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Symbols for procedures

* Consultation procedure
majority of the votes cast

**I Cooperation procedure (first reading)
majority of the votes cast

**II Cooperation procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

*** Assent procedure
majority of Parliament’s component Members except in cases 
covered by Articles 105, 107, 161 and 300 of the EC Treaty and 
Article 7 of the EU Treaty

***I Codecision procedure (first reading)
majority of the votes cast

***II Codecision procedure (second reading)
majority of the votes cast, to approve the common position
majority of Parliament’s component Members, to reject or amend 
the common position

***III Codecision procedure (third reading)
majority of the votes cast, to approve the joint text

(The type of procedure depends on the legal basis proposed by the 
Commission.)

Amendments to a legislative text

In amendments by Parliament, amended text is highlighted in bold italics. 
Highlighting in normal italics is an indication for the relevant departments 
showing parts of the legislative text for which a correction is proposed, to 
assist preparation of the final text (for instance, obvious errors or omissions 
in a given language version). These suggested corrections are subject to the 
agreement of the departments concerned.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0388)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 37, stk. 2, og 152, stk. 4, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0245/2006),

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, stk. 5,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre 
Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Præambel 1

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 37, stk. 2, og artikel 152, stk. 4, litra 
b),

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152, stk. 4, litra b) og artikel 175, 
stk. 1,

Begrundelse

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ifølge forslagets betragtning 8 har forordningen til formål at sikre et højt niveau for 
beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet. Det valgte retsgrundlag bør 
afspejle dette formål. Der er kun behov for et dobbelt retsgrundlag, hvis der forfølges 
forskellige målsætninger, som hænger uløseligt sammen, hvilket er tilfældet i det foreliggende 
forslag.

Artikel 37 blev anvendt i 1991, hvor traktaten endnu ikke indeholdt nogen specifik hjemmel 
for beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det er ikke længere passende at bruge 
artiklen i denne sammenhæng.

Ændringsforslag 2
Betragtning 4

(4) I forenklingsøjemed og af hensyn til 
sammenhængen bør den nye retsakt 
desuden ophæve Rådets 
direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 
om forbud mod markedsføring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende visse virksomme stoffer.

(4) I forenklingsøjemed og af hensyn til 
sammenhængen bør den nye retsakt 
desuden ophæve Rådets 
direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 
om forbud mod markedsføring og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende visse virksomme stoffer. 
Hovedprincipperne i direktiv 79/117/EØF 
bør dog opretholdes i denne forordning.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at indholdet af det ophævede direktiv afspejles i den nye retsakt.

Ændringsforslag 3
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.

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

Begrundelse

Affattelsen af denne betragtning bør være mere præcis.

Ændringsforslag 4
Betragtning 7
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(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 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 plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Plantebeskyttelsesmidler indebærer ikke kun risici og farer for mennesker, dyr og miljø. De 
kan også medføre kort- og langsigtede negative indvirkninger på mennesker, dyr og miljø, 
selv når de anvendes korrekt. 

Ændringsforslag 5
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, embryoer og 
fostre, 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.

Begrundelse

Embryoer, fostre og ammende kvinder bør udtrykkeligt nævnes med henblik på at lægge 
større vægt på de neurotoksikologiske virkninger(se Grandjean P, Landrigran, P: The Lancet 
Vol 368 Issue 9553 (2006), s. 2167)

Ændringsforslag 6
Betragtning 8 a (ny)

(8a) For at undgå dyreforsøg må forsøg 
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med hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun udføres som en sidste 
løsningsmulighed. Denne forordning 
samt lovgivningen vedrørende datakrav 
for aktivstoffer, plantebeskyttelsesmidler, 
safenere og synergister bør sikre, at 
forsøg med hvirveldyr minimeres, at 
gentagelse af forsøg undgås, og at
anvendelsen af forsøg uden dyr og af 
intelligente forsøgsstrategier fremmes.

Begrundelse

I overensstemmelse med kravet i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd om, at 
Fællesskabet og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af politikker, bør det kræves, at dyreforsøg holdes på et 
absolut minimum og kun udføres som en sidste udvej, samt at anvendelsen af alternativer 
fremmes. Dette er også i overensstemmelse med de krav, der stilles under Reach.

Ændringsforslag 7
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
beskyttelsesniveau i alle medlemsstater bør 
beslutningen om, hvorvidt sådanne stoffer 
kan accepteres eller ej, tages på 
fællesskabsplan.

Begrundelse

Der er ingen grund til, at alle medlemsstater skal have samme miljøbeskyttelsesniveau, da 
dette i nogle medlemsstater kan medføre en forringelse af grundvandsbeskyttelsen. Der må 
imidlertid sikres et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden i hele EU.

Ændringsforslag 8
Betragtning 13

(13) Af hensyn til sikkerheden bør 
godkendelsesperioden for aktivstoffer 

(13) Af hensyn til sikkerheden bør 
godkendelsesperioden for aktivstoffer 
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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 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.

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 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 stofferne revurderes med 
regelmæssige mellemrum.

Begrundelse

Dette skal sikre, at nye og gamle stoffer, som har stået på positivlisten siden 1991 (bilag 1 i 
direktiv 91/414), med jævne mellemrum underkastet en fornyet vurdering, herunder en 
risikovurdering.

Ændringsforslag 9
Betragtning 14

(14) Det bør sikres, at der er mulighed for 
at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af 
et aktivstof, i tilfælde af at 
godkendelseskriterierne ikke længere er 
opfyldt.

(14) Det bør sikres, at der er mulighed for
at ændre eller tilbagekalde godkendelsen af 
et aktivstof, i tilfælde af at 
godkendelseskriterierne ikke længere er 
opfyldt, eller at overholdelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger1 eller af dettes 
datterdirektiver ikke er sikret.
1 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).

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF indeholder kvalitetsstandarder for kemikalier i grundvand og 
overfladevand, herunder plantebeskyttelsesmidler. Hvis disse kvalitetsstandarder ikke 
overholdes, skal der være en direkte feedback-mekanisme, som kan gøre det muligt at ændre 
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eller ophæve godkendelsen af et aktivstof på linje med den feedback-mekanisme, der findes i 
Reach-regi for godkendelser af kemikalier i relation til direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag 10
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 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 
foranstaltninger, eller med alternative 
landbrugsmetoder.

Begrundelse

Det er ikke, på markniveau, muligt at kontrollere, om de foreskrevne risikobegrænsende 
foranstaltninger anvendes korrekt. Sådanne stoffer bør derfor tages ud af positivlisten eller 
udpeges som substitutionsrelevante med henblik på at erstatte dem med mindre farlige 
produkter eller med ikke-kemiske plantebeskyttelsesmetoder. 

Ændringsforslag 11
Betragtning 17 a (ny)

(17a) Medlemsstaterne bør have ret til at 
forbyde eller undlade at godkende 
plantebeskyttelsesmidler af hensyn til 
særlige natur-, landbrugs- eller 
klimaforhold, såfremt anvendelse af de 
pågældende produkter ville stride mod 
deres handlingsplan til nedbringelse af de 
risici, der er forbundet med brugen af 
pesticider, samt afhængigheden heraf 
(national pesticidhandlingsplan).

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke være tvunget til at acceptere pesticider, der forurener grundvandet 
eller indebærer unødige risici og farer for mennesker, dyr og miljø i strid med deres nationale 
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miljø- og sundhedspolitikker. Medlemsstaterne bør have lov til at tage hensyn til regionale 
forhold, inden de godkender plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 12
Betragtning 18

(18) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over 
aktivstoffer indeholde safenere eller 
synergister, for hvilke der bør fastsættes 
tilsvarende regler. Der bør fastsættes 
tekniske bestemmelser, der kan danne 
grundlag for revurdering af sådanne 
stoffer. Stoffer, der allerede er på 
markedet, bør først revurderes, når sådanne 
bestemmelser er fastsat.

(18) Plantebeskyttelsesmidler kan ud over 
aktivstoffer indeholde safenere eller 
synergister, for hvilke der bør fastsættes 
tilsvarende lovgivning. Der bør fastsættes 
bestemmelser på grundlag af et 
lovgivningsforslag fra Kommissionen, der 
kan danne grundlag for revurdering af 
sådanne stoffer. Stoffer, der allerede er på 
markedet, bør først revurderes, når sådanne 
bestemmelser er fastsat.

Begrundelse

Konsekvensændring i overensstemmelse med ordførerens ændringsforslag til artikel 26 om 
fastlæggelse af en sådan revurdering ved fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 13
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 en positivliste over 
hjælpestoffer, der må bruges i 
plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Hjælpestoffer og synergister kan indvirke på menneskers sundhed og miljøet. De bør derfor 
godkendes og opføres på en positivliste. 

Ændringsforslag 14
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 

(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 
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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.

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 sårbare grupper, 
eller for dyr, og at de ikke har nogen 
uacceptabel indvirkning på miljøet. 
Medlemsstaterne bør have ret til at 
forbyde eller undlade at godkende 
plantebeskyttelsesmidler, der ikke 
indebærer klare fordele for 
planteproduktionen under de specifikke 
forhold, der hersker på deres område.

Begrundelse

Risikovurderingen skal godtgøre, at et pesticid ikke har skadelige virkninger for menneskers 
sundhed eller miljøet. Vurderingen af de potentielle gunstige virkninger for 
planteproduktionen skal være et særskilt trin i proceduren.

Medlemsstaterne bør ikke være tvunget til at acceptere pesticider, der ikke indebærer klare 
fordele, forurener grundvandet eller er i strid med deres nationale miljø- og 
sundhedspolitikker og nationale pesticidhandlingsplaner.

Ændringsforslag 15
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 unødigt dobbeltarbejde, 
begrænse den administrative byrde for 
erhvervslivet og medlemsstaterne og 
fremme en mere ensartet tilgængelighed af 
plantebeskyttelsesmidler bør godkendelser, 
der er meddelt af én medlemsstat, sendes 
til orientering til andre medlemsstater. 
Medlemsstaterne bør have ret til at 
bekræfte, afslå eller begrænse en 
godkendelse meddelt af en anden 
medlemsstat under hensyntagen til deres 
specifikke landbrugsmæssige behov eller 
med henblik på at opretholde et højere 
beskyttelsesniveau i overensstemmelse 
med deres nationale 
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pesticidhandlingsplan.

Begrundelse

En opdeling i godkendelseszoner er ikke hensigtsmæssig, fordi forholdene i de foreslåede 
zoner ofte ikke er sammenlignelige. Godkendelser bør kun gives på medlemsstatsplan, men de 
andre medlemsstater bør underrettes herom. Inden for en rimelig frist bør de medlemsstater, 
der har modtaget underretning, være forpligtet til at bekræfte, afslå eller begrænse 
godkendelse i overensstemmelse med deres specifikke nationale forhold.
.
Den foreslåede zoneinddelte godkendelse af plantebeskyttelsesmidler ændres hermed til en 
ordning med gensidig anerkendelse svarende til den, der findes i biociddirektivet.

Ændringsforslag 16
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.

(26) Rent undtagelsesvis bør 
plantebeskyttelsesmidler, der ikke opfylder 
betingelserne i denne forordning, kunne 
anvendes, når det er nødvendigt på grund 
af en overhængende fare for et økosystem, 
der ikke kan afværges på anden vis. 
Sådanne midlertidige undtagelser bør 
godkendes på fællesskabsplan.

Begrundelse

Kun i rene undtagelsestilfælde, hvor hele økosystemer er truet, kan anvendelsen af ikke-
godkendte stoffer være berettiget. Sådanne undtagelser skal godkendes på fællesskabsplan.

Ændringsforslag 17
Betragtning 29

(29) Der bør indføres et system for 
udveksling af oplysninger. 
Medlemsstaterne bør stille detaljer og 
videnskabelig dokumentation, der er 
fremlagt i forbindelse med ansøgninger om 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
til rådighed for hinanden, for autoriteten og 
for Kommissionen.

(29) Der bør indføres et system for 
udveksling af oplysninger. 
Medlemsstaterne bør stille detaljer og 
videnskabelig dokumentation, der er 
fremlagt i forbindelse med ansøgninger om 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
til rådighed for hinanden, for autoriteten og 
for Kommissionen. Alle undersøgelser og 
data af relevans for den toksikologiske og 
økotoksikologiske vurdering af 
plantebeskyttelsesmidler bør gøres
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tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Offentligheden bør have adgang til alle de oplysninger, herunder videnskabelig 
dokumentation, som indsendes i forbindelse med ansøgninger om godkendelse i 
overensstemmelse med reglerne for adgang til oplysninger og deltagelse.

Ændringsforslag 18
Betragtning 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 kan bidrage 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.

Begrundelse

Det bør præciseres, at beskyttelsen af oplysninger også bør begrænses med henblik på at 
undgå dyreforsøg.

Ændringsforslag 19
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 

(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 kan bidrage 
til at forhindre forsøg med dyr, til 
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foretaget, bør medlemsstaterne opbevare 
en liste over disse forsøg, selv når de ikke 
er omfattet af ovennævnte regler om 
obligatorisk tilrådighedsstillelse.

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.

Begrundelse
Eftersom også andre undersøgelser end dem, der direkte vedrører hvirveldyr, kan bidrage til 
at forhindre forsøg med dyr, bør de medtages her
. 
Med henblik på at lette datadelingen er det nødvendigt, at der oprettes en central database i 
EFSA-regi med alle oplysninger om tidligere udførte forsøg og undersøgelser af relevans for 
denne forordning. Ansøgerne vil dermed kun skulle konsultere en enkelt database, inden de 
udfører nogen forsøg eller undersøgelser.

Dette vil også øge procedurens gennemsigtighed.

Ændringsforslag 20
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, forbrugere af 
planter og planteprodukter samt miljøet bør 
der vedtages specifik lovgivning på 
grundlag af et lovgivningsforslag fra 
Kommissionen, der tager hensyn til de 
specifikke anvendelsesbetingelser for 
plantebeskyttelsesmidler.

Begrundelse

Hænger sammen med ordførerens ændringsforslag til artikel 62, stk. 1, om vedtagelse af 
særlige mærkningskrav ved fælles beslutningstagning.
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Ændringsforslag 21
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 
areal- og afgrødespecifik registrering og 
offentlig tilgængelig 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.

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.

Ændringsforslag 22
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 omfattet af tilsvarende regler.

(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 omfattet af tilsvarende regler 
fastlagt på grundlag af et 
lovgivningsforslag fra Kommissionen.
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Begrundelse

Hænger sammen med ordførerens ændringsforslag til artikel 65 om vedtagelse af disse 
bestemmelser ved fælles beslutningstagning.

Ændringsforslag 23
Betragtning 46 a (ny)

(46a) Kommissionen bør navnlig have 
beføjelse til at godkende aktivstoffer, 
forny eller revurdere sådanne 
godkendelser, godkende hjælpestoffer, 
vedtage harmoniserede metoder til 
fastlæggelse af arten og mængden af 
aktivstoffer, safenere og synergister samt 
eventuelt af relevante urenheder eller 
hjælpestoffer, fastlægge regler for 
afgørelse af tvister mellem 
medlemsstaterne om 
ækvivalensvurdering, vedtage 
retningslinjer for tilrettelæggelsen af 
overensstemmelseskontrol i forbindelse 
med fornyelse af en godkendelse, vedtage 
nærmere regler for undtagelser fra 
godkendelseskravene for 
plantebeskyttelsesmidler i forsknings- og 
udviklingsøjemed, vedtage 
gennemførelsesforanstaltninger med 
henblik på at sikre en ensartet anvendelse 
af kravene om registrering af 
produktionen, opbevaringen og brugen af 
plantebeskyttelsesmidler samt vedtage 
eller ændre tekniske og andre 
vejledninger vedrørende gennemførelse af 
denne forordning og listen over godkendte 
aktivstoffer. Da disse foranstaltninger er 
af generel art og har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning eller at supplere den med nye 
ikke-væsentlige bestemmelser, bør de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
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nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 24
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 niveau for beskyttelse af 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 
sundhed eller for miljøet.

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

Ændringsforslag 25
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 
imidlertid ikke længere finde anvendelse 
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på mikroorganismer, virusser, feromoner 
og biologiske produkter.

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 26
Artikel 3, nr. 2 a (nyt)

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

Begrundelse

Denne definition er nødvendig for at sikre, at alle de metabolitter, som er til stede i et givet 
produkt, vil blive medtaget ved vurderingen af et aktivstof. Definitionen svarer til den, der 
findes i direktiv 91/414/EØF.

