgelser, der 
bidrager til at undgå dyreforsøg, har ret til 
at forhindre, at rapporten anvendes til gavn 
for en anden person.

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 233
Artikel 3, nr. 21 a (nyt)
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21a) "forsøg og undersøgelser": 
undersøgelser eller forsøg, der har til 
formål at fastlægge aktivstoffers eller 
plantebeskyttelsesmidlers egenskaber og 
opførsel, forudsige eksponeringen for 
aktivstoffer og/eller deres relevante 
metabolitter, bestemme acceptable 
eksponeringsniveauer og fastlægge 
betingelserne for sikker anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler 

Or. en

Begrundelse

Der tales gennem hele forordningen om "forsøgs- og undersøgelsesrapporter". Der er behov 
for at indsætte en definition, som ikke kun omfatter undersøgelsesrapporter, men også andre 
oplysninger, der er relevante for en risikovurdering. 

Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 234
Artikel 3, nr. 21 a (nyt)

(21a) "rapporterende medlemsstat"
den medlemsstat, der indvilliger i at påtage 
sig ansvaret for at vurdere aktivstofferne, 
safenerne eller synergisterne. Den skal 
udføre denne opgave på en fagligt korrekt 
måde og offentliggøre en 
konsekvensanalyserapport inden for et 
nærmere fastsat tidsrum  

Or. el

Begrundelse

Der bør være en definition af rapporterende medlemsstat.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 235
Artikel 4, punkt 1

1. Et aktivstof godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 
grundlag af den foreliggende videnskabelige 

1. Et aktivstof eller en metabolit i 
anvendelsesfasen godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 
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og tekniske viden og under hensyntagen til 
godkendelseskriterierne i punkt 2 og 3 i 
samme bilag kan forventes, at 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof vil opfylde 
betingelserne i stk. 2 og 3.

grundlag af den foreliggende videnskabelige 
og tekniske viden og under hensyntagen til 
godkendelseskriterierne i punkt 2 og 3 i 
samme bilag kan bevises, at 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof vil opfylde 
betingelserne i stk. 2 og 3. Disse betingelser 
skal anvendes som afskæringskriterier og 
kan ikke tilsidesættes af nogen beregninger 
eller risikobegrænsende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der skal anvendes afskæringskriterier til udelukkelse af aktivstoffer, og risikobegrænsende 
foranstaltninger er ikke nødvendigvis tilstrækkelige til at beskytte menneskers sundhed og 
miljøet mod visse stoffers iboende risici. Dette vil bringe forordningen på linje med 
avancerede politiske vurderingsværktøjer for kemiske stoffer såsom POP-konventionen. 
Desuden bør metabolitter vurderes på samme grundlag som aktivstoffer, fordi mennesker 
eksponeres for disse potentielt meget giftige metabolitter. 

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 236
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller 
for grundvandet. 

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder beboeres, andre 
tilstedeværendes og sårbare gruppers eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger -
eller for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 237
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, 
eller dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller 
for grundvandet. 

a) De må ikke have sundhedsskadelige
virkninger for mennesker, herunder beboere 
og andre tilstedeværende, sårbare grupper 
såsom spædbørn, børn, gravide, ældre, 
personer, der er syge eller tager medicin,
eller for dyr - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger - eller 
skadevirkninger for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes. Dette omfatter bl.a. erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere 
og andre tilstedeværende, arbejdstagere, specifikke sårbare grupper og forbrugere, som 
direkte eller indirekte eksponeres via luften, fødevarer, foder, vand eller miljøet Eftersom 
pesticider ofte indgår i blandinger, skal sådanne blandingers potentielle negative 
sundhedsvirkninger, herunder eventuelle synergistiske virkninger, vurderes, inden de 
godkendes.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 238
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet. 

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger. Hvis
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger ikke er til rådighed, eller 
hvis der er usikkerhed omkring disse 
virkninger, bør der anvendes en ekstra 
standardfaktor på 10 eller derover ved 
risikovurderingen.

