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Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
flertal af de afgivne stemmer 

 **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 *** Samstemmende udtalelse 
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7 

 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast 

 
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag) 
 

 
 

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst 

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og 
animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF 
(9262/1/2004 – C6-0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Rådets fælles holdning (9262/1/2004 – C6-0110/2004), 

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003)0117)2, 

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM((2004)0587)3, 

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 62, 

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2004), 

1. ændrer den fælles holdning som angivet nedenfor; 

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

Rådets fælles holdning 
 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
BETRAGTNING 2 

(2) Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med 
de produkter, der er opført på listen i 
traktatens bilag I, og produkter, der er 
afledt heraf. For at sikre frie 

(2) Denne forordning vedrører direkte 
borgernes sundhedsopfattelse og er vigtig 
for, at det indre marked kan fungere. 
Forskelle i nationale 
maksimalgrænseværdier for pesticider kan 
lægge hindringer i vejen for samhandelen 
mellem medlemsstaterne og handelen 
mellem tredjelande og Fællesskabet med 

                                                 
1 Vedtagne tekster af 20.4.2004, P5_TA(2004)0299. 
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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varebevægelser, lige konkurrence mellem 
medlemsstaterne og forbrugerbeskyttelse 
bør maksimalgrænseværdier for 
vegetabilske og animalske produkter derfor 
fastsættes på fællesskabsplan. 

de produkter, der er opført på listen i 
traktatens bilag I, og produkter, der er 
afledt heraf. For at sikre frie 
varebevægelser, lige konkurrence mellem 
medlemsstaterne og forbrugerbeskyttelse 
bør maksimalgrænseværdier for 
vegetabilske og animalske produkter derfor 
fastsættes på fællesskabsplan. 

Begrundelse 

Delvis genindsættelse af betragtning 2 fra Kommissionens oprindelige forslag. 
Kommissionens oprindelige dokument nævnte folkesundhed, som slet ikke omtales i Rådets 
fælles holdning, selv om det er vigtigt at bevare en eller anden form for henvisning hertil. 
 

Ændringsforslag 2 
BETRAGTNING 5 

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

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

Begrundelse 

Delvis genindsættelse af ændring 3 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt at erkende, at 
folkesundhedsmæssige krav altid opfyldes og overstiges, når der er fastsat 
maksimalgrænseværdier. 
 

Ændringsforslag 3 
BETRAGTNING 6 

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

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

Begrundelse 

Det er fornuftigt at begrænse risikoen ved plantebeskyttelsesmidler, men forskningen viser, at 
dette ikke sker ved at sænke niveauet. Vi må derfor finde frem til et optimalt niveau. 
 

Ændringsforslag 4 
BETRAGTNING 12 A (ny) 

 (12a) I forbindelse med behandlingen af 
maksimalgrænseværdier for pesticider bør 
det også erkendes, at kun få forbrugere 
har kendskab til de risici, der er forbundet 
med pesticider. Det ville være af stor 
værdi, hvis Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet tog initiativ 
til et projekt med henblik på at oplyse 
offentligheden fuldt ud om sådanne risici. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 5 fra førstebehandlingen. 
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Ændringsforslag 5 
BETRAGTNING 12 B (ny) 

 (12b) Medlemsstaterne bør undersøge 
muligheden af at offentliggøre navnene 
på virksomheder, hvis produkter har et 
indhold af pesticidrester, der overstiger 
maksimalgrænseværdierne. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 15 fra førstebehandlingen. En sådan offentliggørelse ville give 
forbrugerne fuldt kendskab til navnene på de virksomheder, der overskrider 
maksimalgrænseværdierne for pesticidrester. 

Ændringsforslag 6 
BETRAGTNING 14 

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

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

Begrundelse 

Delvis genindsættelse af ændring 7 fra førstebehandlingen. Det er logisk at fastsætte 
rapporteringsstandarder for maksimalgrænseværdier på fællesskabsplan for at undgå, at der 
opstår forvirring. 
 