Ændringsforslag 27
Artikel 3, nr. 4

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 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, samt stoffer med 
potentielt hormonforstyrrende eller 
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udviklingsmæssigt neurotoksiske eller 
immunotoksiske egenskaber.

Begrundelse

Definitionen af ”stof, der giver anledning til bekymring”, bør være baseret på stoffets 
iboende egenskaber og ikke på en kvantitativ risikovurdering.

At begrænse ”stoffer, der giver anledning til bekymring” til stoffer, som i forvejen er
klassificeret som farlige, er uacceptabelt og vil begrænse antallet af substitutionsrelevante 
stoffer. Direktiv 1999/45/EF omfatter ikke pesticider med hormonforstyrrende, neurotoksiske 
eller udviklingsmæssigt neurotoksiske eller immunotoksiske egenskaber.

Ændringsforslag 28
Artikel 3, nr. 9

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. Et plantebeskyttelsesmiddels 
overgang til fri omsætning på 
Fællesskabets område, herunder import,
betragtes som markedsføring efter 
betydningen i denne forordning

Begrundelse

Importerede produkter skal overholde alle krav i denne forordning.

Ændringsforslag 29
Artikel 3, nr. 13 a (nyt)

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

Begrundelse

WHO´s sundhedsdefinition bør medtages her, fordi den hænger sammen med forordningens 
formål og andre relevante bestemmelser heri.
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Ændringsforslag 30
Artikel 3, stk. 13 b (nyt)

13b) ”sårbare grupper”
personer, der kræver særlige hensyn i 
forbindelse med vurderingen af 
plantebeskyttelsesmidlers akutte og 
kroniske sundhedsvirkninger. Disse 
omfatter bl.a. gravide og ammende 
kvinder, embryoer og fostre, spædbørn og 
børn, ældre, personer, der er syge eller 
tager medicin, arbejdstagere og lokale 
beboere, som er udsat for pesticider over 
længere tid 

Begrundelse

Sårbare grupper skal have særlig opmærksomhed i godkendelsesproceduren og bør derfor 
defineres i forordningens artikel 3.

Ændringsforslag 31
Artikel 3, nr. 14

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 at prioritere præventive 
dyrkningsforanstaltninger, anvendelse af 
tilpassede sorter og af ikke-kemiske 
metoder til plantebeskyttelse og 
afgrødestyring.

Begrundelse

Definitionen af ”integreret bekæmpelse af skadegørere” bør ikke kun omfatte 
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plantebeskyttelsesaspekter, men også styringsaspekter vedrørende anvendelse af tilpassede 
sorter, vekseldrift og næringsstofstrategi, som i høj grad kan nedbringe behovet for at bruge 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 32
Artikel 3, nr. 17

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

Begrundelse

Den foreslåede definition er vildledende, fordi den refererer til zoner i bilag I, som ikke har 
nogenlunde de samme landbrugsmæssige, plantesundhedsmæssige og miljømæssige forhold.
Det foreslåede zonesystem undergraver den nationale godkendelse og strider mod 
Fællesskabets proportionalitets- og nærhedsprincip, fordi det går ud over, hvad der er 
nødvendigt for at sikre en hurtigere beslutningstagning. Disse målsætninger kan opfyldes ved 
at ændre ordningen med gensidig anerkendelse uden zoneinddeling.

Hertil kommer, at vandforvaltningsvilkårene kan være forskellige inden for de tre foreslåede 
zoner.

Ændringsforslag 33
Artikel 3, nr. 18

18) 'god plantebeskyttelsespraksis' 18) 'god praksis 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, at kun den nødvendige 
minimumsmængde anvendes under 
behørig hensyntagen til forholdene lokalt 
og mulighederne for bekæmpelse ved 
hjælp af hensigtsmæssige dyrkningsvalg og 
biologiske metoder
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Begrundelse

Optimal effekt er et subjektivt udtryk. Det er derfor bedre at sikre, at kun minimumsmængden 
anvendes. Udtrykket ”god plantebeskyttelsespraksis” er meget bredere end den foreliggende 
definition, som kun vedrører anvendelse af pesticider (se definitionen af ”integreret 
bekæmpelse af skadegørere” ovenfor). Det er derfor nødvendigt at præcisere, at definitionen 
kun vedrører plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 34
Artikel 3, nr. 21

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 kan bidrage til at 
undgå dyreforsøg, har ret til at forhindre, 
at rapporten anvendes til gavn for en anden 
person.

Begrundelse

Det bør nævnes her, at ejeren af en forsøgs- eller undersøgelsesrapport ikke kan forhindre, at 
den benyttes af en anden person, hvis dette vil gøre det muligt at undgå dyreforsøg..

Ændringsforslag 35
Artikel 4, stk. 1

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

1. Et aktivstof godkendes i 
overensstemmelse med bilag II, hvis det på 
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 anvendes som 
afskæringskriterier.

Begrundelse

Det bør præciseres, at der vil blive anvendt afskæringskriterier til udelukkelse af aktivstoffer, 
og at risikobegrænsende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at beskytte menneskers 
sundhed og miljøet mod visse stoffers iboende risici. Dette vil bringe forordningen på linje 
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med mere avancerede og progressive politiske koncepter og vurderingsværktøjer for kemiske 
stoffer såsom POP-konventionen, der eliminerer visse farlige stoffer, som er umulige 
kontrollere, når først de er frigivet i miljøet.

Ændringsforslag 36
Artikel 4, stk. 2, indledning

2. Restkoncentrationer af 
plantebeskyttelsesmidlerne, anvendt i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis, skal opfylde 
følgende krav:

2. Restkoncentrationer af 
plantebeskyttelsesmidlerne skal opfylde 
følgende krav:

Begrundelse

Generelt anvendes pesticider langt fra korrekt, og det er derfor forkert at antage, at de kun 
bruges “i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis”. I stedet bør udtrykket 
”realistiske anvendelsesbetingelser” indføjes i stk. 3 i denne artikel. Dette svarer også til de 
nuværende bestemmelser i retningslinjerne for forsøg i direktiv 91/414, ifølge hvilke der skal 
tages hensyn til de “praktiske betingelser for anvendelse” og de ”realistiske betingelser for 
brug”.

Ændringsforslag 37
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 sårbare 
grupper såsom gravide og ammende 
kvinder, embryoer og fostre, spædbørn og 
børn, eller dyr - 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.

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet må stoffer ikke have skadevirkninger for menneskers 
sundhed, navnlig hvad angår sårbare grupper såsom embryoer og børn, eller for miljøet. 
Dette er i overensstemmelse med de udtalelser, som EP (EP-beslutning P5_TA(2002)0276) og
Rådet afgav om Kommissionens foregående meddelelse om revisionen af direktiv 91/414.

Ændringsforslag 38
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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 i alle 
medlemsstater kunne måles med 
almindeligt anvendte metoder, der er 
tilstrækkeligt følsomme i forhold til de 
mængder, der anses for problematiske i 
forskellige miljømæssige og biologiske 
medier. Restkoncentrationerne skal 
kunne påvises med de almindelige 
multirestmetoder, der anvendes af EF-
referencelaboratorier.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføjes der to nye dimensioner i artiklen. For det første 
bestemmes det, at der for alle godkendte pesticider skal findes metoder til påvisning af 
restkoncentrationer. Dette er ikke tilfældet på nuværende tidspunkt, idet standard-
laboratorieudstyr kun er i stand til at identificere restkoncentrationer af et begrænset antal 
stoffer. For det andet præciseres det, at metoderne til vurdering af sundhedsvirkninger skal 
være tilstrækkeligt følsomme i forhold til de mængder, der anses for problematiske i 
forskellige miljømæssige og biologiske medier, med henblik på at sikre, at man ikke overser 
virkninger, som ikke kan påvises ved almindeligt anvendte metoder.

Ændringsforslag 39
Artikel 4, stk. 3, indledning

3. Anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlerne i 
overensstemmelse med god 
plantebeskyttelsespraksis og under 
almindelige anvendelsesbetingelser skal 
opfylde følgende krav:

3. Anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlerne i 
overensstemmelse med retningslinjerne 
for korrekt brug under realistiske
betingelser skal opfylde følgende krav:

Begrundelse

Generelt anvendes pesticider langt fra korrekt, og det er derfor forkert at antage, at de kun 
bruges “i overensstemmelse med god plantebeskyttelsespraksis”. I stedet bør udtrykket 
”realistiske anvendelsesbetingelser” indføjes her på linje med de nuværende bestemmelser i 
retningslinjerne for forsøg i direktiv 91/414, ifølge hvilke der skal tages hensyn til de 
“praktiske betingelser for anvendelse” og de ”realistiske betingelser for brug”.

Ændringsforslag 40
Artikel 4, stk. 3, litra b
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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 
såsom gravide og ammende kvinder, 
embryoer og fostre, spædbørn og børn, 
eller dyr, hverken direkte eller via 
drikkevandet, fødevarer, foder eller luften, 
herunder på steder langt fra 
anvendelsesstedet som følge af transport i 
miljøet over store afstande, 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.

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet må stoffer ikke have skadevirkninger for menneskers 
sundhed, navnlig hvad angår lokale beboere og andre tilstedeværende, som rutinemæssigt 
kan blive udsat for pesticider, samt sårbare grupper såsom fostre og børn, der er mere 
følsomme over for pesticider, og miljøet. Dette er i overensstemmelse med de udtalelser, som 
EP (EP-beslutning P5_TA(2002)0276) og Rådet afgav om Kommissionens foregående 
meddelelse om revisionen af direktiv 91/414. Man bør være særligt opmærksom på problemet 
med transport i miljøet over store afstande.

Ændringsforslag 41
Artikel 4, stk. 3, litra e

e) Den må ikke have nogen uacceptabel 
indvirkning på miljøet, idet der især tages 
hensyn til følgende aspekter:

e) Den må ikke have nogen uacceptabel 
indvirkning på miljøet, idet der især tages 
hensyn til følgende aspekter:

(i) skæbne og udbredelse i miljøet, navnlig 
forurening af overfladevand, herunder vand 
i flodmundinger og kystvand, drikkevand, 
grundvand, luften og jorden

(i) skæbne og udbredelse i miljøet, navnlig 
forurening af overfladevand, herunder vand 
i flodmundinger og kystvand, drikkevand, 
grundvand, luften og jorden, herunder på 
steder langt fra anvendelsesstedet som 
følge af transport i miljøet over store 
afstande

(ii) indvirkning på arter uden for 
målgruppen

(ii) indvirkning på arter uden for 
målgruppen

(iii) indvirkning på biodiversiteten. (iii) indvirkning på biodiversiteten og 
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økosystemet.

Begrundelse

Mange pesticider har indirekte virkninger på økosystemet, dvs. i form af fødekædevirkninger 
(reducerede fuglebestande i agro-økosystemer som følge af et massivt fald i bestanden af 
bytteinsekter). Disse virkninger bør tages i betragtning i størst muligt omfang. Man bør også 
være særligt opmærksom på miljøvirkningerne af, at plantebeskyttelsesmidler transporteres 
over store afstande i miljøet, f.eks. i de arktiske egne.

Ændringsforslag 42
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 mindst tre 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof opfylder disse krav.

Begrundelse

Alle de normale anvendelsesbetingelser for plantebeskyttelsesmidler bør tages i betragtning i 
forbindelse med godkendelse af et stof.

Ændringsforslag 43
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Undgåelse af dyreforsøg

For at undgå dyreforsøg må forsøg med 
hvirveldyr i forbindelse med denne 
forordning kun udføres som en sidste 
løsningsmulighed.

Begrundelse

I overensstemmelse med kravet i protokollen om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd om, at 
Fællesskabet og medlemsstaterne skal tage fuldt hensyn til dyrs velfærd i forbindelse med 
udformningen og gennemførelsen af politikker, bør det kræves, at dyreforsøg holdes på et 
absolut minimum og kun udføres som en sidste udvej, samt at anvendelsen af alternativer 
fremmes. Dette er også i overensstemmelse med de krav, der stilles under Reach.
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Ændringsforslag 44
Artikel 6, litra i a (nyt)

ia) begrænsninger og forbud for så vidt 
angår anvendelser, der er uforenelige 
med ordninger for integreret bekæmpelse 
af skadegørere, eller endog skadelige for 
sådanne ordninger, såsom kemisk 
jordbundsbehandling

Begrundelse

Konkrete anvendelser, der er uforenelige med gode praksisser som f.eks. integreret 
bekæmpelse af skadegørere, bør begrænses.

Ændringsforslag 45
Artikel 7, stk. 1, afsnit -1 og -2

Autoriteten er ansvarlig for 
koordineringen af 
godkendelsesproceduren.
Den bistås i den forbindelse af 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.

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

En ansøgning om godkendelse af et 
aktivstof eller om ændring af betingelserne 
for en godkendelse indgives af producenten 
af aktivstoffet til autoriteten sammen med 
et fuldstændigt dossier og et resumé heraf, 
jf. artikel 8, stk. 1 og 2, eller en 
dataadgangstilladelse for de pågældende 
dokumenter eller en videnskabelig 
begrundelse for ikke at fremlægge visse 
dele af dokumenterne, idet det godtgøres, 
at aktivstoffet opfylder 
godkendelseskriterierne i artikel 4. 
Autoriteten underretter medlemsstaternes 
kompetente myndigheder om de 
ansøgninger, den har modtaget.
En medlemsstat kan vælge et aktivstof, for 
hvilket autoriteten har modtaget en 
ansøgning om godkendelse, med henblik 
på at blive den kompetente myndighed for 
så vidt angår de formål, der er nævnt i 
artikel 9 og 11 (i det følgende benævnt 
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"den rapporterende medlemsstat").
Såfremt to eller flere medlemsstater har 
ytret interesse for at blive rapporterende 
medlemsstat, og de ikke kan blive enige 
om, hvem der skal være den kompetente 
myndighed, fastlægges den rapporterende 
medlemsstat efter forskriftsproceduren, jf. 
artikel 76, stk. 3.

Begrundelse

Erhvervslivet bør ikke have ret til at vælge en rapporterende medlemsstat. Ansøgninger skal 
sendes til autoriteten, og medlemsstaterne skal indbyrdes blive enige om, hvem der skal være 
rapporterende medlemsstat. Uenigheder skal afklares ved komitologi.

Ændringsforslag 46
Artikel 8, stk. 1, litra a

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

a) Data om samtlige repræsentative 
anvendelser på en almindeligt udbredt 
afgrøde af mindst tre 
plantebeskyttelsesmidler indeholdende det 
pågældende aktivstof, herunder produkter 
til bejdsning af frø, hvis en sådan 
anvendelse er forudset, hvoraf det 
fremgår, at kravene i artikel 4 er opfyldt; 
hvis de fremlagte data ikke dækker alle 
zoner, eller hvis de vedrører en afgrøde, 
der ikke er almindeligt udbredt, begrundes 
dette.

Begrundelse

Der er dokumentation for, at stoffer, der anvendes til bejdsning af frø (såsom fipronil og
imidacloprid), er akut toksiske for bier, hvilket der ikke at taget højde for i risikovurderingen. 
Det er derfor nødvendigt at indføje denne bestemmelse i forordningen.

Ændringsforslag 47
Artikel 8, stk. 1, litra b

b) Resuméer og resultater af forsøg og 
undersøgelser for hvert punkt i datakravene 
vedrørende aktivstoffet, jf. artikel 75, 
stk. 1, litra b), samt navnet på ejeren og på 
den person eller det institut, der har udført 

b) Resuméer og resultater af forsøg og 
undersøgelser for hvert punkt i datakravene 
vedrørende aktivstoffet, jf. stk. 3, samt 
navnet på ejeren og på den person eller det 
institut, der har udført de pågældende 
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de pågældende forsøg og undersøgelser. forsøg og undersøgelser.

