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majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
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ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
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majoritet av de avgivna rösterna

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

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

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

Ändringsförslag till lagtexter

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

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden
(KOM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0388)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 37.2 och 152.4 i EG-fördraget, i enlighet 
med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0245/2006),

– med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor om den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för den inre 
marknaden och konsumentskydd och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
(A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

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

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Beaktandeled 1

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 37.2 och 152.4 b,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152.4 b och artikel 175.1,

  
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Enligt skäl 8 är syftet med denna förordning att garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. I valet av rättslig grund bör både målet för och 
syftet med denna förordning komma fram. En dubbel rättslig grund bör användas endast om 
det finns flera oskiljaktigt från varandra förbundna mål, såsom ju är fallet i det föreliggande 
förslaget.

Artikel 37 användes 1991 då fördraget ännu inte hade någon särskild rättslig grund för 
skyddet av människors hälsa och miljöskyddet. Nu lämpar den sig inte längre att användas 
här. 

Ändringsförslag 2
Skäl 4

(4) I strävan efter en förenklad lagstiftning 
bör den nya rättsakten också upphäva 
rådets direktiv 79/117/EEG av den 
21 december 1978 om förbud mot att 
växtskyddsprodukter som innehåller vissa 
verksamma ämnen släpps ut på marknaden 
och används.

(4) I strävan efter en förenklad lagstiftning 
bör den nya rättsakten också upphäva 
rådets direktiv 79/117/EEG av den 
21 december 1978 om förbud mot att 
växtskyddsprodukter som innehåller vissa 
verksamma ämnen släpps ut på marknaden 
och används. Huvudprinciperna i 
direktiv 79/177/EEG bör dock kvarstå i 
denna förordning.

Motivering

Innehållet i det direktiv som upphävs måste finnas kvar i den nya rättsakten.

Ändringsförslag 3
Skäl 6

(6) Växtproduktionen har en mycket stor 
betydelse i gemenskapen. Att använda 
växtskyddsmedel är ett av de viktigaste
sätten att skydda växter och växtprodukter 
mot skadegörare, bl.a. ogräs, och att 
förbättra jordbruksproduktionen.

(6) Växtproduktionen har en mycket stor 
betydelse i gemenskapen. Att använda 
växtskyddsmedel är ett av de vanligaste
sätten att skydda växter och växtprodukter 
mot skadegörare, bl.a. ogräs, och att öka
jordbruksproduktionen.

Motivering

Detta skäl bör vara mera exakt formulerat.
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Ändringsförslag 4
Skäl 7

(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa 
effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra risker och faror 
för människor, djur och miljön, i synnerhet 
om de släpps ut på marknaden utan att ha 
provats och godkänts officiellt samt om de 
inte används rätt. Därför bör det antas 
harmoniserade bestämmelser för 
utsläppande på marknaden av 
växtskyddsmedel.

(7) Växtskyddsmedel kan också få negativa 
effekter på växtproduktionen. Deras 
användning kan medföra risker, faror och 
negativa effekter på kort och lång sikt för 
människor, djur och miljön, i synnerhet, 
men inte uteslutande, om de släpps ut på 
marknaden utan att ha provats och 
godkänts officiellt samt om de inte används 
rätt. Därför bör det antas harmoniserade 
bestämmelser för utsläppande på 
marknaden av växtskyddsmedel.

Motivering

Växtskyddsmedel medför inte bara risker och faror för människor, djur och miljön. De kan 
också innebära negativa effekter på kort och lång sikt för människor, djur och miljön, också 
om de är tillåtna för användning.

Ändringsförslag 5
Skäl 8

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida kvinnor och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

(8) Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för miljön. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att 
skydda sårbara befolkningsgrupper såsom 
gravida och ammande kvinnor samt 
embryon, foster och barn. 
Försiktighetsprincipen bör tillämpas och 
garantera att industrin kan visa att ämnen 
och produkter som tillverkas och släpps ut 
på marknaden inte inverkar skadligt på 
människors hälsa eller miljön.

Motivering

Embryon, foster och ammande kvinnor bör särskilt nämnas för att tonvikten i högre grad 
skall vila på de neurotoxiska effekterna på utvecklingen (se Grandjean P., Landrigran, P. i 
tidskriften The Lancet, volym 368, nr 9553 (2006), s. 2167).
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Ändringsförslag 6
Skäl 8a (nytt)

(8a) För att undvika djurförsök bör man 
vid tillämpningen av denna förordning 
utföra försök på ryggradsdjur endast som 
en sistahandsutväg. Denna förordning 
och lagstiftningen med krav på uppgifter 
om verksamma ämnen, växtskyddsmedel, 
safener och synergister bör skapa visshet 
om att försök på ryggradsdjur görs i så 
liten omfattning som möjligt och att 
dubblering av försöken undviks samt 
främja försöksmetoder av annat slag än 
djurförsök, och likaså intelligenta 
försöksstrategier.