Or. en
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Begrundelse

Forsigtighedsprincippet kræver, at myndighederne skrider ind, hvis der forventes at opstå 
risici, og hvis der er usikkerhed om det fulde omfang af disse virkninger.  Foretager man sig 
intet, vil samfundet være udsat for ukendte og potentielt meget alvorlige sundhedsskadelige 
virkninger. Med henblik på at sænke risiciene bør der anvendes en standardfaktor. Dette 
svarer til den standardfaktor, der omtales i bilag IV, punkt 2, i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 239
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, 
eller dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller 
for grundvandet. 

a) De må ikke have sundhedsskadelige
virkninger for mennesker, navnlig beboere 
og andre tilstedeværende, sårbare grupper 
såsom gravide og ammende kvinder, 
embryoer og fostre, spædbørn og børn, eller 
for dyr - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, eller 
skadevirkninger for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes. Dette omfatter bl.a. erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere og 
andre tilstedeværende, arbejdstagere, specifikke sårbare grupper og forbrugere, som direkte 
eller indirekte eksponeres via luften, fødevarer, foder, vand eller miljøet Eftersom 
landbrugspesticider ofte indgår i blandinger, skal sådanne blandingers potentielle negative 
sundhedsvirkninger, herunder eventuelle synergistiske virkninger, vurderes, inden de 
godkendes.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 240
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder beboeres og andre 
tilstedeværendes samt sårbare gruppers eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
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de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller 
for grundvandet. 

kumulative og synergistiske virkninger -
eller for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, der risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes. Dette omfatter bl.a. erhvervsmæssige og ikke-erhvervsmæssige brugere, beboere og 
andre tilstedeværende, arbejdstagere, specifikke sårbare grupper og forbrugere, som direkte 
eller indirekte eksponeres via luften, fødevarer, foder, vand eller miljøet Eftersom 
landbrugspesticider ofte indgår i blandinger, skal sådanne blandingers potentielle negative 
sundhedsvirkninger, herunder eventuelle synergistiske virkninger, vurderes, inden de 
godkendes. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 241
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, hvis 
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet. 

a) De må ikke have skadelige virkninger for 
menneskers, herunder sårbare gruppers, eller 
dyrs sundhed - hvilket skal kunne 
konstateres under hensyntagen til kendte 
kumulative og synergistiske virkninger, eller 
for grundvandet.. Hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
ikke er til rådighed, eller hvis der er 
usikkerhed omkring disse virkninger, bør 
der anvendes en ekstra standardfaktor ved 
risikovurderingen.

Or. en

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet kræver, at myndighederne skrider ind, hvis der forventes at opstå 
risici, og hvis der er usikkerhed om det fulde omfang af disse virkninger.  Med henblik på at 
sænke risiciene bør der anvendes en standardfaktor.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 242
Artikel 4, stk. 2, litra c
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c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
skal de kunne måles med almindeligt 
anvendte metoder.

c) For så vidt angår restkoncentrationer af 
alle godkendte stoffer, skal de i alle 
medlemsstater kunne måles med almindeligt 
anvendte standardiserede metoder, der er 
tilstrækkeligt følsomme i forhold til de 
mængder, der anses for problematiske i 
miljømæssige og biologiske medier.
Restkoncentrationerne skal kunne påvises 
med almindelige metoder, der anvendes af 
EU-referencelaboratorier.

Or. de

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 243
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
skal de kunne måles med almindeligt 
anvendte metoder.

c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller 
miljømæssig betydning, skal de kunne måles 
med almindeligt anvendte metoder, der er 
tilstrækkeligt følsomme i forhold til de 
teknisk målelige mængder, der kan 
forekomme i miljømæssige og biologiske 
medier.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de risici og negative virkninger, der er forbundet med pesticidanvendelse, bør 
der forefindes almindeligt anvendte metoder til måling af restkoncentrationer, som er af 
toksikologisk, økotoksikologisk eller miljømæssig betydning. Disse metoder bør være så 
følsomme, de kan anvendes til at påvise enhver teknisk målelig mængde i miljømæssige og 
biologiske medier. Dette omfatter bl.a. partikler, smådråber og dampe, der er til stede i luften 
efter sprøjtning af afgrøder, restkoncentrationer, der transporteres på pollen/støv fra 
afgrøder, spredning af forurenet jord, transport af pesticider over store afstande samt 
restkoncentrationer i vand, fødevarer og foder. 

