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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarandet 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 *** Samtyckesförfarandet 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget 

 ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet 

 
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.) 
 

 
 

Ändringsförslag till lagtexter 

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets förordning om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och 
foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets 
direktiv 91/414/EEG 
(9262/1/2004 – C6–0110/2004 – 2003/0052(COD)) 

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (9262/1/2004 – C6–0110/2004), 

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0117)2 , 

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0587)3, 

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget, 

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen, 

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-…/2004). 

1. Europaparlamentet föreslår nedanstående ändringar i den gemensamma ståndpunkten. 

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt. 

Rådets gemensamma ståndpunkt 
 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
SKÄL 2 

(2) Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 
produkter som anges i bilaga I till fördraget 
och produkter som härrör från dessa mellan 
medlemsstaterna och i handeln mellan 

(2) Denna förordning berör direkt hur 
allmänheten ser på sin hälsa och har 
betydelse för den inre marknadens 
funktion. Skillnader i de högsta nationella 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester 
kan utgöra ett hinder i handeln med de 

                                                 
1 Antagna texter, P5_TA(2004)0299. 
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT. 
3 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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tredjeländer och gemenskapen. Med tanke 
på den fria rörligheten för varor, lika 
konkurrensvillkor i de olika 
medlemsstaterna samt konsumentskyddet 
är det därför lämpligt att gränsvärdena för 
bekämpningsmedelsrester (nedan kallade 
”gränsvärdena”) för produkter av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung 
fastställs på gemenskapsnivå. 

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

Motivering 

Detta är ett delvis återinförande av skäl två i kommissionens ursprungliga förslag. I 
kommissionens grundtext nämndes folkhälsan, något som saknas i rådets gemensamma 
ståndpunkt, och det är viktigt att behålla ett sådant omnämnande. 
 

Ändringsförslag 2 
SKÄL 5 

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

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

Motivering 

Här återinförs delvis ändring 3 från första behandlingen. Det är viktigt att bekräfta att 
folkhälsokraven alltid uppfylls och överträffas när gränsvärden för bekämpningsmedelsrester 
fastställs. 
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Ändringsförslag 3 
SKÄL 6 

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

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

Motivering 

Det är vettigt att minska riskerna med bekämpningsmedel, men forskning visar att man inte 
uppnår detta genom att minska nivåerna. Vi måste därför hitta en optimal halt. 
 

Ändringsförslag 4 
SKÄL 12a (nytt) 

  (12a) Då frågan om gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester är uppe till 
behandling bör man också inse att få 
konsumenter är medvetna om riskerna 
med bekämpningsmedel. Det vore 
värdefullt om myndigheten kunde sätta i 
gång ett projekt för att fullständigt 
upplysa allmänheten om dessa risker. 

Motivering 

Här återinförs ändring 5 från första behandlingen. 
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Ändringsförslag 5 
SKÄL 12b (nytt) 

  (12b) Medlemsstaterna bör undersöka 
möjligheten att offentliggöra namnen på 
företag vars produkter innehåller 
bekämpningsmedelsrester i halter som 
överskrider gränsvärdena.  

Motivering 

Här återinförs ändring 15 från första behandlingen. Genom detta förfarande skulle 
konsumenterna kunna hålla sig fullständigt informerade om alla företag vars produkter 
överskrider gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester. 
 

Ändringsförslag 6 
SKÄL 14 

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

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

Motivering 

Här återinförs delvis ändring 7 från första behandlingen. Det är logiskt att fastställa 
standarder för rapportering om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester på 
gemenskapsnivå; annars kommer det att uppstå förvirring. 
 

Ändringsförslag 7 
SKÄL 24 

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

(24) Det är nödvändigt att myndigheten 
bedömer ansökningar om fastställande av 
gränsvärden och utvärderingsrapporter från 
medlemsstaterna för att kunna bedöma 
riskerna för konsumenterna och, i 
förekommande fall, för djuren. Därför 
måste det garanteras att myndigheten får 
tillräckligt med resurser till sitt 
förfogande för att kunna utföra dessa 
uppgifter. 
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Motivering 

Här återinförs ändring 13 från första behandlingen. Den viktiga roll som 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet spelar bör matchas av tillräckliga resurser 
för myndighetens arbete. 
 

Ändringsförslag 8 
SKÄL 30a (nytt) 

  (30a) För att garantera adekvat 
information till konsumenterna kommer 
medlemsstaterna var tredje månad att 
lägga ut resultaten  av den nationella 
övervakningen av 
bekämpningsmedelsrester på Internet, 
med alla därtill hörande enskilda 
uppgifter, däribland insamlingsplatsen 
och namn på återförsäljare, grossist 
och/eller producent.  

Motivering 

Här återinförs ändring 59 från första behandlingen. Det är viktigt med öppenhet gentemot 
konsumenterna. De bör ges möjligheten att välja produkter medvetet, bland annat på 
grundval av rester av bekämpningsmedel och huruvida produkten överensstämmer med 
förordningen. Detta kvartalsvisa offentliggörande av information om bekämpningsmedels-
rester tillämpas redan i Förenade kungariket. 
 