Motivering

Protokollet om djurskydd och djurens välfärd ålägger gemenskapen och medlemsstaterna att 
fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande av politiken. Därför 
bör vi ha med ett krav på att djurförsöken bör hållas vid ett absolut minimum och utföras 
endast som en sistahandsutväg och att man bör arbeta för att alternativ till dem används. Då 
följer vi också kraven i REACH.

Ändringsförslag 7
Skäl 9

(9) Ämnen bör bara ingå i 
växtskyddsmedel om det har bevisats att de 
har en klart gynnsam inverkan på 
växtproduktionen och inte väntas skada 
människors och djurs hälsa eller ha någon 
oacceptabel inverkan på miljön. För att 
uppnå samma skyddsnivå i alla 
medlemsstaterna bör beslutet om sådana 
ämnens eventuella godtagbarhet fattas på 
EU-nivå.

(9) Ämnen bör bara ingå i 
växtskyddsmedel om det har bevisats att de 
har en klart gynnsam inverkan på 
växtproduktionen och fastställts att de inte 
kommer att skada människors och djurs 
hälsa eller ha någon oacceptabel inverkan 
på miljön. För att uppnå en hög skyddsnivå 
i alla medlemsstaterna bör beslutet om 
sådana ämnens eventuella godtagbarhet 
fattas på EU-nivå.

Motivering

Det finns ingen orsak till att ha samma miljöskyddsnivå i alla medlemsstater. Då kunde ju 
följden bli att somliga medlemsstater fick ett sämre skydd för grundvattnet. En hög skyddsnivå
för folkhälsan måste dock tillförsäkras runtom i EU.
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Ändringsförslag 8
Skäl 13

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma 
ämnen vara tidsbegränsad. Den bör stå i 
proportion till de eventuella risker som är 
förenade med användningen av sådan
ämnen. Man bör ta hänsyn till erfarenheter 
från den faktiska användningen av 
växtskyddsmedel som innehåller de 
aktuella ämnena och den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen då man fattar beslut 
om att förlänga ett godkännande. Efter den 
första förlängningen bör sådana ämnen 
bara prövas ytterligare om det finns 
tecken på att de inte längre uppfyller 
förordningens bestämmelser.

(13) Med tanke på säkerheten bör 
godkännandeperioden för verksamma 
ämnen vara tidsbegränsad. Den bör stå i 
proportion till de eventuella risker som är 
förenade med användningen av sådana
ämnen. Man bör ta hänsyn till erfarenheter 
från den faktiska användningen av 
växtskyddsmedel som innehåller de 
aktuella ämnena och den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen då man fattar beslut 
om att förlänga ett godkännande. Efter den 
första förlängningen bör ämnen prövas 
regelbundet.

Motivering

Avsikten är att garantera att nya och gamla ämnen som uppförts på positivlistan efter 1991 
(bilaga I till direktiv 91/414/EEG) regelbundet prövas och riskbedöms.

Ändringsförslag 9
Skäl 14

(14) Det bör vara möjligt att ändra eller dra 
tillbaka ett godkännande av ett verksamt 
ämne om villkoren för godkännande inte 
längre uppfylls.

(14) Det bör vara möjligt att ändra eller dra 
tillbaka ett godkännande av ett verksamt 
ämne om villkoren för godkännande inte 
längre uppfylls eller om 
överensstämmelsen med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område1 och dess 
särdirektiv kan äventyras.
__________
1EGT L 327, 22.12.2000, s. 1. Direktivet 
ändrat genom beslut nr 2455/2001/EG 
(EGT L 331, 15.12.2001, s. 1).
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Motivering

I direktiv 2000/60/EG fastställs kvalitetsnormer för kemikalier i grundvatten och ytvatten, 
bland dem växtskyddsmedel. Om dessa kvalitetsnormer inte uppfylls måste det finnas en direkt 
responsmekanism för ändring eller återkallande av godkännande, av det slag som redan finns 
vid godkännandet av kemikalier (REACH) i förhållande till direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 10
Skäl 17

(17) Vissa verksamma ämnen kan vara 
godtagbara endast då omfattande 
riskreducerande åtgärder vidtas. Sådana
ämnen bör kartläggas på EU-nivå. 
Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva 
om växtskyddsmedel som innehåller 
sådana verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller 
verksamma ämnen vilka kräver mindre 
riskreducerande åtgärder.