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 244
Artikel 4, stk. 2, litra c
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c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
skal de kunne måles med almindeligt 
anvendte metoder.

c) For så vidt angår restkoncentrationer af 
alle godkendte stoffer skal de kunne måles 
med almindeligt anvendte metoder, der er 
tilstrækkeligt følsomme i forhold til de 
teknisk målelige mængder, der kan 
forekomme i miljømæssige og biologiske 
medier.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de risici og negative virkninger, der er forbundet med pesticidanvendelse, bør 
der forefindes almindeligt anvendte metoder til måling af restkoncentrationer i alle godkendte 
stoffer. Disse metoder bør være så følsomme, de kan anvendes til at påvise enhver teknisk 
målelig mængde, der kan forekomme i miljømæssige og biologiske medier. Dette omfatter 
bl.a. partikler, smådråber og dampe, der er til stede i luften efter sprøjtning af afgrøder, 
restkoncentrationer, der transporteres på pollen/støv fra afgrøder (f.eks. ved høst), spredning 
af forurenet jord, transport af pesticider over store afstande samt restkoncentrationer i vand, 
fødevarer og foder.  

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 245
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) For så vidt restkoncentrationerne er af 
toksikologisk eller miljømæssig betydning, 
skal de kunne måles med almindeligt 
anvendte metoder.

c) For så vidt angår restkoncentrationer af 
alle godkendte stoffer skal de kunne måles 
med almindeligt anvendte standardmetoder, 
der er tilstrækkeligt følsomme i forhold til 
de teknisk målelige mængder, der kan 
forekomme i miljømæssige og biologiske 
medier.

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de risici og negative virkninger, der er forbundet med pesticidanvendelse, bør 
der forefindes almindeligt anvendte metoder til måling af restkoncentrationer i alle godkendte 
stoffer. Disse metoder bør være tilstrækkeligt følsomme i forhold til de teknisk målelige 
mængder, der kan forekomme i miljømæssige og biologiske medier. Dette omfatter bl.a. 
partikler, smådråber og dampe, der er til stede i luften, restkoncentrationer der transporteres 
på pollen/støv fra afgrøder (f.eks. ved høst), spredning af forurenet jord, transport af 
pesticider over store afstande samt restkoncentrationer i vand, fødevarer og foder.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 246
Artikel 4, stk. 2, litra c a (nyt)

(ca) De må ikke have skadelige virkninger 
for grundvandet

Or. en

Begrundelse

Der bør sondres mellem skadelige virkninger for henholdsvis sundheden og grundvandet. Den 
nuværende formulering fremhæver de sundhedsskadelige virkninger, medens virkningerne for 
grundvandet ikke passer ind i formuleringen.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges og Péter Olajos

Ændringsforslag 247
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige
metoder til beregning af sådanne 
virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet. 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, herunder beboere, andre 
tilstedeværende og sårbare grupper, eller 
dyr, hverken direkte eller via drikkevandet, 
fødevarer, foder eller luften, herunder på 
steder langt fra anvendelsesstedet som følge 
af transport over store afstande, eller 
konsekvenser på arbejdspladsen eller via 
andre indirekte virkninger - hvilket skal 
kunne konstateres under hensyntagen til 
kendte kumulative og synergistiske 
virkninger - eller skadevirkninger for 
grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der godkendes i henhold til denne forordning, bør ikke have nogen sundhedsskadelige 
virkninger for mennesker, herunder for beboere og andre tilstedeværende, som rutinemæssigt 
kan blive udsat for pesticider, samt sårbare grupper, der er mere følsomme over for 
pesticider.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen og Chris Davies

Ændringsforslag 248
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne 
virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet. 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, herunder beboere og andre 
tilstedeværende samt sårbare grupper, eller 
dyr, hverken direkte eller via drikkevandet, 
fødevarer, foder eller luften, herunder på 
steder langt fra anvendelsesstedet som følge 
af transport over store afstande, eller 
konsekvenser på arbejdspladsen eller via 
andre indirekte virkninger - hvilket skal 
kunne konstateres under hensyntagen til 
kendte kumulative og synergistiske 
virkninger - eller skadevirkninger for 
grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, som risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes, navnlig beboere, som med jævne mellemrum kan blive eksponeret for pesticider fra 
forskellige kilder. Dette omfatter bl.a. langtidseksponering for pesticider i luften, eksponering 
for dampe, som kan forekomme dage, uger og endog måneder efter udbringningen, 
genaktivering og nedbør, pesticider som transporteres fra udendørs udbringninger og 
redistribueres indendørs, og transport over store afstande, eftersom pesticider kan rejse mange 
kilometer i luften. 