Ændringsforslag 7 
BETRAGTNING 24 

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

(24) Det er nødvendigt, at autoriteten 
vurderer ansøgningerne vedrørende 
maksimalgrænseværdier og de 
evalueringsrapporter, som medlemsstaterne 
udarbejder, med henblik på at bestemme de 
dermed forbundne risici for forbrugerne 
og, hvor det er relevant, for dyr. Det er 
derfor nødvendigt at sikre, at autoriteten 
tilføres tilstrækkelige ressourcer til, at den 
kan udføre disse opgaver. 
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Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 13 fra førstebehandlingen. Betydningen af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritets rolle for så vidt angår risikovurdering bør anerkendes ved at 
tilføre den de fornødne ressourcer. 
 

Ændringsforslag 8 
BETRAGTNING 30 A (ny) 

 (30a) For at sikre tilstrækkelig 
forbrugeroplysning bør medlemsstaterne 
hver tredje måned offentliggøre 
resultaterne af den nationale overvågning 
af pesticidrester på internettet med alle 
individuelle data, herunder 
indsamlingsstedet og navnene på de 
pågældende detailhandlere, handlende 
og/eller producenter. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 59 fra førstebehandlingen. Gennemsigtighed er et vigtigt aspekt 
for forbrugerne. De bør gives mulighed for at foretage et informeret valg af et produkt, bl.a. 
på grundlag af tilstedeværelsen af pesticidrester og overholdelsen af forordningen. I Det 
Forenede Kongerige er det allerede sådan, at resultaterne af overvågning af pesticidrester 
offentliggøres hvert kvartal. 
 

Ændringsforslag 9 
ARTIKEL 3, STK. 2, LITRA G 

g) "importtolerance": en 
maksimalgrænseværdi for importerede 
produkter, hvor: 

g) "importtolerance": en 
maksimalgrænseværdi for importerede 
produkter, hvor: 

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

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

- en gældende EF-maksimalgrænseværdi 
ikke er tilstrækkelig til at opfylde de krav, 
som stilles af den internationale handel 

- et andet niveau er nødvendigt, fordi den 
gældende EF-maksimalgrænseværdi 
fastsattes af andre grunde end hensynet til 
folkesundheden for det specifikke 
produkts og den specifikke anvendelses 
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vedkommende  

Begrundelse 

Parlamentets oprindelige tekst tilpassede ordlyden for at bortvejre bekymringer for, at 
hensynet til international handel ville veje tungere end hensynet til folkesundheden. Rådet er 
vendt tilbage til den oprindelige tekst. Ovenstående foreslås som et kompromis. 
 

Ændringsforslag 10 
ARTIKEL 7, STK. 2 

2. Den medlemsstat, der foretager 
vurderingen, kan, hvis det er relevant, 
kræve, at ansøgeren forelægger 
supplerende oplysninger ud over 
oplysningerne i henhold til stk. 1 inden for 
en frist, som fastsættes af medlemsstaten. 

2. Den medlemsstat, der foretager 
vurderingen, kan, hvis det er relevant, 
kræve, at ansøgeren forelægger 
supplerende oplysninger ud over 
oplysningerne i henhold til stk. 1 inden for 
en frist, som fastsættes af medlemsstaten, 
og som under ingen omstændigheder kan 
overstige to år. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 34 fra førstebehandlingen. Det vil føre til for megen forvirring og 
ulige standarder, hvis medlemsstaten får frie hænder til selv at fastsætte en frist. Den her 
fastsatte frist giver producenterne tid nok til at indhente oplysninger, men beskytter borgerne 
i tilfælde, hvor den relevante myndighed mener, at der er tale om en betydelig risiko.  
 

Ændringsforslag 11 
ARTIKEL 13, STK. 1 

Træffer autoriteten en beslutning i medfør 
af sine beføjelser i henhold til denne 
forordning, eller undlader den at udøve 
disse beføjelser, kan Kommissionen på 
eget initiativ eller på anmodning af en 
medlemsstat eller en person, der er 
umiddelbart og individuelt berørt, 
efterprøve lovligheden af en sådan 
beslutning eller passivitet. 