Ändringsförslag 9 
ARTIKEL 3, PUNKT 2, LED G 

g) importtolerans: ett gränsvärde som 
fastställs för importerade produkter om 

g) importtolerans: ett gränsvärde som 
fastställs för importerade produkter om 

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

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

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

− det är lämpligt med en annan nivå på 
grund av att det befintliga 
gemenskapsgränsvärdet fastställdes av 
andra skäl än folkhälsoskäl för den 
specifika produkten och den specifika 
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användningen. 

Motivering 

I parlamentets ursprungliga text ändrades lagtexten för att ta hänsyn till oron att den 
internationella handeln skulle överskugga folkhälsan. Rådet har återgått till den ursprungliga 
texten. Detta föreslås som en kompromiss.  
 

Ändringsförslag 10 
ARTIKEL 7, PUNKT 2 

2. Den utvärderande medlemsstaten får i 
förekommande fall begära att sökanden 
tillhandahåller kompletterande uppgifter 
utöver dem som krävs enligt punkt 1 inom 
en tidsfrist som fastställs av 
medlemsstaten. 

2. Den utvärderande medlemsstaten får i 
förekommande fall begära att sökanden 
tillhandahåller kompletterande uppgifter 
utöver dem som krävs enligt punkt 1 inom 
en tidsfrist som fastställs av 
medlemsstaten. Denna tidsfrist får inte 
överskrida två år. 

Motivering 

Här återinförs ändring 34 från första behandlingen. Om medlemsstaterna själva får 
bestämma tidsfristerna skulle det leda till alltför mycket förvirring och olika standarder. 
Denna tidsperiod ger producenterna tillräckligt mycket tid för att inhämta uppgifter, men 
skyddar allmänheten i fall där den berörda myndigheten anser att det föreligger en betydande 
risk. 
 

Ändringsförslag 11 
ARTIKEL 13, STYCKE 1 

Beslut eller underlåtenhet att handla i kraft 
av de befogenheter som myndigheten fått 
genom denna förordning får granskas av 
kommissionen på eget initiativ eller på 
begäran av en medlemsstat eller någon 
person som direkt och personligen berörs. 

Beslut eller underlåtenhet att handla i kraft 
av de befogenheter som myndigheten fått 
genom denna förordning får granskas av 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller någon person som direkt 
och personligen berörs. 

Motivering 

Om myndigheten skulle underlåta att utföra sina uppgifter finns det möjlighet för 
medlemsstaten eller den berörda personen att få upprättelse, och kommissionen måste inte 
kunna granska förfarandena på eget initiativ och ifrågasätta myndighetens oberoende. 
 

Ändringsförslag 12 
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ARTIKEL 14, PUNKT 2, LED B 

b) Möjlig förekomst av 
bekämpningsmedelsrester från andra källor 
än nuvarande användning av verksamma 
ämnen som växtskyddsmedel. 

b) Möjlig förekomst av 
bekämpningsmedelsrester från andra källor 
än nuvarande användning av verksamma 
ämnen som växtskyddsmedel och deras 
kända kumulativa och synergistiska 
effekter. 

Motivering 

Här återinförs ändring 43 från första behandlingen. När man kan fastställa vetenskapligt 
påvisade kumulativa och synergistiska effekter bör dessa beaktas. 
 

Ändringsförslag 13 
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED B 

b) Om produkterna i fråga utgör en liten 
del av konsumenternas kost och, i 
förekommande fall, av djurens föda. 

b) Om produkterna i fråga utgör en liten 
del av konsumenternas kost och heller inte 
utgör något större inslag i kosten hos 
någon befolkningsgrupp och, i 
förekommande fall, av djurens föda. 

Motivering 

Här återinförs ändring 50 från första behandlingen. Det är viktigt att se till att alla 
konsumenter skyddas, även mindre delar av befolkningen som eventuellt konsumerar mer av 
vissa varor. 
 

Ändringsförslag 14 
ARTIKEL 16, PUNKT 1, LED C 

c) För honung. c) För honung och örtteer, för vilka 
bekämpningsmedelsrester får fastställas 
för hela produkten på grundval av 
övervakningsuppgifter och med hänsyn 
till myndighetens motiverade yttrande, i 
enlighet med förfarandet i artikel 49.2. 

Motivering 

Här återinförs ändring 52 från första behandlingen. Örtteer kan innehålla upp till 200 mindre 
ingredienser och det är svårt att få fram uppgifter om många av dem. I parlamentets 
betänkande fördes de därför till en särskild kategori. Detta ändringsförslag säkrar att en 
sammansatt uppgift kan fås fram i syfte att skapa konsumentskydd och effektivitet. 
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Ändringsförslag 15 
ARTIKEL 25 

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

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

Motivering 

Här återinförs ändring 49 från första behandlingen. Det är viktigt att ange att tillfälliga 
gränsvärden skall baseras på god lantbrukspraxis. 
 