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 249
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, navnlig beboere og andre 
tilstedeværende samt sårbare grupper 
såsom gravide og ammende kvinder, 
embryoer og fostre, spædbørn og børn, eller 
skadevirkninger for dyr, hverken direkte 
eller via drikkevandet, fødevarer, foder eller 
luften, herunder på steder langt fra 
anvendelsesstedet som følge af transport 
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virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet.

over store afstande, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kumulative og 
synergistiske virkninger - eller 
skadevirkninger for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Alle de forskellige befolkningsgrupper, som risikerer at blive eksponeret for pesticider, skal 
beskyttes, navnlig beboere, som med jævne mellemrum kan blive eksponeret for pesticider fra 
forskellige kilder. Dette omfatter bl.a. langtidseksponering for pesticider i luften, eksponering 
for dampe , som kan forekomme dage, uger og endog måneder efter udbringningen, 
genaktivering og nedbør, pesticider som transporteres fra udendørs udbringninger og 
redistribueres indendørs, og transport over store afstande, eftersom pesticider kan rejse 
mange kilometer i luften.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 250
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
er til rådighed - eller for grundvandet.

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger, eller for grundvandet, hvilket 
skal kunne konstateres under hensyntagen til 
kumulative og synergistiske virkninger. Hvis
de nødvendige metoder til beregning af 
sådanne virkninger ikke er til rådighed, eller 
hvis der er usikkerhed omkring disse 
virkninger, bør der anvendes en ekstra 
standardfaktor ved risikovurderingen.

Or. en

Begrundelse

Forsigtighedsprincippet kræver, at myndighederne skrider ind, hvis der forventes at opstå 
risici, og hvis der er usikkerhed om det fulde omfang af disse virkninger.  Med henblik på at 
sænke risiciene bør der anvendes en standardfaktor.
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Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 251
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne 
virkninger er til rådighed - eller for 
grundvandet. 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, herunder beboere og andre 
tilstedeværende samt sårbare grupper 
såsom spædbørn, børn, gravide, ældre, 
personer der er syge og/eller tager medicin, 
eller for dyr, hverken direkte eller via 
drikkevandet, fødevarer, foder eller luften, 
herunder på steder langt fra 
anvendelsesstedet som følge af transport 
over store afstande, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte eller 
formodede kumulative og synergistiske 
virkninger - eller skadevirkninger for 
grundvandet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forsigtighedsprincippet må stoffer ikke have nogen skadelig 
virkninger på sundheden, særlig ikke for beboere og andre tilstedeværende samt sårbare 
grupper.  Dette er i overensstemmelse med Parlamentets beslutning P5_TA(2002)0276 og 
Rådets reaktion på Kommissionens meddelelse om revisionen af direktiv 91/414. Dette 
omfatter bl.a. langtidseksponering for pesticider i luften, eksponering for dampe, pesticider 
som transporteres fra udendørs udbringninger og redistribueres indendørs, og transport over 
store afstande.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 252
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
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arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
er til rådighed - eller for grundvandet. 

arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
er til rådighed - eller for overflade- og 
grundvandet.

Or. pl

Begrundelse

Omtaler man kun grundvandet, vil det blive vanskeligere at tage hensyn til de kumulative 
virkninger.

Enhver vurdering af tilstanden i det vand, plantebeskyttelsesmidler kommer ud i, bør omfatte 
hele hydrosfæren, altså både overflade- og grundvand.

Regn, herunder navnlig styrtregn, resulterer i udvaskning af forskellige stoffer, der 
forekommer i jorden, bl.a. plantebeskyttelsesmidler. Disse stoffer ender som følge af 
afstrømningen fra jorden i overfladevandet og via nedsivning i grundvandet.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 253
Artikel 4, stk. 3, litra b

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed, hverken 
direkte eller via drikkevandet, fødevarer, 
foder eller luften, eller konsekvenser på 
arbejdspladsen eller via andre indirekte 
virkninger - hvilket skal kunne konstateres 
under hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, hvis de nødvendige 
metoder til beregning af sådanne virkninger 
er til rådighed - eller for grundvandet.

b) Den må ikke have umiddelbare eller 
forsinkede sundhedsskadelige virkninger for 
mennesker, navnlig sårbare grupper, eller 
dyr, hverken direkte eller via drikkevandet, 
fødevarer, foder eller luften, eller 
konsekvenser på arbejdspladsen eller via 
andre indirekte virkninger - hvilket skal 
kunne konstateres under hensyntagen til 
kendte kumulative og synergistiske 
virkninger, hvis de nødvendige metoder til 
beregning af sådanne virkninger er til 
rådighed - eller for grundvandet.