(17) Vissa potentiellt mycket skadliga
verksamma ämnen, som är godkända i 
dag, bör kartläggas på EU-nivå med tanke 
på att de skall ersättas med andra ämnen. 
Medlemsstaterna bör regelbundet ompröva 
om växtskyddsmedel som innehåller 
sådana verksamma ämnen kan ersättas med 
växtskyddsmedel som innehåller 
verksamma ämnen vilka kräver mindre 
riskreducerande åtgärder eller inga sådana 
åtgärder alls, eller med alternativa 
jordbruksmetoder.

Motivering

Det går inte att på det praktiska planet övervaka att de föreskrivna riskreducerande 
åtgärderna genomförs adekvat. Därför bör sådana ämnen uteslutas från positivlistan eller 
anses kunna bytas ut, så att de ersätts med mindre farliga produkter eller med växtskydd utan 
kemikalier.

Ändringsförslag 11
Skäl 17a (nytt)

(17a) Medlemsstaterna bör ha rätt att 
förbjuda eller inte godkänna 
växtskyddsmedel för att kunna ta hänsyn 
till de särdrag som naturen, jordbruket 
eller klimatet uppvisar på deras 
territorium eller om användningen av 
dessa medel skulle strida mot deras 
åtgärdsplaner för att minska riskerna med 
och beroendet av växtskyddsmedel 
(nationella åtgärdsplaner för 
växtskyddsmedel).
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Motivering

Medlemsstaterna bör inte tvingas gå med på att det används växtskyddsmedel som förorenar 
grundvattnet eller vållar onödiga risker och faror för människor, djur och miljö, i strid med 
deras nationella miljö- och hälsopolitik. Medlemsstaterna bör få ta hänsyn till regionala 
förhållanden innan de godkänner växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 12
Skäl 18

(18) Förutom verksamma ämnen kan 
växtskyddsmedel innehålla safener och 
synergister för vilka det bör finnas 
liknande regler. De tekniska regler som 
krävs för att ompröva sådana ämnen bör 
fastställas. De ämnen som för närvarande 
finns på marknaden bör omprövas först när 
dessa har trätt i kraft.

(18) Förutom verksamma ämnen kan 
växtskyddsmedel innehålla safener och 
synergister för vilka det bör finnas 
liknande lagstiftning. De föreskrifter som 
krävs för att ompröva sådana ämnen bör 
fastställas utgående från ett 
lagstiftningsförslag från kommissionen. 
De ämnen som för närvarande finns på 
marknaden bör omprövas först när dessa 
har trätt i kraft.

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med den ändring som föredraganden föreslagit i artikel 26 om 
att omprövningen skall antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 13
Skäl 19

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att upprätta en 
förteckning över hjälpämnen som inte bör
ingå i växtskyddsmedel.

(19) Växtskyddsmedel kan också innehålla 
hjälpämnen. Det är lämpligt att anta en 
positivlista över hjälpämnen som får ingå i 
växtskyddsmedel. 

Motivering

Hjälpämnen och synergister kan påverka människors hälsa och miljön. De bör därför 
godkännas och tas med på en positivlista.

Ändringsförslag 14
Skäl 21

(21) Bestämmelserna om godkännande (21) Bestämmelserna om godkännande 
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måste garantera en hög skyddsnivå. 
Särskilt gäller att då växtskyddsmedel 
godkänns måste syftet att skydda 
människors och djurs hälsa liksom miljön 
väga tyngre än syftet att förbättra 
växtproduktionen. Därför måste det innan 
ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det innebär en klar 
vinst för växtproduktionen och inte skadar 
människors eller djurs hälsa eller har någon 
oacceptabel inverkan på miljön.

måste garantera en hög skyddsnivå. 
Särskilt gäller att då växtskyddsmedel 
godkänns måste syftet att skydda 
människors och djurs hälsa liksom miljön 
väga tyngre än syftet att förbättra 
växtproduktionen. Därför måste det innan 
ett växtskyddsmedel släpps ut på 
marknaden bevisas att det inte skadar 
människors hälsa, inbegripet sårbara 
befolkningsgruppers hälsa, eller djurs 
hälsa eller har någon oacceptabel inverkan 
på miljön. Medlemsstaterna bör ha rätt att 
förbjuda eller inte godkänna
växtskyddsmedel som inte innebär en klar 
vinst för växtproduktionen under de 
förhållanden som råder på deras 
territorium.

Motivering

Vid riskbedömningen skall det bevisas att ett växtskyddsmedel inte skadar människors hälsa 
eller miljön. Utvärderingen av eventuella vinster för växtproduktionen skall utgöra en 
särskild fas inom förfarandet.