Begrundelse

Bestemmelserne om datakrav er en vigtig del af godkendelsesprocedure, som bør reguleres 
gennem en lovgivningsprocedure, ikke ved en komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 48
Artikel 8, stk. 1, litra c

c) Resuméer og resultater af forsøg og 
undersøgelser for hvert punkt i datakravene 
vedrørende plantebeskyttelsesmidlet, jf. 
artikel 75, stk. 1, litra b), samt navnet på 
ejeren og på den person eller det institut, 
der har udført de pågældende forsøg og 
undersøgelser, som er relevante for 
vurderingen af kriterierne i artikel 4 for et 
eller flere plantebeskyttelsesmidler, som er 
repræsentative for de i litra a) nævnte 
anvendelser, idet der tages hensyn til, at 
manglende data i det i stk. 2 omhandlede 
dossier på grund af det foreslåede 
begrænsede antal repræsentative 
anvendelser for aktivstoffet kan 
nødvendiggøre begrænsninger i 
godkendelsen.

c) Resuméer og resultater af forsøg og 
undersøgelser for hvert punkt i datakravene 
vedrørende plantebeskyttelsesmidlet, jf. 
stk. 3, samt navnet på ejeren og på den 
person eller det institut, der har udført de 
pågældende forsøg og undersøgelser, som 
er relevante for vurderingen af kriterierne i 
artikel 4 for et eller flere 
plantebeskyttelsesmidler, som er 
repræsentative for de i litra a) nævnte 
anvendelser, idet der tages hensyn til, at 
enhver mangel ved dataene i det i stk. 2 
omhandlede dossier på grund af det 
foreslåede begrænsede antal repræsentative 
anvendelser for aktivstoffet skal medføre, 
at aktivstoffet ikke godkendes.

Begrundelse

Dossierer med ufuldstændig eller fejlagtig information bør afvises.

Bestemmelserne om datakrav er en vigtig del af godkendelsesprocedure, som bør reguleres 
gennem en lovgivningsprocedure, ikke ved en komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 49
Artikel 8, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) En begrundet beskrivelse af de 
forholdsregler, der er taget i forbindelse 
med hvert enkelt forsøg/hver enkel 
undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for 
at undgå dyreforsøg og gentagelser af 
forsøg med hvirveldyr.
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Begrundelse

For at gøre det lettere at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et 
absolut minimum, skal ansøgninger også være ledsaget af en begrundet beskrivelse af de 
skridt, der er taget for at undgå dyreforsøg generelt.

Ændringsforslag 50
Artikel 8, stk. 3, afsnit 2

De i artikel 8, stk. 1, omhandlede datakrav 
fastsættes ved forordninger, der vedtages 
efter proceduren i artikel 76, stk. 2, og 
omfatter de krav vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, der er indeholdt i 
bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, med 
de ændringer, der måtte være nødvendige. 
Der fastsættes tilsvarende datakrav for 
safenere og synergister efter proceduren i 
artikel 76, stk. 3.

De i stk. 1 omhandlede datakrav fastsættes 
ved en forordning, der vedtages efter 
proceduren i traktatens artikel 251, og 
omfatter de krav vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, der er indeholdt i 
bilag II og III til direktiv 91/414/EØF, med 
de ændringer, der måtte være nødvendige, 
herunder foranstaltninger til minimering 
af dyreforsøg, navnlig anvendelse af 
forsøgsmetoder uden dyr og intelligente 
forsøgsstrategier. Der fastsættes 
tilsvarende datakrav for safenere og 
synergister efter proceduren i traktatens 
artikel 251.

Begrundelse

Bestemmelserne om datakrav er en vigtig del af godkendelsesprocedure, som bør reguleres 
gennem en lovgivningsprocedure, ikke ved en komitologiafgørelse. Dyreforsøg bør begrænses 
til det strengest nødvendige omfang.

Ændringsforslag 51
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)

3a. Ansøgeren skal til dossieret føje al 
videnskabelig, "peer reviewed" og 
offentligt tilgængelig litteratur om det 
pågældende aktivstofs og dets 
metabolitters negative bivirkninger på 
sundhed og miljø.

Begrundelse

Ansøgeren skal være forpligtet til at indsamle og sammenfatte al den videnskabelige 
litteratur, der er tilgængelig om et givet stof. 
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Ændringsforslag 52
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1

2. Autoriteten vedtager senest 90 dage efter 
udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode 
en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet 
kan forventes at opfylde kravene i artikel 4, 
og meddeler denne til ansøgeren, 
medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Autoriteten vedtager senest 90 dage efter 
udløbet af den i stk. 1 omhandlede periode 
en konklusion om, hvorvidt aktivstoffet 
kan forventes at opfylde kravene i artikel 4, 
ledsaget af en behørig begrundelse, 
herunder en henvisning til eventuelle 
bemærkninger fra offentligheden, som er 
taget i betragtning, og meddeler denne til 
ansøgeren, medlemsstaterne og 
Kommissionen. Autoriteten offentliggør 
konklusionen senest en måned efter dens 
vedtagelse

Begrundelse

Procedurens gennemsigtighed bør øges. 

Ændringsforslag 53
Article 13, stk. 1, afsnit 2

Ansøgeren skal have mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til den reviderede 
vurderingsrapport.

Ansøgeren og eventuelle andre, som har 
indgivet skriftlige bemærkninger i 
henhold til proceduren i artikel 12, stk. 1, 
skal have mulighed for at fremsætte 
bemærkninger til den reviderede 
vurderingsrapport.

Vurderingsrapporten skal være 
tilgængelig for offentligheden og 
fremsendes til Europa-Parlamentet.

Begrundelse

Procedurens gennemsigtighed bør øges.

Ændringsforslag 54
Artikel 13, stk. 2, afsnit 1, litra a

2. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede 
reviderede vurderingsrapport samt andre 
forhold af reel relevans for den pågældende 
sag og, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 178/2002 er til stede, 

2. På grundlag af den i stk. 1 omhandlede 
reviderede vurderingsrapport samt andre 
forhold af reel relevans for den pågældende 
sag og, hvis betingelserne i artikel 7, stk. 1, 
i forordning (EF) nr. 178/2002 er til stede, 
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forsigtighedsprincippet vedtages en 
forordning efter proceduren i artikel 76, 
stk. 3, hvorved:

forsigtighedsprincippet vedtages en 
behørigt begrundet forordning efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a, hvorved:

a) et aktivstof godkendes, eventuelt på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger, jf. artikel 6

a) et aktivstof godkendes, eventuelt på 
visse betingelser og med visse 
begrænsninger, jf. artikel 6, og optages i 
bilag IIa

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse. Procedurens gennemsigtighed bør øges. Optagelsen af godkendte 
stoffer i et bilag til forordningen bør derfor bibeholdes.

Ændringsforslag 55
Artikel 13, stk. 3

3. Kommissionen opbevarer en liste over 
godkendte aktivstoffer.

3. Kommissionen opretholder en ajourført 
liste over godkendte aktivstoffer i bilag IIa 
og offentliggør denne liste på internettet.

Begrundelse

Procedurens gennemsigtighed bør øges. Optagelsen af godkendte stoffer i et bilag til 
forordningen bør derfor bibeholdes.

Ændringsforslag 56
Artikel 14, stk. 2

2. Forlængelsen gøres ikke tidsbegrænset. 2. Godkendelsen kan forlænges en eller 
flere gange inden for en periode på højst 
10 år.

Begrundelse

I det foreliggende forslag følger forlængelsen af medlemsstatens godkendelse efter 
godkendelsen af aktivstoffet (art. 42, stk. 6). Dette indebærer, at også godkendelsen i 
princippet vil være uden tidsbegrænsning efter den første forlængelse. Dette er i strid med 
forsigtighedsprincippet samt princippet om, at afgørelser træffes på grundlag af den 
foreliggende videnskabelige og tekniske viden, som det fremgår af artikel 10, stk. 1, i den 
foreslåede tekst, og endelig princippet om sikring af et højt beskyttelsesniveau (betragtning 
21).
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Ændringsforslag 57
Artikel 17, afsnit 2, indledning

Længden af denne periode fastsættes på 
grundlag af følgende:

Længden af denne periode må ikke 
overstige det nødvendige og skal fastsættes 
på grundlag af følgende:

Begrundelse

Erfaringerne med tilsvarende procedurer for forlængelse af godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler i medlemsstaterne (navnlig i Nederlandene) har vist, at disse 
forlængelser hurtigt kan blive normal praksis og gælde i meget lang tid. Det bør derfor 
præciseres, at en sådan forlængelse kun bør gives undtagelsesvist og for den kortest mulige 
periode.

Ændringsforslag 58
Artikel 18, litra b

b) angivelse af, hvilke oplysninger der skal 
fremlægges

b) angivelse af, hvilke oplysninger der skal 
fremlægges, herunder foranstaltninger til 
minimering af dyreforsøg, navnlig 
anvendelse af forsøgsmetoder uden dyr og 
intelligente forsøgsstrategier

Begrundelse

For at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et absolut minimum, 
bør foranstaltninger til fremme heraf medtages i programmet.

Ændringsforslag 59
Artikel 19

Der vedtages en forordning efter 
proceduren i artikel 76, stk. 3, med de 
fornødne bestemmelser vedrørende 
gennemførelsen af forlængelses- og 
revurderingsproceduren, herunder 
gennemførelsen af et arbejdsprogram som 
omhandlet i artikel 18, hvis det er relevant.

Der vedtages en forordning efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a, med de fornødne 
bestemmelser vedrørende gennemførelsen 
af forlængelses- og 
revurderingsproceduren, herunder 
gennemførelsen af et arbejdsprogram som 
omhandlet i artikel 18, hvis det er relevant.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.
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Ændringsforslag 60
Artikel 20

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

1. Der vedtages en behørigt begrundet 
forordning efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 76, stk. 3a, hvorved:

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

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

b) godkendelsen af et aktivstof ikke 
forlænges.

b) godkendelsen af et aktivstof ikke 
forlænges.

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

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

Begrundelse

Der må ikke gives mere end en sæson til at opbruge lagre af et plantebeskyttelsesmiddel. 

Ændringsforslag 61
Artikel 21, stk. 1

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

1. Kommissionen kan til enhver tid tage 
godkendelsen af et aktivstof op til fornyet 
vurdering på eget initiativ eller efter 
anmodning fra en medlemsstat, Europa-
Parlamentet og andre interesserede 
parter.

Vurderer Kommissionen, at visse forhold 
eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet 
ikke længere opfylder kriterierne i 
artikel 4, eller er supplerende oplysninger, 
der er påkrævet i henhold til artikel 6, 
litra f), ikke blevet fremlagt, underretter 
den medlemsstaterne, autoriteten og 
producenten af aktivstoffet herom og 

Vurderer Kommissionen, at visse forhold 
eller oplysninger sandsynliggør, at stoffet 
ikke længere opfylder kriterierne i 
artikel 4, eller er supplerende oplysninger, 
der er påkrævet i henhold til artikel 6, 
litra f), ikke blevet fremlagt, underretter 
den medlemsstaterne, autoriteten og 
producenten af aktivstoffet herom og 
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fastsætter en frist for, hvornår producenten 
skal fremsætte sine bemærkninger.

fastsætter en frist for, hvornår producenten 
skal fremsætte sine bemærkninger.

Kommissionen tager godkendelsen af et 
aktivstof op til fornyet vurdering, hvis der 
er tegn på, at opfyldelsen af de 
målsætninger, der er fastlagt i henhold til 
artikel 4, stk. 1, litra a), nr. (iv) og litra b), 
nr. (i) samt artikel 7, stk. 2-3, i direktiv 
2000/60/EF, ikke er sikret.
Godkendelsen skal tages op til fornyet 
vurdering for de ti aktivstoffer, som oftest 
konstateres at overskride 
maksimalgrænseværdierne for 
restkoncentrationer i de årlige 
overvågningsrapporter om pesticidrester, 
som Kommissionen offentliggør. Såfremt 
et stof optræder gentagne gange på denne 
liste, skal dets godkendelse trækkes 
tilbage.

Begrundelse
Medens Kommissionen på ethvert tidspunkt kan iværksætte en revurdering af et givet stof, bør 
det gøres klart, at revurderingen også bør kunne ske på anmodning af andre institutioner 
eller interessenter. Det er vigtigt, at det i tilfælde af ikke-overholdelse af målsætningerne i 
direktiv 2000/60/EF bliver muligt at tage godkendelsen af et stof op til overvejelse. Desuden 
vil en sådan direkte feedback-mekanisme mellem direktiv 2000/60/EF og denne forordning 
give producenterne et ekstra incitament til alvorligt at overveje deres ansvar med hensyn til 
"product stewardship".

Ændringsforslag 62
Artikel 21, stk. 3, afsnit 1

3. Konkluderer Kommissionen, at 
kriterierne i artikel 4 ikke længere er 
opfyldt, eller at supplerende oplysninger, 
der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra 
f), ikke er blevet fremlagt, vedtages en 
forordning om tilbagekaldelse eller 
ændring af godkendelsen efter proceduren
i artikel 76, stk. 3.

3. Konkluderer Kommissionen, at 
kriterierne i artikel 4 ikke længere er 
opfyldt, eller at supplerende oplysninger, 
der er påkrævet i henhold til artikel 6, litra 
f), ikke er blevet fremlagt, vedtages en 
forordning om tilbagekaldelse eller 
ændring af godkendelsen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
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nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 63
Artikel 21, stk. 3 a (nyt)

3a. Konkluderer Kommissionen, at 
målsætningerne om nedbringelse af 
forureningen med prioriterede stoffer i 
henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), nr. (iv) 
og litra b), nr. (i) samt artikel 7, stk. 2-3, i 
direktiv 2000/60/EF ikke kan opfyldes, 
vedtages en forordning om tilbagekaldelse 
eller ændring af godkendelsen efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
76, stk. 3a.

Begrundelse

Det er vigtigt, at det i tilfælde af ikke-overholdelse af målsætningerne i direktiv 2000/60/EF bliver 
muligt at tage godkendelsen af et stof op til overvejelse. Proceduren skal være i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 64
Artikel 23, stk. 1, indledning

1. Basisstoffer godkendes i 
overensstemmelse med stk. 2-6. Uanset 
artikel 5 gives godkendelsen uden 
tidsbegrænsning. Ved anvendelsen af 
stk. 2-6 forstås ved et basisstof et aktivstof, 
som

1. Basisstoffer godkendes i 
overensstemmelse med stk. 2-6. Ved 
anvendelsen af stk. 2-6 forstås ved et 
basisstof et aktivstof, som

Begrundelse

Forordningen bør ikke give nogen mulighed for tidsubegrænset godkendelse af basisstoffer, 
Disse bør ligesom aktivstoffer underkastes en revurdering med regelmæssige mellemrum i 
lyset af de nyeste videnskabelige informationer og data.

Ændringsforslag 65
Artikel 23, stk. 2

2. Uanset artikel 5 godkendes et basisstof, 
hvis en eller flere relevante vurderinger, 
der er foretaget i henhold til andre 

2. Et basisstof godkendes i henhold til 
artikel 4, og såfremt en eller flere 
relevante vurderinger, der er foretaget i 
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fællesskabsforskrifter til regulering af 
andre anvendelser af det pågældende stof 
end som plantebeskyttelsesmiddel, viser, at 
stoffet hverken har umiddelbare eller 
forsinkede skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet.

henhold til andre fællesskabsforskrifter til 
regulering af andre anvendelser af det 
pågældende stof end som 
plantebeskyttelsesmiddel, viser, at stoffet 
hverken har umiddelbare eller forsinkede 
skadelige virkninger for menneskers eller 
dyrs sundhed eller en uacceptabel
indvirkning på miljøet, forudsat at hvert 
punkt i datakravene vedrørende 
aktivstoffer i plantebeskyttelsesmidler er 
opfyldt, og de samme 
beslutningsprocedurer finder anvendelse.

Begrundelse

Risikovurderingsproceduren bør også være obligatorisk for basisstoffer.

Ændringsforslag 66
Artikel 24, stk. 1, afsnit 1

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

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

Begrundelse

I betragtning af, at godkendelsesperioden for andre stoffer er 10 år, og at der allerede findes 
alternativer på markedet, forekommer en godkendelsesperiode for substitutionsrelevante 
stoffer på 7 år at være for meget. For eksempel har man i Sverige færdiggjort et 
substitutionsprogram for pesticider, hvor der blev givet en frist på 5 år til at finde 
alternativer. Erstatningen af plantebeskyttelsesmidler med ikke-kemiske alternativer bør have 
førsteprioritet.

Ændringsforslag 67
Artikel 24, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan udbygge 



PR\662101DA.doc 39/84 PE 388.326

DA

substitutionen ved kun at godkende de 
mindst skadelige aktivstoffer for en given 
afgrøde. Findes der ikke-kemiske metoder 
og praksisser for den pågældende 
afgrøde, godkendes produkter 
indeholdende det substitutionsrelevante 
stof ikke.