Træffer autoriteten en beslutning i medfør 
af sine beføjelser i henhold til denne 
forordning, eller undlader den at udøve 
disse beføjelser, kan Kommissionen på 
anmodning af en medlemsstat eller en 
person, der er umiddelbart og individuelt 
berørt, efterprøve lovligheden af en sådan 
beslutning eller passivitet. 

Begrundelse 

Hvis autoriteten ikke opfylder sine forpligtelser, kan en medlemsstat eller en person, der er 
berørt heraf, anmode om afhjælpning af denne mangel. Det er ikke nødvendigt, at 
Kommissionen har mulighed for på eget initiativ at undersøge procedurerne og at sætte 
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spørgsmålstegn ved autoritetens uafhængighed.  
 

Ændringsforslag 12 
ARTIKEL 14, STK. 2, LITRA B 

b) den mulige forekomst af pesticidrester, 
der skyldes andre kilder end den aktuelle 
anvendelse af aktive stoffer i 
plantebeskyttelsesøjemed 

b) den mulige forekomst af pesticidrester, 
der skyldes andre kilder end den aktuelle 
anvendelse af aktive stoffer i 
plantebeskyttelsesøjemed og deres kendte 
kumulative og synergistiske virkninger 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 43 fra førstebehandlingen. Hvor der er videnskabelige beviser for 
kumulative og synergistiske virkninger, bør der tages hensyn til disse virkninger.  
 

Ændringsforslag 13 
ARTIKEL 16, STK. 1, LITRA B 

b) når de berørte produkter udgør en lille 
bestanddel af forbrugernes og, hvor det er 
relevant, af dyrs ernæring 

b) når de berørte produkter udgør en lille 
bestanddel af forbrugernes og, hvor det er 
relevant, af dyrs ernæring og ikke udgør et 
væsentligt element i nogen enkelt 
befolkningsgruppes kost, 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 50 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt at sikre, at alle 
forbrugere nyder beskyttelse, herunder også befolkningsgrupper, der måtte indtage større 
mængder af bestemte produkter. 
 

Ændringsforslag 14 
ARTIKEL 16, STK. 1, LITRA C 

c) for honning, eller c) for honning og urtete, hvor der kan 
fastsættes maksimalgrænseværdier for 
pesticidrester i det færdige produkt som 
helhed på grundlag af overvågningsdata 
og under hensyntagen til en begrundet 
udtalelse fra autoriteten efter proceduren 
i artikel 49, stk. 2 
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Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 52 fra førstebehandlingen. Urtete kan indeholde helt op til 200 
forskellige ingredienser i mindre mængder. I mange tilfælde er det vanskeligt at indhente data 
for disse ingredienser, og derfor betragtedes urtete i Parlamentets oprindelige betænkning 
som en kategori for sig. Med dette ændringsforslag sikres det, at der kan fastsættes en værdi 
for det færdige produkt som helhed med det formål at garantere forbrugernes sikkerhed og 
bestemmelsens virkningsfuldhed. 
 

Ændringsforslag 15 
ARTIKEL 25 

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

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

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 49 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt at anføre, at midlertidige 
maksimalgrænseværdier skal fastsættes på grundlag af god landbrugspraksis.  
 

Ændringsforslag 16 
ARTIKEL 26, STK. 2 

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

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

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 54 fra førstebehandlingen. Det er vigtigt, at restkoncentrationerne 
kontrolleres på det sted, hvor produkterne distribueres til forbrugerne. 
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Ændringsforslag 17 
ARTIKEL 30, STK. 3 

3. Medlemsstaterne deltager i EF-
kontrolprogrammet i henhold til artikel 29. 

3. Medlemsstaterne deltager i EF-
kontrolprogrammet i henhold til artikel 29. 
De offentliggør hvert kvartal alle 
resultater af den nationale 
pesticidrestovervågning på internettet. 
Ved overskridelse af 
maksimalgrænseværdierne kan 
medlemsstaterne offentliggøre navnene på 
de pågældende detailhandlere, handlende 
eller producenter. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 59 fra førstebehandlingen. Gennemsigtighed er et vigtigt aspekt 
for forbrugerne. De bør gives mulighed for at foretage et informeret valg af et produkt, bl.a. 
på grundlag af tilstedeværelsen af pesticidrester og overholdelsen af forordningen. I Det 
Forenede Kongerige er det allerede sådan, at resultaterne af overvågning af pesticidrester 
offentliggøres hvert kvartal. 
 