Ändringsförslag 16 
ARTIKEL 26, PUNKT 2 

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

2. Sådana kontroller av 
bekämpningsmedelsrester skall särskilt 
bestå av provtagning och efterföljande 
analyser av proverna och identifiering av 
de bekämpningsmedel som förekommer 
och resthalterna av dessa. Denna 
övervakning skall i synnerhet ske där 
konsumenterna tillhandahålls varan. 

Motivering 

Här återinförs ändring 54 från första behandlingen. Det är viktigt att 
bekämpningsmedelsresterna övervakas där konsumenterna tillhandahålls varan. 
 

Ändringsförslag 17 
ARTIKEL 30, PUNKT 3 

3. Medlemsstaterna skall delta i 
gemenskapens kontrollprogram i enlighet 
med artikel 29. 

3. Medlemsstaterna skall delta i 
gemenskapens kontrollprogram i enlighet 
med artikel 29. Medlemsstaterna skall var 
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tredje månad lägga ut resultaten av den 
nationella övervakningen av 
bekämpningsmedelsrester på Internet, 
med alla därtill hörande enskilda 
uppgifter. Om gränsvärdena har 
överskridits får medlemsstaterna uppge 
namnen på berörda återförsäljare, 
grossister och/eller producenter. 

Motivering 

Här återinförs ändring 59 från första behandlingen. Det är viktigt med öppenhet gentemot 
konsumenterna. De bör ges möjligheten att välja produkter medvetet, bland annat på 
grundval av rester av bekämpningsmedel och huruvida produkten överensstämmer med 
förordningen. Detta kvartalsvisa offentliggörande av information om bekämpningsmedels-
rester tillämpas redan i Förenade kungariket. 
 

Ändringsförslag 18 
ARTIKEL 35 

Artiklarna 53 och 54 i förordning (EG) 
nr 178/2002 skall gälla i fall där det 
omedelbart måste vidtas åtgärder eftersom 
nya uppgifter eller en ny bedömning av 
befintlig information visar att 
bekämpningsmedelsrester eller 
gränsvärden som omfattas av den här 
förordningen kan hota människors eller 
djurs hälsa. 

Artiklarna 53 och 54 i förordning (EG) 
nr 178/2002 skall gälla i fall där det 
omedelbart måste vidtas åtgärder eftersom 
nya uppgifter eller en ny bedömning av 
befintlig information visar att 
bekämpningsmedelsrester eller 
gränsvärden som omfattas av den här 
förordningen kan hota människors eller 
djurs hälsa. När det rör sig om färskvaror 
skall tidsfristen för kommissionens beslut 
minskas till sju dagar. 

Motivering 

Här återinförs ändring 61 från första behandlingen. Det är inte lämpligt att en och samma 
tidsfrist gäller för färskvaror och för torkade produkter – färskvaror är inte lämpade för 
konsumtion efter tio dagar. 
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MOTIVERING 
 
Det är glädjande att se att rådet lagt ner så mycket arbete på detta dokument. Det förefaller nu 
betydligt mer användbart än kommissionens ursprungliga förslag. Förslaget är bättre utformat 
och lättare att hänga med i, och det förefaller vara ett genomförbart lagstiftningsdokument. 
Särskilt välkommen är förenklingen av genomförandet, då de respektive uppgifterna för 
medlemsstaterna, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kommissionen framgår 
mycket tydligare. Rådet behandlar även problemet med tillfälliga gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester på ett mycket mer övertygande sätt. Det är trevligt att kunna 
konstatera att den tidsplan som fastställts för bilagorna i förordningen, och som parlamentet 
antog vid den första behandlingen, har inlemmats i rådets gemensamma ståndpunkt, liksom 
att produkternas ”viktiga användningsområden” beaktas. 
 
I rådets gemensamma ståndpunkt tas dock ingen hänsyn till folkhälsan. Samtidigt som 
lagstiftningen handlar om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som är 
handelsstandarder och baseras på god lantbrukspraxis snarare än på folkhälsostandarder råder 
det viss förvirring kring gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och bekämpningsmedel i 
allmänhet. Detta är något som bör beaktas i lagstiftningen. Därför bör vi särskilt tackla 
situationer där gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester överskrids, genom att namnge de 
skyldiga och därigenom få dem att skämmas. Man bör också säkerställa att det finns 
gemensamma standarder för rapportering om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och 
för övervakning vid försäljningsstället. Dessutom bör vi garantera fullständigt skydd för 
mindre delar av befolkningen som eventuellt konsumerar mer av en viss typ av produkt. 
Vidare är det viktigt att ställa upp höga importstandarder. Importtoleranser utgör en viktig del 
av handeln och behövs för produkter som på grund av kostnadseffektivitet inte används i EU. 
Utöver dessa frågor lägger jag fram ändringsförslag som syftar till att göra lagstiftningen 
smidigare. Dessa avser en längsta period på två år när det behövs ytterligare information, en 
förkortning av tidsperioden vid beslut om brådskande förfaranden avseende färskvaror samt 
en rimlig syn på örtteer, som på grund av sina många ingredienser bör omfattas av en separat 
bedömning. 
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