Begrundelse

Substitutionen bør udbygges med et efterfølgende trin, baseret ikke blot på EU's 
kemikalieliste, men også på afgrødespecifikke hensyn i forbindelse med integreret 
afgrødestyring. Hvis der findes ikke-kemiske metoder og praksisser for den pågældende 
afgrøde, bør produkter indeholdende det substitutionsrelevante stof ikke godkendes. 
Medlemsstaterne bør have mulighed for at gå videre end EU's liste over 
substitutionsrelevante stoffer, hvis de ønsker dette for at kunne løse deres specifikke 
problemer med pesticidanvendelse.

Ændringsforslag 68
Artikel 25, stk. 1 a (nyt)

1a. For så vidt angår godkendelse af en 
safener eller synergist anses stk. 1 for at 
være opfyldt, når det er godtgjort, at en 
eller flere repræsentative anvendelser af 
mindst ét plantebeskyttelsesmiddel 
opfylder kravene i artikel 4 for hvert af de 
forskellige aktivstoffer, som safeneren 
eller synergisten kombineres med.

Begrundelse

Safenere og synergister skal vurderes i relation til de forskellige aktivstoffer, de skal 
kombineres med.

Ændringsforslag 69
Artikel 26

Senest fem år efter, at denne forordning er 
trådt i kraft, vedtages en forordning efter 
proceduren i artikel 76, stk. 3, om 
fastlæggelse af et arbejdsprogram for 
gradvis revurdering af de synergister og 
safenere, der er på markedet på tidspunktet 
for sidstnævnte forordnings ikrafttræden. 

Senest to år efter, at denne forordning er 
trådt i kraft, vedtages en forordning efter 
proceduren i traktatens artikel 251 om 
fastlæggelse af et arbejdsprogram for 
gradvis revurdering af de synergister og 
safenere, der er på markedet på tidspunktet 
for sidstnævnte forordnings ikrafttræden. 
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Forordningen skal indeholde datakrav samt 
bestemmelser om underretning, evaluering, 
vurdering og beslutningsprocedurer. Den 
skal pålægge interesserede parter at 
forelægge Kommissionen, autoriteten og 
medlemsstaterne alle nødvendige 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
frist.

Forordningen skal indeholde datakrav samt 
bestemmelser om foranstaltninger til 
minimering af dyreforsøg, underretning, 
evaluering, vurdering og 
beslutningsprocedurer. Den skal pålægge 
interesserede parter at forelægge 
Kommissionen, autoriteten og
medlemsstaterne alle nødvendige 
oplysninger inden for en nærmere fastsat 
frist.

Begrundelse

Bestemmelserne om revurdering af eksisterende synergister og safenere skal ikke fastlægges 
ved en komitologiafgørelse, men ved en traktatmæssig beslutningsprocedure.

Ændringsforslag 70
Artikel 27

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

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

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

a) restkoncentrationerne af stoffet, anvendt 
under realistiske betingelser, har skadelige 
virkninger for menneskers eller dyrs 
sundhed eller for grundvandet eller en 
uacceptabel indvirkning på miljøet, eller

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

b) anvendelsen af stoffet under realistiske 
betingelser har skadelige virkninger for 
menneskers eller dyrs sundhed eller en 
uacceptabel indvirkning på planter, 
planteprodukter eller miljøet.

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

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

Begrundelse

Hjælpestoffer kan indvirke på menneskers sundhed og miljøet. De bør derfor i lighed med 
safenere og synergister godkendes og opføres på en positivliste (se artikel 25) i henhold til 
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bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse.

God praksis kan forventes, men ikke tages for givet. I stedet bør man sigte på realistiske 
anvendelsesbetingelser, som det er tilfældet il de nuværende bestemmelser i retningslinjerne 
for forsøg i direktiv 91/414, ifølge hvilke der skal tages hensyn til de “praktiske betingelser 
for anvendelse” og de ”realistiske betingelser for brug”.

Ændringsforslag 71
Artikel 29, stk. 1, litra c

c) Dets hjælpestoffer er ikke forbudt i 
henhold til artikel 27.

c) Dets hjælpestoffer er godkendt i henhold 
til artikel 27.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 27 ovenfor.

Ændringsforslag 72
Artikel 29, stk. 1, litra d

d) Det opfylder i henhold til den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden kravene i artikel 4, stk. 3.

d) Det opfylder i henhold til den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden kravene i artikel 4, stk. 3, under 
hensyntagen til lokale miljøforhold og 
sårbare områder.

Begrundelse

Lokale forhold skal tages i betragtning i godkendelsesproceduren.

Ændringsforslag 73
Artikel 29, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) Alle metabolitter af det eller de aktive 
stoffer, som er til stede i brugsfasen, er 
blevet fastlagt og overholder kriterierne i 
de ensartede principper, jf. stk. 6.

Begrundelse

De ensartede principper er et nøgleelement i godkendelsesprocessen.

Ændringsforslag 74
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Artikel 29, stk. 1, litra f

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

f) Dets restkoncentrationer, som hidrører 
fra godkendte anvendelser, lader sig 
bestemme ved standardmetoder, som er 
almindeligt anvendte i alle medlemsstater, 
og som er tilstrækkeligt følsomme i 
forhold til de mængder, der anses for 
problematiske i forskellige miljømæssige 
og biologiske medier. 
Restkoncentrationerne skal kunne påvises 
med de almindelige multirestmetoder, der 
anvendes af EU-referencelaboratorier.

Begrundelse

Metoderne til vurdering af sundhedsvirkninger skal være tilstrækkeligt følsomme i forhold til 
de mængder, der anses for problematiske i forskellige miljømæssige og biologiske medier, 
med henblik på at sikre, at man ikke overser virkninger, som ikke kan påvises ved almindeligt 
anvendte metoder.

Ændringsforslag 75
Artikel 29, stk. 5

5. For så vidt angår stk. 1, litra e), kan der 
vedtages harmoniserede metoder efter 
proceduren i artikel 76, stk. 3.

5. For så vidt angår stk. 1, litra e), kan der 
vedtages harmoniserede metoder efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 76
Artikel 29, stk. 6

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

6. Der fastsættes ensartede principper for 
vurdering og godkendelse af 
plantebeskyttelsesmidler ved en 
forordning, som vedtages efter proceduren 
i traktatens artikel 251, og omfatter de 
krav, der er indeholdt i bilag VI til 
direktiv 91/414/EØF, med de ændringer, 
der måtte være nødvendige.
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Begrundelse

Ifølge det foreliggende forslag skal de ensartede principper ikke fastlægges af Europa-
Parlamentet. I 1996 måtte Europa-Parlamentet gå rettens vej, fordi de første ensartede 
principper, som Kommissionen havde fastlagt, ikke overholdt kravene i direktiv 91/414. 
Domstolen (sag C-303/94) gav Parlamentet medhold, og principperne blev ændret, især hvad 
angik kriterierne for drikkevand. Forordningen om fastsættelse af de ensartede principper bør 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet ved en forsvarlig lovgivningsprocedure, ikke ved 
en udvalgsprocedure.

Ændringsforslag 77
Artikel 30, stk. 2

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

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

(i) de anvendelsesbetingelser, der skal være 
overholdt for at opfylde betingelserne og 
kravene i den forordning, i henhold til 
hvilken aktivstofferne, safenerne og 
synergisterne er godkendt, samt de krav og 
betingelser for plantebeskyttelsesmidler, 
der er fastlagt i artikel 4, stk. 3
(ii) en klassifikation af 
plantebeskyttelsesmidlet i 
overensstemmelse med 
direktiv 1999/45/EF

(iii) anvisninger i korrekt anvendelse af 
produktet og i overholdelse af 
betingelserne og principperne for 
integreret bekæmpelse af skadegørere
(iv) pligten til at informere alle lokale 
beboere og naboer, som vil kunne 
udsættes for afdrift og anden form for 
eksponering, mindst 48 timer inden 
produktet tages i brug.
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Begrundelse

De specifikke krav og begrænsninger bør præciseres. Med denne ændring bringes 
godkendelsen på linje med andre bestemmelser i forordningen. Som minimum bør 
betingelserne og principperne for integreret bekæmpelse af skadegørere og pligten til at 
informere lokale beboere og naboer nævnes.

Ændringsforslag 78
Artikel 30, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kravene skal i alle tilfælde dække:
- maksimumsdosis pr. ha pr. anvendelse
- perioden mellem seneste anvendelse og 
høst
- antallet af anvendelser pr. år
- begrundelsen for sprøjtning
- fare-/risikoniveau for menneskers 
sundhed (kumulative virkninger) samt for 
grund-/overfladevand og biodiversitet

Begrundelse

De specifikke krav og begrænsninger bør præciseres.

Ændringsforslag 79
Artikel 30, stk. 3, litra a og b

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

a) begrænsninger i distributionen af 
plantebeskyttelsesmidlet 

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

b) andre begrænsninger og betingelser af 
relevans for meddelelsen af en 
godkendelse og for anvendelsen af 
plantebeskyttelsesmidlet, navnlig sådanne, 
som har til formål at beskytte sundheden 
for forhandlere, brugere, arbejdstagere, 
lokale beboere og andre tilstedeværende,
forbrugere og dyr samt miljøet.

Begrundelse

De specifikke krav og begrænsninger bør præciseres. 
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Ændringsforslag 80
Artikel 32, stk. 1 og 2

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

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

De personer, der ønsker at markedsføre et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal meddele 
dette til alle andre medlemsstater og 
Kommissionen. Meddelelsen skal omfatte 
de i stk. 2 nævnte oplysninger og det i stk. 
3, litra a), nævnte resumé af dossieret.

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

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

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

udgår

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

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

Begrundelse

I den foreliggende tekst er det kun de medlemsstater, som modtager en 
godkendelsesansøgning, der skal informeres. Dette er anderledes i direktiv 91/414, hvor 
ansøgeren skal informere alle medlemsstater ved at sende dem et fuldstændigt dossier.

Ændringsforslag 81
Artikel 32, stk. 3, litra b

b) Et fuldstændigt dossier og et resumé 
heraf for hver(t) aktivstof, safener og
synergist i plantebeskyttelsesmidlet for 
hvert punkt i datakravene vedrørende 
aktivstoffet, safeneren og synergisten.

b) Et fuldstændigt dossier og et resumé 
heraf for hver(t) aktivstof, safener, 
synergist, hjælpestof og adjuvant i 
plantebeskyttelsesmidlet for hvert punkt i 
datakravene vedrørende aktivstoffet, 
safeneren, synergisten, hjælpestoffet og 
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adjuvanten samt et fuldstændigt dossier 
og et resumé heraf for de kombinerede 
virkninger af det/den eller de aktivstoffer, 
safenere, synergister, hjælpestoffer og 
adjuvanter, der findes i 
plantebeskyttelsesmidlet.

Begrundelse

Safenere, synergister, hjælpestoffer og adjuvanter tilsættes selvsagt for at forstærke eller 
modificere aktivstoffets virkning, hvorfor den kombinerede virkning er forskellig fra 
virkningen af de enkelte stoffer. Derfor bør også den kombinerede virkning vurderes.

Ændringsforslag 82
Artikel 32, stk. 3, litra c

c) En begrundet beskrivelse af de 
forholdsregler, der er taget i forbindelse 
med hvert enkelt forsøg/hver enkel 
undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for 
at undgå gentagelser af forsøg.

c) En begrundet beskrivelse af de 
forholdsregler, der er taget i forbindelse 
med hvert enkelt forsøg/hver enkel 
undersøgelse, hvori hvirveldyr indgår, for 
at undgå dyreforsøg og gentagelser af 
forsøg med hvirveldyr.

Begrundelse

For at gøre det lettere at sikre, at dyreforsøg i forbindelse med denne forordning holdes på et 
absolut minimum, skal ansøgninger også være ledsaget af en begrundet beskrivelse af de 
skridt, der er taget for at undgå dyreforsøg generelt.

Ændringsforslag 83
Artikel 32, stk. 5 a (nyt)

5a. På anmodning skal ansøgeren tilsende 
enhver anden medlemsstat det 
fuldstændige dossier, der er nævnt i stk. 3, 
litra a).

Begrundelse

I den foreliggende tekst er det kun de medlemsstater, som modtager en 
godkendelsesansøgning, der skal informeres. Dette er anderledes i direktiv 91/414, hvor 
ansøgeren skal informere alle medlemsstater ved at sende dem et fuldstændigt dossier.

Ændringsforslag 84
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Artikel 34

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

Ansøgningen behandles af den 
medlemsstat, hvor den indgives, 
medmindre en anden medlemsstat tilbyder
at behandle den. Den medlemsstat, der skal 
behandle ansøgningen, underretter 
ansøgeren herom.

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

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

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

De øvrige medlemsstater har ret til at 
sende deres bemærkninger til
medlemsstaten med ansvar for 
behandlingen af ansøgningen.

Begrundelse

En løsning, der ikke kræver megen tid elle administration går ud på at informere eller 
underrette alle de andre medlemsstater om ansøgningen og give dem mulighed for at anmode 
om et fuldstændigt dossier. Desuden skal medlemsstaterne have ret til at sende deres 
bemærkninger til den medlemsstat, der behandler ansøgningen. Dette vil bidrage til at højne 
kvaliteten af vurderingen og sikre en ensartet vurdering i alle landene.

Ændringsforslag 85
Artikel 34 a (ny)

Artikel 34a
Autoritetens database

Når ansøgeren har modtaget meddelelse 
om, hvilken medlemsstat der skal 
behandle ansøgningen, videresender han 
straks de i artikel 32, stk. 3, litra a) og b), 
omhandlede fuldstændige dossierer og 
resuméer heraf samt de i artikel 32, stk. 3, 
litra c), omhandlede oplysninger til 
autoriteten.
Autoriteten giver straks offentligheden 
adgang til resuméerne af dossiererne, dog 
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med undtagelse af oplysninger, der er 
fortrolige i henhold til artikel 60, samt til 
de i artikel 32, stk. 3, litra c), omhandlede 
oplysninger.

Begrundelse

Svarer til artikel 9, stk. 3, sidste afsnit, og artikel 10. Hænger sammen med 
ændringsforslagene til betragtning 32 og artikel 54, stk. 1, 57, stk. 1-2, samt 58, stk. -1. Med 
henblik på at lette datadelingen er det nødvendigt, at der oprettes en central database i 
EFSA-regi med alle oplysninger om tidligere udførte forsøg og undersøgelser af relevans for 
denne forordning. Ansøgerne vil dermed kun skulle konsultere en enkelt database, inden de 
udfører nogen forsøg eller undersøgelser. De i artikel 32, stk. 3, litra c), omhandlede 
oplysninger bør også stilles til offentlighedens rådighed for at sikre gennemsigtigheden i 
relation til de forholdsregler, ansøgerne tager for at undgå dyreforsøg.

Ændringsforslag 86
Artikel 35, stk. 2

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

2. Hvis et plantebeskyttelsesmiddel 
allerede er blevet godkendt i en 
medlemsstat, træffer de andre 
medlemsstater, uden at det berører artikel 
30 og 31, afgørelse om, hvorvidt og under 
hvilke betingelser de vil godkende det 
pågældende plantebeskyttelsesmiddel 
inden for 90 efter modtagelsen af en 
ansøgning.

Begrundelse

En opdeling i godkendelseszoner er ikke hensigtsmæssig, fordi forholdene i de foreslåede 
zoner ofte ikke er sammenlignelige. Godkendelser bør kun gives på medlemsstatsplan, men de 
andre medlemsstater bør underrettes herom. Inden for en rimelig frist bør de medlemsstater, 
der har modtaget underretning, være forpligtet til at bekræfte, afslå eller begrænse 
godkendelse i overensstemmelse med deres specifikke nationale forhold.

Ændringsforslag 87
Artikel 37, stk. 4, afsnit 1

4. Hvis de pågældende medlemsstater ikke 
når til enighed inden for 90 dage, henviser 
den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen om godkendelse, sagen til 

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

Kommissionen. Der træffes beslutning om, 
hvorvidt betingelserne i artikel 29, stk. 1, 
litra b), er opfyldt, efter 
forskriftsproceduren i artikel 76, stk. 3. 
Perioden på 90 dage regnes fra den dato, 
hvor den medlemsstat, der behandler 
ansøgningen om godkendelse, meddeler 
den rapporterende medlemsstat, at den ikke 
er enig i førstnævnte medlemsstats 
konklusion, jf. stk. 3.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 88
Artikel 37, stk. 5

5. Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til stk. 1-4 
efter proceduren i artikel 76, stk. 3, efter at 
autoriteten er blevet hørt.

5. Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til stk. 1-4 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a, efter at autoriteten er 
blevet hørt.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 89
Artikel 39, stk. 1

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

1. Indehaveren af en godkendelse kan efter 
proceduren for gensidig anerkendelse i 
denne underafdeling ansøge om 
godkendelse af det samme 
plantebeskyttelsesmiddel og den samme 
anvendelse i en anden medlemsstat.