Ændringsforslag 18 
ARTIKEL 35 

Artikel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 
178/2002 finder anvendelse, når 
pesticidrester eller 
maksimalgrænseværdier, der er omfattet af 
nærværende forordning, ifølge nye 
oplysninger eller en revurdering af 
eksisterende oplysninger kan udgøre en 
fare for menneskers eller dyrs sundhed, 
som kræver omgående indgreb. 

Artikel 53 og 54 i forordning (EF) nr. 
178/2002 finder anvendelse, når 
pesticidrester eller 
maksimalgrænseværdier, der er omfattet af 
nærværende forordning, ifølge nye 
oplysninger eller en revurdering af 
eksisterende oplysninger kan udgøre en 
fare for menneskers eller dyrs sundhed, 
som kræver omgående indgreb. For friske 
produkters vedkommende nedsættes 
Kommissionens frist til at træffe afgørelse 
til syv dage. 

Begrundelse 

Genindsættelse af ændring 61 fra førstebehandlingen. Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte 
samme frist for friske produkter som for tørre produkter, eftersom friske produkter kun egner 
sig til indtagelse i højst ti dage. 
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BEGRUNDELSE 

Det er glædeligt at kunne konstatere, at Rådet har arbejdet så meget med denne tekst, at den 
nu forekommer langt mere gennemførlig end Kommissionens oprindelige forslag. Teksten er 
nu bedre udformet og lettere at følge og synes at være blevet til en gennemførlig 
lovgivningsmæssig tekst. Det er særlig glædeligt, at ansøgningsproceduren er blevet forenklet, 
således at medlemsstaternes, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets og 
Kommissionens respektive roller nu er langt klarere defineret. Rådets behandling af 
problemet med midlertidige maksimalgrænseværdier er også langt mere overbevisende. 
Endvidere er det glædeligt, at Rådet i sin fælles holdning har overtaget den tidsplan i bilagene 
til forordningen, der vedtoges af Parlamentet ved førstebehandlingen, samt den særlige 
hensyntagen til "vigtige anvendelser" af plantebeskyttelsesmidler. 
 
Imidlertid tilsidesætter Rådets fælles holdning folkesundhedsmæssige hensyn. Den 
beskæftiger sig med maksimalgrænseværdier som handelsnormer baseret på god 
landbrugspraksis snarere end som folkesundhedsnormer, hvorimod der hersker forvirring med 
hensyn til maksimalgrænseværdier og pesticider generelt, og det bør der tages fat på i 
bestemmelserne. Med henblik herpå bør det navnlig foreslås, at der for situationer, hvor 
maksimalgrænseværdierne overskrides, fastsættes krav om offentliggørelse af navne på 
virksomheder, hvis produkter overskrider disse værdier. Det bør også sikres, at der fastsættes 
fælles standarder for rapportering af maksimalgrænseværdier og for kontrol på det sted, hvor 
produkterne distribueres til forbrugerne. Ligeledes bør der drages omsorg for, at 
befolkningsgrupper, der måtte indtage større mængder af et bestemt produkt, nyder fuld 
beskyttelse. Det er også vigtigt at sikre, at der fastsætte høje importstandarder. 
Importtolerancer er vigtige for handelen og er nødvendige for produkter, der ikke anvendes i 
EU af årsager, der har med omkostningseffektivitet at gøre. Ud over ændringsforslag 
vedrørende de her nævnte aspekter foreslås der også ændringsforslag, hvormed formålet er at 
lette forordningens gennemførelse. Disse vedrører fastsættelse af en frist på to år i forbindelse 
med krav om forelæggelse af supplerende oplysninger, en nedsættelse af fristen for afgørelser 
vedrørende beredskabsforanstaltninger i forbindelse med friske produkter og et fornuftigt syn 
på urteteer, for hvilke der bør gælde en særskilt vurderingsprocedure som følge af deres 
mange ingredienser. 
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