Or. de
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Ændringsforslag af Ioannis Gklavakis

Ændringsforslag 254
Artilel 4, stk. 3, litra e, nr. iii

(iii) indvirkning på biodiversiteten. (iii) indvirkning på biodiversiteten på lang 
sigt. 

Or. el

Begrundelse

Undersøgelse af den langsigtede indvirkning på biodiversiteten bør være et af forordningens 
umiddelbare mål.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 255
Artikel 4, stk. 3, litra e, nr. iii a (nyt)

iiia) destruktiv indvirkning på 
udryddelsestruende arter.

Or. pl

Begrundelse

Der findes mange steder i Europa levesteder for udryddelsestruede arter, som er opført på 
den "røde liste".
Pesticider og andre plantebeskyttelsesmidler er navnlig en trussel for fugle, fordi disse 
bevæger sig vidt omkring og indtager føde i mange forskellige områder, hvor der kan 
foretages sprøjtning og andre former for behandling, der bl.a. omfatter pesticider. Hvis 
sjældne dyrearter indtager føde i forurenede områder, kan resultatet blive, at arterne uddør.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 256
Artikel 4, stk. 4

4. For så vidt angår godkendelse af et 
aktivstof anses stk. 1, 2 og 3 for at være 
opfyldt, når det er godtgjort, at en eller flere
repræsentative anvendelser af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse krav. 

4. For så vidt angår godkendelse af et 
aktivstof anses stk. 1, 2 og 3 for at være 
opfyldt, når det er godtgjort, at samtlige
repræsentative anvendelser af alle
plantebeskyttelsesmidler og -formuleringer 
indeholdende det pågældende aktivstof 
opfylder disse krav.
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Or. en

Begrundelse

Eftersom plantebeskyttelsesmidler ofte indeholder en række forskellige stoffer, og at 
synergister, hjælpestoffer og andre stoffer kan ændre den måde, hvorpå et aktivstof virker 
inden for en formulering, kan det ikke tages for givet, at alle de forskellige produkter og 
formuleringer, der indeholder et givet aktivstof, ikke vil have nogen skadevirkninger for 
mennesker, blot fordi dette er blevet konstateret for et enkelt produkt, der indeholder det. De 
potentielle skadevirkninger af alle produkter og formuleringer, herunder synergistiske 
virkninger, skal bedømmes forud for godkendelsen med henblik på at fastslå, at der ikke vil 
være nogen skadevirkninger.

Ændringsforslag af Roberto Musacchio

Ændringsforslag 257
Artikel 4, stk. 4

4. 4. For så vidt angår godkendelse af et 
aktivstof anses stk. 1, 2 og 3 for at være 
opfyldt, når det er godtgjort, at en eller flere
repræsentative anvendelser af mindst ét 
plantebeskyttelsesmiddel indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse krav.

4. 4. For så vidt angår godkendelse af et 
aktivstof anses stk. 1, 2 og 3 for at være 
opfyldt, når det er godtgjort, at samtlige
repræsentative anvendelser af mindst fem 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse krav.

Or. en

Begrundelse

Stoffer bør godkendes, hvis betingelserne er opfyldt for samtlige repræsentative anvendelser 
og ikke kun én. Det er på samme måde heller ikke tilstrækkeligt kun at vurdere et eller to 
produkter, når stoffet forekommer i en række produkter i forskellige koncentrationer og i 
kombination med forskellige tilsætningsstoffer.

Ændringsforslag af Caroline Lucas

Ændringsforslag 258
Artikel 4 a (ny)

Forsøg med dyr
For at undgå dyreforsøg må forsøg med 
hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun udføres som en sidste 
løsningsmulighed. Anvendelse af forsøg 
uden dyr og intelligente forsøgsstrategier 
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skal fremmes, og gentagelser af forsøg med 
hvirveldyr skal forbydes.

Or. en

Begrundelse

Intelligente forsøgsstrategier og obligatorisk datadeling kan i væsentlig grad nedbringe 
antallet dyr, der anvendes til forsøg.
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