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

Begrundelse

En opdeling i godkendelseszoner er ikke hensigtsmæssig, fordi forholdene i de foreslåede 
zoner ofte ikke er sammenlignelige. Godkendelser bør kun gives på medlemsstatsplan, men de 
andre medlemsstater bør underrettes herom. Inden for en rimelig frist bør de medlemsstater, 
der har modtaget underretning, være forpligtet til at bekræfte, afslå eller begrænse 
godkendelse i overensstemmelse med deres specifikke nationale forhold.

Kommissionen synes at antage, at klima- og miljøforholdene i alle væksthuse og i forbindelse 
med alle tilfælde af anvendelse efter høst er nogenlunde de samme. Da dette ikke er tilfældet, 
bør artiklen udgå.

Ændringsforslag 90
Artikel 40, stk. 1

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

1. Den medlemsstat, som en ansøgning 
indgives til i henhold til artikel 39, 
foretager en grundig undersøgelse af 
referencestatens vurdering set i lyset af 
forholdene på dens eget område.

Begrundelse

Princippet om gensidig anerkendelse skal give medlemsstaterne mulighed for til at tilpasse 
godkendelserne til deres egne specifikke forhold ved at fastsætte supplerende 
anvendelsesbetingelser eller i behørigt begrundede tilfælde afslå at godkende et givet 
produkt.

Ændringsforslag 91
Artikel 40, stk. 1 a (nyt)

1a. Godkendelsen kan være omfattet af 
andre bestemmelser, der er en følge af 
gennemførelsen af andre foranstaltninger 
i henhold til fællesskabslovgivningen, og 
som vedrører betingelserne for 
distribution og anvendelse af 
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plantebeskyttelsesmidler og har til formål 
at beskytte de pågældende forhandleres, 
brugeres og arbejdstageres sundhed.

Begrundelse

Princippet om gensidig anerkendelse skal give medlemsstaterne mulighed for til at tilpasse 
godkendelserne til deres egne specifikke forhold ved at fastsætte supplerende 
anvendelsesbetingelser eller i behørigt begrundede tilfælde afslå at godkende et givet 
produkt.

Ændringsforslag 92
Artikel 40, stk. 1 b (nyt)

1b. Godkendelsen kan være omfattet af 
supplerende krav, hvis relevante 
landbrugs-, plantesundheds- og 
miljømæssige (herunder klimatiske) 
forhold i medlemsstaten gør disse krav 
nødvendige med henblik på overholdelsen 
af artikel 29.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 93
Artikel 40, stk. 2

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

2. Der kan fastsættes supplerende 
betingelser, jf. de i artikel 30, stk. 3, 
omhandlede krav.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 94
Artikel 40, stk. 2 a (nyt)

2a. Såfremt en medlemsstat er af den 
opfattelse, at et plantebeskyttelsesmiddel, 
der er godkendt af en anden medlemsstat, 
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ikke opfylder kravene i artikel 29 eller er i 
strid med dens nationale 
pesticidhandlingsplan, og derfor agter at 
afslå godkendelse, underretter den 
Kommissionen, de øvrige medlemsstater 
og ansøgeren herom.

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 40, stk. 1a (nyt).

Ændringsforslag 95
Artikel 41, stk. 1, litra c a (nyt)

ca) På medlemsstatens anmodning et 
fuldstændigt dossier, jf. artikel 32, stk. 3.

Begrundelse

Om nødvendigt skal alle oplysninger stilles til rådighed for medlemsstaterne, inden de træffer 
afgørelse om godkendelse af et konkret produkt. 

Ændringsforslag 96
Artikel 42, stk. 5

5. Der kan fastsættes retningslinjer for 
tilrettelæggelse af kontrollen af, at kravene 
er opfyldt, efter proceduren i artikel 76, 
stk. 2.

5. Der kan fastsættes retningslinjer for 
tilrettelæggelse af kontrollen af, at kravene 
er opfyldt, efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 76, stk. 3a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den 
nye komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 97
Artikel 43, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne tager en godkendelse 
op til fornyet vurdering, hvis der er tegn 
på, at opfyldelsen af de målsætninger, der 
er fastlagt i henhold til artikel 4, stk. 1, 
litra a), nr. (iv) og litra b), nr. (i), samt 
artikel 7, stk. 2-3, i direktiv 2000/60/EF, 
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ikke er sikret.

Begrundelse

Det er vigtigt, at det i tilfælde af ikke-overholdelse af målsætningerne i direktiv 2000/60/EF 
bliver muligt at tage godkendelsen af et stof op til overvejelse. Desuden vil en sådan direkte 
feedback-mekanisme mellem direktiv 2000/60/EF og denne forordning give producenterne et 
ekstra incitament til alvorligt at overveje deres ansvar med hensyn til "product stewardship"..

Ændringsforslag 98
Artikel 43, stk. 3, litra c a (nyt)

ca) det på baggrund af ny videnskabelig 
og teknisk viden er muligt at ændre den 
måde, hvorpå plantebeskyttelsesmidlet 
anvendes, eller de mængder, der 
anvendes.

Begrundelse

I den foreslåede tekst mangler der den vigtig bestemmelse fra direktiv 91/414, nemlig artikel 
4, stk. 6, ifølge hvilken godkendelsen skal ændres, hvis det fastslås, at det på baggrund af ny 
videnskabelig og teknisk viden er muligt at ændre den måde, hvorpå plantebeskyttelsesmidlet 
anvendes, eller de mængder, der anvendes. Denne forpligtelse sikrer, at 
godkendelsesbetingelserne holdes ajour med den videnskabelige udvikling, og er et eksempel 
på, hvordan forsigtighedsprincippet kan anvendes i praksis.

Ændringsforslag 99
Artikel 43, stk. 4

4. Tilbagekalder eller ændrer en 
medlemsstat en godkendelse i 
overensstemmelse med stk. 3, underretter 
den straks godkendelsens indehaver, de 
øvrige medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen herom. De andre 
medlemsstater i samme zone tilbagekalder 
eller ændrer godkendelsen i 
overensstemmelse hermed. Artikel 45 
finder anvendelse, hvor det er relevant.

4. Tilbagekalder eller ændrer en 
medlemsstat en godkendelse i 
overensstemmelse med stk. 3, underretter 
den straks godkendelsens indehaver, de 
øvrige medlemsstater, autoriteten og 
Kommissionen herom. 

Ændringsforslag 100
Artikel 45, afsnit 2
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Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre 
eller ikke at forlænge godkendelsen, 
tillader det, skal det ved fastsættelsen af
henstandsperioder sikres, at disse ikke 
kommer i konflikt med den almindelige 
anvendelsesperiode for 
plantebeskyttelsesmidlet.

Såfremt de forhold, der ligger til grund for 
beslutningen om at tilbagekalde, ændre 
eller ikke at forlænge godkendelsen, ikke 
vedrører sundheds- og miljøbeskyttelse, 
skal henstandsperioder indrømmes for en 
periode på maksimalt et år.

Begrundelse

Henstandsperioder bør ikke vare længere end et år. 

Ændringsforslag 101
Artikel 47

Artikel 47 udgår
Markedsføring og anvendelse af 

plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
genetisk modificerede mikroorganismer

1. Et plantebeskyttelsesmiddel 
indeholdende en mikroorganisme, der er 
omfattet af direktiv 2001/18/EF, 
underkastes, ud over den i dette kapitel 
omhandlede vurdering, en undersøgelse 
for genetisk modifikation i 
overensstemmelse med samme direktiv.
Plantebeskyttelsesmidlet kan ikke 
godkendes i henhold til denne forordning, 
medmindre der er givet skriftlig tilladelse 
som omhandlet i artikel 19 i 
direktiv 2001/18/EF.
2. Medmindre andet er fastsat, gælder alle 
denne forordnings bestemmelser 
vedrørende godkendelser.

Begrundelse

Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder GMO'er, bør ikke godkendes.

Ændringsforslag 102
Artikel 48, stk. 1, indledning
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1. Medlemsstaterne godkender ikke et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder et 
substitutionsrelevant stof, hvis en 
sammenlignende vurdering med afvejning 
af risici og fordele, jf. bilag IV, viser 
følgende:

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

Begrundelse

Substitution bør et kerneelement i en moderne godkendelsespolitik. 
Medlemsstaterne må ikke godkende produkter, der indeholder et substitutionsrelevant stof,
hvis der er sikrere alternativer eller metoder til rådighed for en given afgrøde. Formålet med 
den foreslåede frist på fem år er at fremskynde revisionsprocessen og tilskynde til innovation.

Ændringsforslag 103
Artikel 48, litra c

c) Aktivstoffernes kemiske diversitet er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt.

c) Aktivstoffernes kemiske diversitet, hvis 
dette er relevant, eller metoder eller 
praksisser inden for afgrødestyring og 
forebyggelse af skadegørere er 
tilstrækkelig til at mindske problemet med 
resistens hos målorganismen mest muligt.

Begrundelse

Der skal også tages højde for ikke-kemiske dyrkningsmetoder og plantebeskyttelse i 
substitutionsbestemmelserne.

Ændringsforslag 104
Artikel 48, stk. 2

2. Uanset stk. 1 godkendes et 
plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder 
et substitutionsrelevant stof, uden en 
forudgående sammenlignende vurdering, 
hvis det er nødvendigt først at høste 
erfaringer med anvendelsen af midlet i 
praksis.

udgår

Sådanne godkendelser gives for en 
periode på højst tre år.
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Begrundelse

Denne fravigelse vil give anledning til for mange undtagelser og risikerer at føre til, at 
medlemsstaterne i praksis vil fortsætte med at godkende produkter uden sammenlignelige 
vurderinger.

Ændringsforslag 105
Artikel 48, stk. 4

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

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

Begrundelse

Formålet med den foreslåede frist på to år er at fremskynde substitutionsprocessen og 
tilskynde til innovation.

Ændringsforslag 106
Artikel 49, stk. 1

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

1. Ved anvendelsen af denne artikel forstås 
ved anvendelse af mindre betydning af et 
plantebeskyttelsesmiddel i en given 
medlemsstat anvendelse af midlet på en 
afgrøde, der ikke er almindeligt udbredt i 
den pågældende medlemsstat (ikke mere 
end 0,1 % af medlemsstatens 
landbrugsareal), eller på en almindeligt 
udbredt afgrøde med henblik på opfyldelse 
af et ganske særligt behov.

Begrundelse

Anvendelse af mindre betydning gælder nu alle afgrøder, der ikke er en hovedafgrøde (korn 
og majs). Der dyrkes æbler på 300.000 hektar i EU15, ca. 0,25 % af landbrugsarealet. 

Ændringsforslag 107
Artikel 49 a (ny)
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Artikel 49a
Parallelimport

1. Uanset artikel 28, stk. 1, tillader 
medlemsstaterne kun import og 
markedsføring af et 
plantebeskyttelsesmiddel på deres område 
gennem parallelhandel, hvis det ved en 
administrativ procedure er fastslået, at 
midlet er identisk med det 
plantebeskyttelsesmiddel, som allerede er 
godkendt 
(”referenceplantebeskyttelsesmiddel”). I 
så fald tildeles det importerede 
plantebeskyttelsesmiddel et identitetsbevis 
af den kompetente myndighed i den 
udpegede medlemsstat.
2. Importørerne af et 
plantebeskyttelsesmiddel ansøger den 
kompetente myndighed i den udpegede 
medlemsstat om et identitetsbevis for det 
plantebeskyttelsesmiddel, de ønsker at 
importere, inden midlet importeres og 
markedsføres første gang.
3. Den kompetente myndighed i den 
udpegede medlemsstat beslutter i løbet af 
45 dage, om kravene i dette afsnit er 
opfyldt. Hvis myndigheden fastslår, at 
kravene i dette afsnit er opfyldt, modtager 
importøren et identitetsbevis for det 
pågældende produkt.
4. Ansøgeren fritages for at forelægge de 
oplysninger samt forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, der kræves med 
henblik på godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel.
5. Den kompetente myndighed, der 
modtager ansøgningen anmoder den 
kompetente myndighed i 
oprindelseslandet om:
a) at fastslå midlets nøjagtige 
sammensætning for at kontrollere, om det 
er identisk med et godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel i 
referencemedlemsstaten og 
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b) at bekræfte, at midlet er godkendt i den 
pågældende medlemsstat, i 
overensstemmelse med 
godkendelsesproceduren i denne 
forordning eller i direktiv 91/414/EØF. 
6. Produkter, der parallelimporteres, må 
ikke omemballeres.
7. Identitetsbeviset udløber samtidig med 
referencemidlets godkendelse eller med 
udløbet af godkendelsen af det 
importerede middel i den medlemsstat, 
hvorfra det eksporteres. Hvis 
referencemidlets godkendelse 
tilbagekaldes, uden at dette skyldes 
sundheds- eller miljøforhold, kan 
importøren fortsætte med at sælge det 
importerede produkt et år efter datoen for 
tilbagekaldelsen. 
8. Medlemsstaterne må ikke udstede 
identitetsbeviser for 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
et substitutionsrelevant stof.

Begrundelse

Parallelimport må ikke anvendes til at markedsføre usikre eller ulovlige midler (ikke-testede 
og/eller forfalskede). Parallelimporterede midlers juridiske status bør afklares gennem klare 
og bindende bestemmelser. 

Ændringsforslag 108
Artikel 50, stk. 1, afsnit 1

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

1. Uanset artikel 28 kan en medlemsstat for 
en periode på indtil 30 dage under ganske 
særlige omstændigheder tillade 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
med henblik på en begrænset, kontrolleret 
anvendelse, hvis det skønnes nødvendigt 
på grund af en uforudseelig fare, som ikke 
kan styres på nogen anden rimelig måde.

Begrundelse

Direktiv 91/414 skaber mulighed for denne undtagelse i artikel 8, stk. 4, hvor den er 
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begrænset til situationer af en uforudseelig fare. Ved at slette "uforudseelig" vil undtagelsens 
karakter ændres fuldstændigt. Det ville gå fra at være et instrument, der skal anvendes i 
særlige tilfælde, til et instrument, der kan anvendes i en lang række almindelige situationer, 
idet "særlige omstændigheder" ikke defineres og altid vil kunne findes et sted.

Ændringsforslag 109
Artikel 51, stk. 4

4. Nærmere regler for anvendelsen af 
denne artikel, herunder især de 
maksimumsmængder af 
plantebeskyttelsesmidler, der må slippes ud 
ved forsøg eller undersøgelser, og 
minimumskrav til de data, der skal 
fremlægges i henhold til stk. 2, kan 
vedtages efter proceduren i artikel 76,
stk. 3.

4. Nærmere regler for anvendelsen af 
denne artikel, herunder især de 
maksimumsmængder af 
plantebeskyttelsesmidler, der må slippes ud 
ved forsøg eller undersøgelser, og 
minimumskrav til de data, der skal 
fremlægges i henhold til stk. 2, kan 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 76, stk. 3a.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at bringe teksten i overensstemmelse med 
bestemmelserne i den nye komitologiafgørelse. 

Ændringsforslag 110
Artikel 52, stk. 2-4

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

Anvendelse efter formålet indebærer som 
minimum:

a) at de i overensstemmelse med artikel 30 
fastsatte og på etiketten angivne krav og 
betingelser opfyldes i overensstemmelse 
med mærkningsbestemmelserne i artikel 
61 og 63og med direktiv 1999/45/EF,
b) at principperne for integreret 
bekæmpelse af skadegørere og god 
praksis for anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler samt god 
miljøpraksis efterleves, hvorved 
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anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
begrænses til et nødvendigt minimum,
c) at kravene i forordning (EF) nr. 
396/2005 om maksimalgrænseværdier for 
pesticidrester opfyldes, og
d) at den relevante lovgivning for 
beskyttelse af arbejdstagere overholdes.

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

Senest den 1. januar 2012 skal korrekt 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler 
indebære overholdelse af principperne om 
integreret bekæmpelse af skadegørere, 
herunder god praksis for anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler og god 
miljøpraksis.

Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder minimumskrav 
vedrørende disse principper, efter 
proceduren i artikel 76, stk. 2.

Der skal vedtages 
gennemførelsesbestemmelser til denne 
artikel, herunder minimumskrav 
vedrørende disse principper, efter 
proceduren i traktatens artikel 251.

Begrundelse

Definitionen af anvendelse efter formålet bør formuleres som minimumskrav. 
Medlemsstaterne bør forpligtes til at kræve anvendelse efter formålet i deres 
godkendelsesafgørelser (se artikel 30).

Ændringsforslag 111
Artikel 54, stk. 1, indledning

1. Medlemsstaterne holder oplysninger om 
plantebeskyttelsesmidler, der er godkendt 
eller tilbagekaldt i henhold til denne 
forordning, tilgængelige for offentligheden 
i elektronisk form, idet der som et 
minimum oplyses om:

1. Medlemsstaterne fremsender
oplysninger om plantebeskyttelsesmidler, 
der er godkendt eller tilbagekaldt i henhold 
til denne forordning, til autoriteten, som 
gør dem tilgængelige for offentligheden i 
elektronisk form, idet der som et minimum 
oplyses om:

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 32, artikel 34a, artikel 57, stk. 1 
og 2, samt artikel 58, stk. -1. For at fremme udvekslingen af oplysninger er det nødvendigt at
etablere en central database med alle oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere 
er udført i overensstemmelse med denne forordning, og den bør forvaltes af myndigheden. 
Ansøgere vil derefter kunne nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører 
forsøg eller undersøgelser.
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Ændringsforslag 112
Artikel 54, stk. 1, litra e a (nyt)

ea) den eller de medlemsstater, hvor
plantebeskyttelsesmidlet er godkendt,

Begrundelse

Jf. begrundelse til ændringsforslag til artikel 54, stk. 1, indledning.

Ændringsforslag 113
Artikel 57, stk. 1 og 2

1. Rapporterende medlemsstater opbevarer 
for hver(t) enkelt aktivstof, safener og 
synergist en liste over de for 
førstegangsgodkendelse, ændring af 
godkendelsesbetingelser eller forlængelse 
af godkendelser nødvendige forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter og stiller efter 
anmodning herom disse lister til rådighed 
for interesserede parter.

1. Rapporterende medlemsstater 
fremsender for hver(t) enkelt aktivstof, 
safener og synergist en liste over de for 
førstegangsgodkendelse, ændring af 
godkendelsesbetingelser eller forlængelse 
af godkendelser nødvendige forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter samt en oversigt 
over resultaterne af de gennemførte 
forsøg og undersøgelser, der har til 
formål at fastslå midlets effektivitet og 
hvorvidt det er uskadeligt for mennesker, 
dyr, planter og miljøet, til autoriteten og 
stiller disse lister til rådighed for 
offentligheden.

2. For hvert plantebeskyttelsesmiddel, de 
godkender, opbevarer medlemsstaterne 
følgende, som de efter anmodning stiller 
til rådighed for interesserede parter:

2. For hvert plantebeskyttelsesmiddel, de 
godkender, fremsender medlemsstaterne 
følgende dokumenter til autoriteten, som 
stiller dem til rådighed for offentligheden:

a) En liste over de for 
førstegangsgodkendelse, ændring af 
godkendelsesbetingelser eller forlængelse 
af godkendelser nødvendige forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter.

a) En liste over de for 
førstegangsgodkendelse, ændring af 
godkendelsesbetingelser eller forlængelse 
af godkendelser nødvendige forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter.

b) En liste over forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, som der er 
anmodet om beskyttelse af i henhold til 
artikel 56, samt eventuel dokumentation 
fremlagt i overensstemmelse med samme 
artikel.

b) En liste over forsøgs- og 
undersøgelsesrapporter, som der er 
anmodet om beskyttelse af i henhold til 
artikel 56, samt eventuel dokumentation 
fremlagt i overensstemmelse med samme 
artikel.
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ba) En oversigt over resultaterne af de 
gennemførte forsøg og undersøgelser, der 
har til formål at fastslå midlets effektivitet 
og hvorvidt det er uskadeligt for 
mennesker, dyr, planter og miljøet.

Begrundelse

For at fremme udvekslingen af oplysninger er det nødvendigt at etablere en central database 
med alle oplysninger om forsøg og undersøgelser, der tidligere er udført i overensstemmelse 
med denne forordning, og den bør forvaltes af myndigheden. Ansøgere vil derefter kunne 
nøjes med at konsultere én database, inden de gennemfører forsøg eller undersøgelser.

Ændringsforslag 114
Artikel 58, stk. - 1 (nyt)

-1. Enhver person, der påtænker at søge 
om tilladelse til at 
plantebeskyttelsesmiddel skal, inden der 
udføres forsøg eller undersøgelser, 
konsultere den database, der henvises til i 
artikel 34a, 54 og 57.

Begrundelse

Skal ses i sammenhæng med ændringsforslag til betragtning 32, artikel 34a, artikel 54, stk. 1, 
og artikel 57, stk. 1 og 2. For at sikre optimal udveksling af oplysninger bør ansøgere 
konsultere myndighedens database for at finde alle de nødvendige oplysninger om forsøg og 
undersøgelser, der tidligere er udført i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag 115
Artikel 58, stk. 1, afsnit 1

1. Personer, der påtænker at ansøge om 
godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal, inden de 
gennemfører forsøg eller undersøgelser, 
spørge den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de agter at ansøge om 
godkendelse, om der i den pågældende 
medlemsstat allerede er meddelt 
godkendelse af andre 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
det samme aktivstof, den samme safener 
eller den samme synergist. Sådanne 

1. Personer, der påtænker at ansøge om 
godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel, skal, inden de 
gennemfører forsøg eller undersøgelser, 
oplyse den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor de agter at ansøge om 
godkendelse, om, at der i den pågældende 
eller en anden medlemsstat allerede er 
meddelt godkendelse af andre 
plantebeskyttelsesmidler, der indeholder 
det samme aktivstof, den samme safener 
eller den samme synergist, med henvisning 
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forespørgsler skal omfatte gennemgang af 
de foreliggende oplysninger, jf. artikel 54.

til de relevante oplysninger i databasen. 

Begrundelse

Knyttet til ændringsforslag til artikel 34a, 54(1), 57(1) og (2) og 58(-1).

Ændringsforslag 116
Artikel 59, stk. 1

1. Forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår, gentages ikke ved 
anvendelsen af denne forordning. Personer, 
der har til hensigt at udføre forsøg og 
undersøgelser med hvirveldyr, træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
efterprøve, at de pågældende forsøg og 
undersøgelser ikke allerede er foretaget 
eller påbegyndt.

1. Forsøg og undersøgelser, hvori 
hvirveldyr indgår, gentages ikke ved 
anvendelsen af denne forordning. Personer, 
der har til hensigt at udføre forsøg og 
undersøgelser med hvirveldyr, træffer de 
nødvendige foranstaltninger for at 
efterprøve, at de pågældende forsøg og 
undersøgelser ikke allerede er foretaget 
eller påbegyndt, især ved at konsultere 
databasen.

Ændringsforslag 117
Artikel 62, stk. 1, afsnit 1

1 Mærkningen af plantebeskyttelsesmidler 
skal opfylde kravene i en forordning, der 
vedtages efter proceduren i artikel 76, 
stk. 2.

1 Mærkningen af plantebeskyttelsesmidler 
skal opfylde kravene i en forordning, der 
vedtages efter proceduren i traktatens 
artikel 251.

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende mærkning bør fastsættes i en forordning fra Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 118
Artikel 62, stk. 3 a (nyt)

3a. Fødevarer, der ikke opfylder 
bestemmelserne i Kommissionens direktiv 
2006/125/EF af 5. december 2006 om 
forarbejdede levnedsmidler baseret på 
cerealier og babymad til spædbørn og 
småbørn1, skal mærkes med ordene "ikke 
egnet til spædbørn og mindre børn". 
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1 EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.

Begrundelse

Etiketten på fødevarer, der indeholder restekoncentrationer af plantebeskyttelsesmidler, som 
ligger over grænserne i direktiv 2006/125/EC, bør indeholde en klar advarsel herom til den 
endelige forbruger. 

Ændringsforslag 119
Artikel 63

1. Enhver reklame for et 
plantebeskyttelsesmiddel skal ledsages af 
sætningerne "Plantebeskyttelsesmidler 
skal anvendes på forsvarlig måde. Læs 
først etiketten og oplysninger om 
produktet". Sætningerne skal stå klart 
adskilt fra den øvrige del af teksten. Ordet 
"plantebeskyttelsesmidler" kan erstattes 
af en mere nøjagtig beskrivelse af 
produkttypen, f.eks. fungicid, insekticid
eller herbicid.

Reklamer for plantebeskyttelsesmidler 
forbydes.

2. Reklamen må ikke indeholde 
oplysninger, der kan være vildledende 
med hensyn til potentielle risici for 
menneskers eller dyrs sundhed eller for 
miljøet, f.eks. angivelser som 
"lavrisikoprodukt", "ikke giftigt" eller 
"uskadeligt".

Ændringsforslag 120
Artikel 64, stk. 1

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

1. Producenter, leverandører, distributører 
og erhvervsmæssige brugere af 
plantebeskyttelsesmidler fører registre over 
de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, 
opbevarer eller anvender i mindst 10 år,
efter at produktionen eller brugen er 
ophørt.

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

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

tilgængelige for naboer og andre lokale 
beboere, detailhandlere eller 
repræsentanter for drikkevandsindustrien, 
der anmoder om adgang hertil. 
Oplysninger om enhver form for 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i 
forbindelse med et givet landbrugsprodukt 
gives til detailhandlere og grossister i
form af et "pesticidpas".

Begrundelse

Detailhandlere og grossister har anmodet om fyldestgørende oplysninger om 
plantebeskyttelsesmidler, der anvendes i forbindelse med de enkelte produkter for bedre at 
kunne opfylde kravene om sporbarhed og forbedre analyserne af restkoncentrationer af 
plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med deres kvalitetsprogrammer. Primærproducenterne 
bør være forpligtet til at holde de oplysninger, som de opbevarer i henhold til forordningens 
bestemmelser, tilgængelige for kunder, der anmoder om adgang hertil. 

Ændringsforslag 121
Artikel 64, stk. 1 a (nyt)

1a. Det påhviler producenter af 
plantebeskyttelsesmidler at føre kontrol 
hermed efter registrering. De underretter 
de kompetente myndigheder om alle 
relevante oplysninger og stiller på 
anmodning oplysningerne til rådighed for 
relevante interessenter.

Begrundelse

Pesticidproducenters ansvar bør ikke ophøre med godkendelsen af deres produkt. For at sikre 
beskyttelsen af miljø og især af vandressourcer er det vigtigt, at der føres kontrol med 
produkterne efter registrering, og at disse oplysninger holdes tilgængelige for ansvarlige 
myndigheder og behørige aktører (f.eks. drikkevandsindustrien), der anmoder om adgang 
hertil. Det bør ikke påhvile downstream-sektorer at løse potentielt negative følger af et stof 
for vandmiljøet.

Ændringsforslag 122
Artikel 64, stk. 2

2. Indehavere af en godkendelse 
fremlægger alle data vedrørende 
omsætningen af plantebeskyttelsesmidler 

2. Producenter af plantebeskyttelsesmidler 
informerer de kompetente myndigheder 
om:
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for medlemsstaternes kompetente 
myndigheder.

- den mængde, der er fremstillet af et givet 
stof eller produkt
- den mængde af et givet stof eller 
produkt, der er leveret til 
forarbejdningsvirksomheder eller 
grossister i EU
- den mængde, der er eksporteret af et 
givet stof eller produkt
Disse oplysninger vurderes og 
offentliggøres af de kompetente 
myndigheder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre sporbarheden med hensyn til produkternes omsætning, bl.a. med 
henblik på indsamling af statistiske data og vurdering af pesticidanvendelse, i 
overensstemmelse med kravene i den tematiske strategi for bæredygtig anvendelse af 
pesticider.

Ændringsforslag 123
Artikel 64, stk. 3

3. Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1
og 2 efter proceduren i artikel 76, stk. 3.

3. Der kan vedtages 
gennemførelsesbestemmelser med henblik 
på at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1 
og 2 efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 76, stk. 3a.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye 
komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 124
Artikel 65, afsnit 1

Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol med henblik på håndhævelse af 
bestemmelserne i denne forordning. De
udarbejder en rapport om omfanget og 
resultaterne af denne kontrol, som de 

Medlemsstaterne foretager offentlig 
kontrol med henblik på håndhævelse af 
bestemmelserne i denne forordning. 
Kontrollen omfatter kontrol på 
bedrifterne for at verificere 
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forelægger for Kommissionen senest seks 
måneder efter udgangen af det år, 
rapporterne omhandler.

overensstemmelse med bestemmelserne 
om brugsbegrænsninger. 
Medlemsstaterne udarbejder en rapport om 
omfanget og resultaterne af denne kontrol, 
som de forelægger for Kommissionen 
senest seks måneder efter udgangen af det 
år, rapporterne omhandler.

Ændringsforslag 125
Artikel 65, stk. 3

Der vedtages en forordning efter 
proceduren artikel 76, stk. 3, med 
bestemmelser om kontrol med fremstilling, 
emballering, mærkning, opbevaring, 
transport, markedsføring, formulering og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. 
Nævnte forordning skal indeholde 
bestemmelser, der svarer til artikel 1-13, 
artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, 
stk. 4, litra a) og (b), og artikel 27, stk. 5-
12, artikel 28, 29, 32-45, 51, 53, 54 og 66 
samt bilag I, II, III, VI og VII til 
forordning (EF) nr. 882/2004. Den skal 
ligeledes indeholde bestemmelser
vedrørende indsamling af oplysninger og 
indberetning af tilfælde af mistanke om 
forgiftning samt nærmere angivelse af, 
hvilke oplysninger der skal tilvejebringes 
til imødekommelse af anmodninger af 
lægelig karakter.

Der vedtages en forordning efter 
proceduren i traktatens artikel 251, med 
bestemmelser om kontrol med fremstilling, 
emballering, mærkning, opbevaring, 
transport, markedsføring, formulering og 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. 
Nævnte forordning skal indeholde 
bestemmelser, der svarer til artikel 1-13, 
artikel 26, artikel 27, stk. 1, artikel 27, 
stk. 4, litra a) og (b), og artikel 27, stk. 5-
12, artikel 28, 29, 32-45, 51, 53, 54 og 66 
samt bilag I, II, III, VI og VII til 
forordning (EF) nr. 882/2004. Den skal 
ligeledes indeholde bestemmelser
vedrørende indsamling af oplysninger og 
indberetning af tilfælde af mistanke om 
forgiftning samt nærmere angivelse af, 
hvilke oplysninger der skal tilvejebringes 
til imødekommelse af anmodninger af 
lægelig karakter.

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende kontrol bør fastsættes i en forordning fra Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag 126
Artikel 74

Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 76, stk. 2, vedtage eller ændre 
tekniske og andre vejledninger vedrørende 
gennemførelse af denne forordning. 

Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 76, stk. 3a, vedtage eller ændre 
tekniske og andre vejledninger vedrørende 
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Kommissionen kan anmode autoriteten om 
at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen 
af sådanne vejledninger.

gennemførelse af denne forordning. 
Kommissionen kan anmode autoriteten om 
at udarbejde eller bidrage til udarbejdelsen 
af sådanne vejledninger.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye 
komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 127
Artikel 75, stk. 1

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

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

a) Ændringer i bilagene, under 
hensyntagen til den foreliggende 
videnskabelige og tekniske viden.
b) Forordningerne om datakrav 
vedrørende aktivstoffer og 
plantebeskyttelsesmidler, jf. artikel 8, 
stk. 1, litra b) og c), under hensyntagen til 
den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden.
c) Ændringer i forordningen om 
ensartede principper for vurdering og 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, 
jf. artikel 29, stk. 6, under hensyntagen til 
den foreliggende videnskabelige og 
tekniske viden.
d) Ændringer i den forordning, der 
indeholder kravene vedrørende mærkning 
af plantebeskyttelsesmidler som 
omhandlet i artikel 62, stk. 1.
e) De nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af denne forordning.

Begrundelse

Tilpasning af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser til 
ændringsforslagene til artikel 8, 29 og 62. 
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Ændringsforslag 128
Artikel 75, stk. 2

2. Efter proceduren i artikel 76, stk. 2, 
vedtages en forordning, der indeholder 
listen over aktivstoffer i bilag I til 
direktiv 91/414/EØF. Disse stoffer 
betragtes som godkendt i henhold til 
nærværende forordning.

2. Efter forskriftsproceduren med kontrol 
i artikel 76, stk. 3a, vedtages en forordning, 
der indeholder listen over aktivstoffer i 
bilag I til direktiv 91/414/EØF. Disse 
stoffer betragtes som godkendt i henhold til 
nærværende forordning.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye 
komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 129
Artikel 76, stk. 3 a (nyt)

3a. Når der henvises til dette stk., finder 
artikel 5a, stk. 1 og 4, samt artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF anvendelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 8 heri.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at bringe teksten på linje med bestemmelserne i den nye 
komitologiafgørelse.

Ændringsforslag 130
Bilag I

Bilaget udgår

Begrundelse
Den foreslåede zoneordning er misvisende, da den er baseret på to zoner, som ikke har 
forholdsvis ens landbrugs-, plantesundheds- og miljømæssige betingelser. Den foreslåede 
zoneordning undergraver den nationale godkendelse og er ikke i overensstemmelse med EU’s 
proportionalitetsprincip, da den rækker ud over, hvad der er nødvendigt for at fremskynde 
beslutningsprocessen. Disse målsætninger kan nås ved at ændre ordningen for gensidig 
anerkendelse uden zoneordningen.
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Ændringsforslag 131
Bilag II, punkt 2.1.

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

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

Ændringsforslag 132
Bilag II, punkt 3.6.

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

3.6.1. Hvor det er relevant, fastlægges 
ADI, AOEL og ARfD. Disse værdier 
fastlægges med en passende
sikkerhedsmargin på mindst 100 under 
hensyntagen til virkningernes art og 
alvorlighedsgrad, eventuelle kombinerede 
virkninger og sårbarheden hos bestemte 
befolkningsgrupper såsom gravide og 
ammende kvinder, embryoer og fostre, 
spædbørn og børn.

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

3.6.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af "higher tier"-studier af 
genotoksicitet udført i overensstemmelse 
med datakravene vedrørende aktivstofferne 
og plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger, herunder 
en gennemgang af den videnskabelige 
litteratur, ikke er klassificeret - eller ikke 
skal klassificeres - som mutagent i 
kategori 1, 2 eller 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF.

3.6.3. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af carcinogenicitetstest udført i 
overensstemmelse med datakravene 
vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger ikke er 
eller har været klassificeret som 

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

litteratur, ikke er klassificeret - eller ikke 
skal klassificeres - som kræftfremkaldende 
i kategori 1, 2 eller 3 i henhold til 
direktiv 67/548/EØF.

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

3.6.4. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af reproduktionstoksicitetstest 
udført i overensstemmelse med 
datakravene vedrørende aktivstofferne og 
plantebeskyttelsesmidlerne samt andre 
tilgængelige data og oplysninger, herunder 
en gennemgang af den videnskabelige 
litteratur, ikke er klassificeret - eller ikke 
skal klassificeres - som 
reproduktionstoksisk i kategori 1 eller 2 i 
henhold til direktiv 67/548/EØF, 
medmindre eksponeringen af mennesker 
for aktivstoffet i et 
plantebeskyttelsesmiddel er ubetydelig 
under realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser.

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

3.6.5. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning eller andre 
tilgængelige data og oplysninger, 
herunder en gennemgang af den 
videnskabelige litteratur, ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber, der 
mistænkes for at have toksikologisk 
betydning i mennesker, herunder når det 
er sandsynligt, at der vil ske eksponering 
på embryo- eller fosterstadiet og/eller i 
barndommen, under behørig hensyntagen 
til sandsynlige kombinerede virkninger.

3.6.6. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
på grundlag af en vurdering eller andre 
tilgængelige data og oplysninger, 
herunder en gennemgang af den 
videnskabelige litteratur, ikke anses for at 
have neurotoksiske eller immunotoksiske 
egenskaber i mennesker, under 
hensyntagen til eksponering på embryo-
eller fosterstadiet og/eller i barndommen 
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samt sandsynlige kombinerede virkninger.

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet bør udelukkelseskriterier for kroniske 
sundhedsvirkninger fastsættes i forbindelse med risikovurderingen og bør ikke være relateret 
til eksponeringsvurderingen. Dette skyldes, at det ikke er defineret, hvad der menes med 
"realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser". Andre udelukkelseskriterier udelukker også 
dele af risikovurderingsstrategien, f.eks. udelukkelseskriterierne for vPvB.

CRM-pesticider, der er klassificeret i kategori 3, bør ikke godkendes, indtil der er 
videnskabeligt bevis for, at de ikke er potentielt kræftfremkaldende, reproduktionstoksiske 
eller mutagene.

Ændringsforslag 133
Bilag II, punkt 3.7.1., indledning og litra a og b

3.7.1. Et aktivstof godkendes kun, hvis det 
ikke anses for at være en persistent 
organisk miljøgift.

3.7.1. Et aktivstof godkendes kun, hvis 
stoffet og dets omdannelsesprodukter eller 
restkoncentrationer ikke anses for at være 
persistente organiske miljøgifte.

En persistent organisk miljøgift defineres 
med følgende parametre:

En persistent organisk miljøgift defineres 
med følgende parametre:

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

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

(ii) Dokumentation for, at stoffet på 
anden vis er tilstrækkeligt persistent til at 
give anledning til bekymring.

b) Bioakkumulering: (b) Bioakkumulering:
(i) Dokumentation for, at dens 
biokoncentrationsfaktor eller 
bioakkumuleringsfaktor i akvatiske arter er 
større end 5 000 eller, i tilfælde af mangel 
på sådanne data, at log Ko/w er større end 
5.

(i) Dokumentation for, at dens 
biokoncentrationsfaktor eller 
bioakkumuleringsfaktor i akvatiske arter er 
større end 2 000 eller, i tilfælde af mangel 
på sådanne data, at log Ko/w er større end 
5.

(ii) Dokumentation for, at et kemisk stof 
giver anledning til bekymring af andre 
grunde, f.eks. pga. høj bioakkumulering i 
andre arter uden for målgruppen, høj 
toksicitet eller økotoksicitet.

(ii) Dokumentation for, at et kemisk stof 
giver anledning til bekymring af andre 
grunde, f.eks. pga. høj bioakkumulering i 
andre arter uden for målgruppen, høj 
toksicitet eller økotoksicitet.
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(iii) Kontroldata i biota tyder på, at 
aktivstoffets bioakkumuleringspotentiale 
er tilstrækkeligt højt til at give anledning 
til bekymring.

Begrundelse

De tre POP-kriterier bør være individuelle udelukkelseskriterier. Kriterierne bør i 
overensstemmelse med bilag D i Stockholm-konventionen ikke tilsidesættes af beregninger af 
eksponering eller andre betingelser og skøn.

Ændringsforslag 134
Bilag II, punkt 3.7.2., indledning, afsnit 1

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

3.7.2. Et aktivstof godkendes kun, hvis 
stoffet og dets omdannelsesprodukter eller 
restkoncentrationer ikke anses for at være 
persistente, bioakkumulerende og toksiske 
(PBT).

Begrundelse

Kriterierne i Kommissionens forslag er taget fra Reach, selv om man allerede i forbindelse 
med Reach har erkendt, at kriterierne er utilstrækkelige, da de skal revideres inden for ét år. 
Kriterierne for PBT- og vPvB-stoffer er så usmidige, at selv velkendte PBT-stoffer såsom dem, 
der optræder på listerne under Stockholm-konventionen om POP, ikke identificeres. Det er i 
overensstemmelse med Stockholm-konventionen vigtigt, at Reach gør det muligt at bruge 
ækvivalent dokumentation frem for konkrete testresultater, som ofte ikke foreligger, eller slet 
ikke er relevante.

Ændringsforslag 135
Bilag II, punkt 3.7.2.1.

Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis:

Et aktivstof opfylder persistenskriteriet, 
hvis der er dokumentation for, at:

- halveringstiden i havvand er på over 60 
dage, eller

- halveringstiden i havvand er på over 60 
dage, eller

- halveringstiden i ferskvand eller vand i 
flodmundinger er på over 40 dage, eller

- halveringstiden i ferskvand eller vand i 
flodmundinger er på over 40 dage, eller

- halveringstiden i havsediment er på over 
180 dage, eller

- halveringstiden i havsediment er på over 
180 dage, eller

- halveringstiden i sediment i ferskvand 
eller flodmundinger er på over 120 dage, 

- halveringstiden i sediment i ferskvand 
eller flodmundinger er på over 120 dage, 
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eller eller
- halveringstiden i jord er på over 120 
dage.

- halveringstiden i jord er på over 120 
dage.

Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 
halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
ansøgeren.

Vurderingen af persistensen i miljøet 
baseres på tilgængelige oplysninger om 
halveringstid indsamlet under relevante 
betingelser, som skal beskrives af 
ansøgeren.

Det opfylder også persistenskriteriet, hvis 
der er dokumentation for, at stoffet på 
anden vis er tilstrækkeligt persistent til at 
give anledning til bekymring.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til punkt 3.7.2.

Ændringsforslag 136
Bilag II, punkt 3.7.2.2., afsnit 2 a (nyt)

Det opfylder også 
bioakkumuleringskriteriet, hvis der er 
dokumentation for høj bioakkumulering i 
andre arter, eller hvis kontroldata i biota 
tyder på, at aktivstoffets 
bioakkumuleringspotentiale er 
tilstrækkeligt højt til at give anledning til 
bekymring.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til punkt 3.7.2.

Ændringsforslag 137
Bilag II, punkt 3.7.2.3., led 2

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

- stoffet er klassificeret som 
kræftfremkaldende (kategori 1, 2 eller 3), 
mutagent (kategori 1, 2 eller 3) eller 
reproduktionstoksisk (kategori 1, 2 eller 3), 
eller
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Ændringsforslag 138
Bilag II, punkt 3.7.3., indledning, afsnit 1

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

3.7.3. Et aktivstof anses ikke for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis stoffet og 
dets omdannelsesprodukter eller 
restkoncentrationer er meget persistente 
og meget bioakkumulerende (vPvB).

Begrundelse

Kriterierne i Kommissionens forslag er taget fra Reach, selv om man allerede i forbindelse 
med Reach har erkendt, at kriterierne er utilstrækkelige, da de skal revideres inden for ét år. 
Kriterierne for PBT- og vPvB-stoffer er så usmidige, at selv velkendte PBT-stoffer såsom dem, 
der optræder på listerne under Stockholm-konventionen om POP, ikke identificeres. Det er i 
overensstemmelse med Stockholm-konventionen vigtigt, at Reach gør det muligt at bruge 
ækvivalent dokumentation frem for konkrete testresultater, som ofte ikke foreligger, eller slet 
ikke er relevante.

Ændringsforslag 139
Bilag II, punkt 3.7.3.1.

Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis:

Et aktivstof opfylder "meget persistent"-
kriteriet, hvis der er dokumentation for, 
at:

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

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

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

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

- halveringstiden i jord er på over 180 
dage.

- halveringstiden i jord er på over 180 
dage.

Det opfylder også persistenskriteriet, hvis 
der er dokumentation for, at stoffet på 
anden vis er tilstrækkeligt persistent til at 
give anledning til bekymring.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til punkt 3.7.3.

Ændringsforslag 140
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Bilag II, punkt 3.7.3.2., afsnit 1 a og 1 b (nye)

Bioakkumuleringen vurderes på grundlag 
af måledata om biokoncentrationen i 
akvatiske arter. Der kan anvendes data 
om både ferskvands- og saltvandsarter.
Det opfylder også 
bioakkumuleringskriteriet, hvis der er 
dokumentation for høj bioakkumulering i 
andre arter, eller hvis kontroldata i biota 
tyder på, at aktivstoffets 
bioakkumuleringspotentiale er 
tilstrækkeligt højt til at give anledning til 
bekymring.

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til punkt 3.7.3.

Ændringsforslag 141
Bilag II, punkt 3.8.2.

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

3.8.2. Et aktivstof anses kun for at opfylde 
betingelserne i artikel 4, hvis det på 
grundlag af en vurdering i 
overensstemmelse med EF-retningslinjer 
eller internationalt anerkendte 
retningslinjer for testning eller andre 
tilgængelige data og oplysninger, 
herunder en gennemgang af den 
videnskabelige litteratur, ikke anses for at 
have hormonforstyrrende egenskaber af 
sandsynlig toksikologisk betydning i 
organismer uden for målgruppen.

Begrundelse

I henhold til forsigtighedsprincippet bør udelukkelseskriterier for kroniske 
sundhedsvirkninger bør ikke kun være relateret til eksponeringsvurderingen, også fordi der 
ikke er nogen bindende definition af, hvad der menes med "realistiske foreslåede 
anvendelsesbetingelser". Det er nødvendigt at bringe dette punkt i overensstemmelse med 
betingelserne for godkendelse af aktivstoffer med hensyn til menneskers sundhed under 
hensyn til "andre tilgængelige data og oplysninger" ud over resultaterne af vurderingen.
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Ændringsforslag 142
Bilag II, punkt 3.8.2 a (nyt)

3.8.2a. Et aktivstof anses kun for at 
opfylde betingelserne i artikel 4, hvis det 
har en ubetydelig toksicitet for bier, 
herunder en farekvotient på under 50.

Begrundelse

Der skal i godkendelsesprocessen tages hensyn til toksiciteten for bier. Farekvotienten er en 
meget nyttig indikator ved beregningen af toksiciteten for bier, og det bør derfor udtrykkeligt 
nævnes, at der skal tages hensyn hertil i risikovurderingen.

Ændringsforslag 143
Bilag II, punkt 3.9.

Et aktivstof godkendes kun, hvis det, hvor 
det er relevant, er muligt at fastlægge en 
restkoncentrationsdefinition med henblik 
på risikovurdering og håndhævelse.

Et aktivstof godkendes kun, hvis det er 
muligt at fastlægge en 
restkoncentrationsdefinition, og hvis det 
kan påvises med almindeligt anvendte 
analysemetoder, med henblik på 
risikovurdering og håndhævelse.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføjes der to nye dimensioner i artiklen. For det første 
bestemmes det, at der for alle godkendte pesticider skal ske en restkoncentrationsdefinition. 
For det andet præciseres det, at standardlaboratorieudstyr skal være i stand til at identificere 
og måle restkoncentrationer af alle stoffer på markedet, hvilket ikke er tilfældet i dag. 
Standardlaboratorieudstyr kan påvise lidt over 100 stoffer, og der er mange andre stoffer på 
markedet, som i dag er "usynlige" med henblik på håndhævelse og overvågning.

Ændringsforslag 144
Bilag II, punkt 3.9 a (nyt)

3.9a. Indvirkning på fødekæden
Et aktivstof godkendes kun, hvis dets 
indvirkning på fødekæden for højere 
organismer anses for acceptabel på 
grundlag af en videnskabelig godkendt 
risikovurderingsmetode, og hvis den 
vurderede indvirkning på økosystemet i 
tilfælde af en godkendelse reduceres ved 
hjælp af et system af afbødende og 
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kompenserende foranstaltninger.

Begrundelse

Mange pesticider har en indirekte indvirkning på økosystemet, f.eks. gennem en indvirkning 
på fødekæden (reduceret fuglebestand i landbrugsøkosystemer som følge af en massiv 
reducering af antallet af rovindtægter). Disse virkninger kan vurderes ved hjælp af en 
videnskabelig metode, der er beskrevet i: Butler SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland 
biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-384.

Ændringsforslag 145
Bilag II, punkt 4

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

Et aktivstof defineres som 
substitutionsrelevant stof i henhold til 
artikel 24, hvis en af følgende betingelser 
er opfyldt:

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

- dets ADI, ARfD eller AOEL er betydeligt 
lavere end de tilsvarende værdier for 
størstedelen af de godkendte aktivstoffer
under hensyntagen til beboere, andre 
tilstedeværende og de mest sårbare 
befolkningsgrupper

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

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

- det er tilbøjeligt til at blive udvasket til 
grundvandet

- der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter, der giver anledning til 
bekymring, og som i kombination med de 
pågældende anvendelses-
/eksponeringsmønstre skaber 
anvendelsessituationer, der selv med
meget vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger (såsom 
særligt sikre personlige værnemidler eller 
meget store stødpudezoner) stadig kan give 
anledning til bekymring

- der er faktorer vedrørende arten af de 
kritiske effekter og egenskaber, der giver 
anledning til bekymring, og som kan føre 
til meget vidtgående 
risikohåndteringsforanstaltninger (såsom 
særligt sikre personlige værnemidler eller 
meget store stødpudezoner) 

- det har potentielt hormonforstyrrende 
eller neurotoksiske eller immunotoksiske 
egenskaber, hos voksne eller på 
udviklingsstadiet, på grundlag af en 
vurdering eller andre tilgængelige data og 
oplysninger, herunder en gennemgang af 
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den videnskabelige litteratur 
- det indeholder en signifikant andel af 
ikke-aktive isomerer.

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

Begrundelse

Stoffer, som har dokumenterede hormonforstyrrende, neurotoksiske eller immunotoksiske 
egenskaber, skal ikke godkendes. Stoffer, der kan have sådanne egenskaber, uden at der er 
klar dokumentation herfor, bør, især når eksponeringen sker på udviklingsstadiet, betragtes 
som substitutionsrelevante stoffer. Udviklingsmæssige neurotoksiske virkninger skal tillægges 
særlig opmærksomhed.

Ændringsforslag 146
Bilag II a (nyt)

Bilag IIa
Liste over aktivstoffer, der er godkendt til 
brug i plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Listen over godkendte stoffer i et bilag til forordningen bør opretholdes.

Ændringsforslag 147
Bilag III, titel

Liste over hjælpestoffer, der ikke må 
bruges i plantebeskyttelsesmidler

Liste over hjælpestoffer safenere og 
synergister, der er godkendt til brug i 
plantebeskyttelsesmidler

Begrundelse

Hjælpestoffer og synergister kan indvirke på menneskers sundhed og miljøet. De bør derfor 
godkendes og opføres på en positivliste.

Ændringsforslag 148
Bilag IV, punkt 1

Medlemsstaterne foretager en 
sammenlignende vurdering i forbindelse 
med behandlingen af en ansøgning om 
godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel 
indeholdende et aktivstof, der er godkendt 

Medlemsstaterne foretager en 
sammenlignende vurdering i forbindelse 
med behandlingen af en ansøgning om 
godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel. I denne proces 
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som substitutionsrelevant stof. prioriteres plantebeskyttelsesmidler 
indeholdende et aktivstof, der er godkendt 
som substitutionsrelevant stof.

Hvor det overvejes at afvise eller 
tilbagekalde en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel til fordel for et 
alternativt plantebeskyttelsesmiddel (i det 
følgende benævnt "substitution"), skal det 
alternative stof udgøre en betydeligt lavere 
risiko for sundheden eller miljøet, jf. den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden. Det alternative 
plantebeskyttelsesmiddel underkastes en 
vurdering for at fastslå, hvorvidt det kan 
anvendes på målorganismen med 
tilsvarende effekt og uden væsentlige 
økonomiske og praktiske ulemper for 
brugeren.

Hvor det overvejes at afvise eller 
tilbagekalde en godkendelse af et 
plantebeskyttelsesmiddel til fordel for et 
alternativt plantebeskyttelsesmiddel (i det 
følgende benævnt "substitution"), skal det 
alternative stof udgøre en betydeligt lavere 
risiko for sundheden eller miljøet, jf. den 
foreliggende videnskabelige og tekniske 
viden. Det alternative 
plantebeskyttelsesmiddel underkastes en 
vurdering for at fastslå, hvorvidt det kan 
anvendes på målorganismen med 
tilsvarende effekt og uden væsentlige 
økonomiske og praktiske ulemper for 
brugeren.

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

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

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

a) Substitution foretages kun, hvis 
aktivstoffernes kemiske diversitet, hvis det 
er relevant, eller metoder og praksis inden 
for afgrødestyring og forebyggelse af 
skadegørere er tilstrækkelige til at 
reducere problemet med resistens hos 
målorganismen til et minimum.

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

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

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

Begrundelse

Selv produkter, der ikke indeholder et substitutionsrelevant stof, bliver måske ikke godkendt af 
medlemsstater, hvis der findes sikrere alternativer på markedet. Medlemsstaterne bør have ret 
til at gå ud over den gældende EU-liste over substitutionsrelevante stoffer, hvis de ønsker at 
gøre dette for at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Substitutionsrelevante stoffer skal 
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dog prioriteres i forbindelse med sammenlignende vurderinger og substitution.

Der skal i forbindelse med den sammenlignende vurdering tages hensyn til ikke-kemiske 
metoder og praksis inden for afgrødestyring og forebyggelse af skadegørere.

Ændringsforslag 149
Bilag IV, punkt 2

De kompetente myndigheder vurderer fra 
sag til sag, hvad der er en væsentlig 
risikoforskel. Der skal tages hensyn til 
aktivstoffets egenskaber samt 
sandsynligheden for eksponering af 
forskellige befolkningsgrupper 
(erhvervsmæssige/ikke-erhvervsmæssige 
brugere, arbejdstagere-*-- og andre 
tilstedeværende, lokale beboere, særligt 
sårbare grupper eller forbrugere), direkte 
eller indirekte via fødevarer, foder, vand 
eller miljøet. Også andre faktorer såsom 
strengheden af de fastsatte begrænsninger 
for anvendelse og de anvendte personlige 
værnemidler skal indgå i vurderingen.

De kompetente myndigheder vurderer fra 
sag til sag, hvad der er en væsentlig 
risikoforskel, især med hensyn til 
sundhedsrisici, under hensyntagen til 
kendte kumulative og synergistiske 
virkninger. Der skal tages hensyn til 
aktivstoffets egenskaber samt 
sandsynligheden for eksponering af 
forskellige befolkningsgrupper 
(erhvervsmæssige/ikke-erhvervsmæssige 
brugere, arbejdstagere-*-- og andre 
tilstedeværende, lokale beboere, særligt 
sårbare grupper eller forbrugere), direkte 
eller indirekte via fødevarer, foder, vand 
eller miljøet. Også andre faktorer såsom 
strengheden af de fastsatte begrænsninger 
for anvendelse og de anvendte personlige 
værnemidler skal indgå i vurderingen.

Med hensyn til miljøet betragtes en faktor 
på 10 eller derover for forholdet mellem 
den forventede miljøkoncentration (PEC) 
og PNEC-værdien (Predicted No Effect 
Concentration) for forskellige aktivstoffer 
som en væsentlig risikoforskel.

Med hensyn til miljøet, under 
hensyntagen til kendte kumulative og 
synergistiske virkninger, betragtes en 
faktor på 3 eller derover for forholdet 
mellem den forventede miljøkoncentration 
(PEC) og PNEC-værdien (Predicted No 
Effect Concentration) for forskellige 
aktivstoffer som en væsentlig risikoforskel.

Begrundelse

Der skal tages hensyn til kombinerede virkninger af pesticider.

En faktor på 10 for forholdet mellem PEC og PNEC vil i unødvendig grad begrænse antallet 
af substitutionsrelevante stoffer.
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BEGRUNDELSE

Baggrund

Med vedtagelsen af det 6. miljøhandlingsprogram erkendte Europa-Parlamentet og Rådet, at 
pesticidernes påvirkning af sundhed og miljø må mindskes yderligere. De understeger 
behovet for en mere bæredygtig anvendelse af pesticider og anbefaler en tostrenget strategi 
med fuldstændig gennemførelse og revision af de relevante lovrammer og udarbejdelse af en 
temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Det foreliggende forslag fra Kommissionen, som er et resultat af den endnu ikke afsluttede 
revision af direktiv 91/414, skal efter ordførerens opfattelse orienteres mod begrundelserne i 
det 6. miljøhandlingsprogram. Målet bør desuden være at implementere den seneste viden fra 
fremadrettede og tilbageskuende evalueringsstrategier vedrørende risici og farer for 
mennesker og miljø og at skabe sammenhæng med andre politikker.

Målsætning

I overensstemmelse med det 6. miljøhandlingsprogram og temastrategien for bæredygtig 
anvendelse af pesticider skal forordningen sikre et højt niveau for beskyttelsen af menneskers 
sundhed og miljøet. Den skal derfor efter ordføreren opfattelse baseres på EF-traktatens 
artikel 152, stk. 4, litra b), og artikel 175, og forsigtighedsprincippet skal tillægges større vægt 
end andre hensyn.

Sammenhæng

Efter ordførerens opfattelse skal sammenhængen med andre politikker fremgå tydeligere af 
forslaget. Det skal således sikres, at forordningen ikke strider mod målsætningerne og 
kvalitetsstandarderne i vandrammedirektivet (2000/60/EF) og dets datterdirektiver. Dette skal 
sikres gennem regelmæssig revision. Endvidere skal dyrebeskyttelsesprincipperne anvendes i 
forbindelse med undersøgelser af aktivstoffer og produkter. Dette betyder ikke alene en 
minimering af forsøg med pattedyr, men også at indsamlingen af oplysninger om alternative 
testprocedurer koordineres, og at videnskabelige undersøgelser på dette område gøres frit 
tilgængelige.

Substitutionsprincippet og sammenlignende vurdering

Ordføreren anser det for helt nødvendigt at følge principperne i de relevante retsakter, navnlig 
Reach og Biocid-direktivet, og med henblik på at reducere de risici og farer, der er forbundet 
med pesticider, at indføre substitutionsprincippet og sammenlignende vurdering, da det ikke 
er muligt at føre en tilstrækkelig kontrol med overholdelsen af foranstaltninger til reduktion af 
risiciene i forbindelse med den praktiske anvendelse af pesticider på marken.

Med hensyn til substitution drejer det sig ikke kun om at erstatte problematiske aktivstoffer 
med mindre problematiske aktivstoffer, men i lige så høj grad om at tage hensyn til 
alternative, ikke-kemiske bekæmpelses- og forebyggelsesmetoder inden for plantebeskyttelse. 
Dette er i overensstemmelse med princippet i temastrategien om at gøre landbruget mindre 
afhængigt af kemisk-syntetiske pesticider.



PR\662101DA.doc 83/84 PE 388.326

DA

For at nå disse mål bør det gøres lettere at få godkendt produkter til naturlig biologisk kontrol 
som f.eks. mikroorganismer og virus- eller feromonpræparater. Når de relevante 
forskningsprojekter er afsluttet, bør disse stoffer ikke falde ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, men reguleres specifikt.

Endvidere skal målsætningerne i temastrategien om integreret håndtering af skadegørere og 
om integreret plantebeskyttelse i landbruget indføres i forordningen i definitionerne og 
foranstaltningerne vedrørende god praksis og korrekt anvendelse af pesticider. Disse 
betingelser bør allerede gøres til en obligatorisk del af godkendelsesproceduren i 2012 og ikke 
først i 2014.

Godkendelse i zoner

Ordføreren mener på baggrund af målsætningerne i forordningen, at oprettelsen af zoner og 
den dermed forbundne godkendelse af pesticidprodukter i zoner ikke er formålstjenlig og 
strider mod EF-traktatens artikel 5 og principperne i vandrammedirektivet.

For det første opfylder en inddeling af Den Europæiske Union i vilkårlige zoner ingen 
økologiske eller naturrelaterede kriterier. Der bliver herved indført en zonegrænse, der f.eks. 
placerer bredderne på venstre og højre side af Mosel i forskellige "retsområder". 
Risikovurderingen og risikohåndteringen bør baseres på små naturområder og bund- og 
klimaforholdene. Desuden bør hver enkelt medlemsstat fortsat under hensyn til sin egen 
beskyttelsesstandard kunne gå ud over fællesskabsstandarden eller træffe afgørelser om 
godkendelse af produkter med henblik på at gennemføre fastsatte målsætninger i nationale 
pesticidhandlingsplaner, sundhedsprogrammer eller miljøbeskyttelsesforanstaltninger. 
Endvidere bør der gives de enkelte medlemsstater mulighed for at lade deres afgørelser om 
godkendelser afhænge af en undersøgelse af nyttevirkningen på grundlag af de specifikke 
nationale forhold.

Ordføreren foreslår derfor, at man i stedet for de vilkårlige zoner bibeholder princippet om 
gensidig anerkendelse af nationale godkendelser, men at der i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet gives medlemsstaterne mulighed for at fastsætte specifikke nationale 
eller regionale regler.

Sårbare grupper

Ordføreren anser det principielt for nødvendigt at fastsætte beskyttelsesmål for de svageste og 
mest sårbare grupper i samfundet. Ud over børn, embryoer og fostre, gravide kvinder og 
ammende mødre gælder dette også andre udsatte grupper såsom professionelle brugere, 
naboer, svage og syge personer. Der skal i forbindelse med alle undersøgelser og afgørelser 
tages hensyn til disse grupper og til den seneste videnskabelige viden.

Nylige undersøgelser af restkoncentrationer viser navnlig i forbindelse med frugt og 
grøntsager en overskridelse på op til 200 gange grænseværdien i direktiv 2006/215 om 
fødevarer til småbørn. De neurologiske skader som følge af forurening med pesticider navnlig 
hos små børn er på skræmmende vis blevet belyst i den videnskabelige litteratur (bl.a. lavere 
intelligenskvotient hos børn). Resultaterne er alarmerende. Fællesskabet har øget indsatsen til 
bekæmpelse af fedme og usund ernæring. Det ville være absurd, hvis der blev spist mindre 
frisk frugt og grønt på grund af en for stor forurening med pesticider. Godkendelsespraksis og 
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mærkning skal orientere sig mod disse sårbare grupper.

Den nyeste videnskabelige viden

Politiske og administrative afgørelser skal altid være baseret på den nyeste videnskabelige 
viden. Det bliver derfor nødvendigt med en regelmæssig revision af alle godkendelser af 
aktivstoffer. Endvidere er det af afgørende betydning, at de grundlæggende forudsætninger for 
revision og kontrol er opfyldt, såsom en tilstrækkelig følsom og praktisabel analytisk 
sporbarhed for aktivstofferne og deres metabolitter i alle relevante miljøer eller omfattende 
data om alle anvendelsesområder, der er genstand for ansøgninger. Der skal så vidt muligt 
sikres fri adgang til videnskabelig viden, data og rapporter. Resultater fra kontrollen med 
stoffer bør føre til en fleksibel og konkret revision af afgørelser om godkendelse, f.eks. ved 
gentagen overskridelse af de fastsatte maksimale restkoncentrationer i fødevarer, forurening 
af grundvandet osv. For at etablere en sådan tilbagekobling til godkendelsen mener 
ordføreren, at der er behov for en obligatorisk kontrol efter godkendelsen, da der i forbindelse 
med den nuværende kontrol som regel ikke foretages prøver for alle de aktivstoffer, relevante 
metabolitter eller relevante hjælpestoffer, der anvendes i praksis.

Endvidere skal der tages hensyn til, at pesticider ofte anvendes i blandinger og også 
forekommer som forskellige restkoncentrationer eller i blandede forureninger i produkter og 
miljøer. Der skal også i forbindelse med undersøgelserne med henblik på godkendelser tages 
hensyn til mulige kombinerede virkninger på grundlag af den nyeste viden. Hvis der er 
mistanke om additive eller synergistiske virkninger, bør risiciene imødegås ved hjælp af 
forebyggende risikohåndteringsforanstaltninger, også selv om der mangler sikker viden.

Udelukkelseskriterier

Da det ofte har vist sig, at eksponering for farlige stoffer ikke helt kan udelukkes trods strenge 
restriktioner, bør der fastsættes udelukkelseskriterier på grundlag af stoffernes egenskaber, 
således at man på forhånd kan forhindre potentielle virkninger for menneskers sundhed eller 
for miljøet. Dette princip skal anvendes i forbindelse med stoffer, der er persistente eller kan 
ophobe sig i miljøet, i levende væsener eller i næringskæden eller er kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, samt stoffer med hormonelle, neurotoksiske eller 
immunotoksiske virkninger. Der skal i den forbindelse i overensstemmelse med principperne 
om forebyggende beskyttelse af miljø og sundhed fastlægges strengere kriterier end dem, der 
er indeholdt i det foreliggende forslag.

Gennemsigtighed og konkurrence

Det er efter ordførerens opfattelse af afgørende betydning, at der sikres størst mulig 
gennemsigtighed hele vejen fra godkendelsen over anvendelsen til forbrugerne. Der bør 
derfor offentliggøres oplysninger om de godkendte aktivstoffer på internettet sammen med 
forbrugerrelevante oplysninger (f.eks. økotoksikologiske data) fra godkendelsesprocedurerne 
og resultater fra overvågningen af restkoncentrationer. Ud over den foreslåede bestemmelse 
om opbevaring af data vedrørende anvendelsen af pesticider (record keeping) foreslår 
ordføreren et pesticidpas, hvormed der kan sikres større gennemsigtighed og sporbarhed i 
fødevarekæden. Man vil herved også fremme konkurrencen i handlen med sunde fødevarer. 
Forbrugerne har nemlig i kædens sidste led ret til at vide, hvilke pesticider der er anvendt i 
fødevareproduktionen.