Medlemsstaterna bör inte tvingas gå med på att det används växtskyddsmedel som inte 
innebär en klar vinst, förorenar grundvattnet eller vållar onödiga risker och faror för 
människor, djur och miljö, i strid med deras nationella miljö- och hälsopolitik.

Ändringsförslag 15
Skäl 24

(24) För att undvika dubbelarbete, minska 
det administrativa arbetet för industrin och 
medlemsstaterna och garantera tillgång till 
växtskyddsmedel på mer likartade villkor, 
bör de godkännanden som beviljas av en 
medlemsstat godtas av andra 
medlemsstater då miljö- och 
klimatförhållanden är jämförbara. Därför 
bör Europeiska unionen delas in i 
godkännandezoner med jämförbara 
förhållanden för att underlätta ömsesidigt 
erkännande av det slaget.

(24) För att undvika onödigt dubbelarbete, 
minska det administrativa arbetet för 
industrin och medlemsstaterna och 
underlätta tillgång till växtskyddsmedel på 
mer likartade villkor, bör de godkännanden 
som beviljas av en medlemsstat anmälas 
för andra medlemsstater. Medlemsstaterna 
bör ha rätt att bekräfta, förkasta eller 
begränsa godkännanden som beviljas av 
en annan medlemsstat, utgående från 
sina särskilda behov inom jordbruket eller 
att i enlighet med sina nationella 
åtgärdsplaner för växtskyddsmedel ha 
kvar en högre skyddsnivå.
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Motivering

Indelningen i godkännandezoner är olämplig, eftersom förhållandena i de föreslagna zonerna 
ofta inte är jämförbara. Godkännanden bör beviljas endast för de enskilda medlemsstaterna 
var för sig, men anmälan om dem bör göras till de övriga medlemsstaterna. De medlemsstater 
till vilka anmälan gjorts bör vara skyldiga att inom skälig tid bekräfta, förkasta eller 
begränsa godkännandena, utgående från sina nationella särförhållanden.

Förslaget om godkännandezoner för växtskyddsmedel ersätts hädanefter med ett system av 
ömsesidigt erkännande, av liknande slag som i direktivet om biocider.

Ändringsförslag 16
Skäl 26

(26) I undantagsfall bör medlemsstaterna 
få lov att godkänna växtskyddsmedel som 
inte uppfyller kraven i den här 
förordningen, om det är enda sättet att 
undanröja fara för eller hot mot 
växtproduktionen. Sådana godkännanden
bör prövas på EU-nivå.

(26) I undantagsfall får växtskyddsmedel 
som inte uppfyller kraven i den här 
förordningen användas, om det är enda 
sättet att undanröja en överhängande fara 
för ett ekosystem. Sådana tillfälliga 
undantag bör godkännas på EU-nivå.

Motivering

Endast exceptionella faror för hela ekosystem utgör ett tillräckligt skäl för att berättiga till 
användning av otillåtna ämnen. Sådana undantag måste godkännas på EU-nivå.

Ändringsförslag 17
Skäl 29

(29) Det bör inrättas ett system för 
informationsutbyte. Medlemsstaterna bör 
till varandra, till myndigheten och till 
kommissionen överlämna de uppgifter och 
den vetenskapliga dokumentation som 
bifogas ansökningarna om godkännande av 
växtskyddsmedel.

(29) Det bör inrättas ett system för 
informationsutbyte. Medlemsstaterna bör 
till varandra, till myndigheten och till 
kommissionen överlämna de uppgifter och 
den vetenskapliga dokumentation som 
bifogas ansökningarna om godkännande av 
växtskyddsmedel. Alla undersökningar 
och data av relevans för toxikologisk och 
ekotoxikologisk bedömning av 
växtskyddsmedel bör göras tillgängliga 
för allmänheten.
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Motivering

Allmänheten bör få tillgång till alla detaljer och all vetenskaplig dokumentation som insänts i 
samband med ansökningar om godkännanden, i enlighet med reglerna om tillgång till 
information och deltagande.

Ändringsförslag 18
Skäl 31

(31) Undersökningar betyder en stor 
investering. En sådan investering bör 
skyddas för att stimulera forskning. Därför 
bör undersökningar som görs av en 
sökande i en medlemsstat inte få användas 
av en annan sökande. För konkurrensens 
skull bör detta förbud dock vara 
tidsbegränsat. Det bör dessutom enbart 
gälla undersökningar som är absolut 
nödvändiga med hänsyn till 
bestämmelserna, detta för att undvika 
sökande som på konstgjord väg försöker 
utsträcka tidsperioden genom att presentera 
nya undersökningar som inte är 
nödvändiga. 

(31) Undersökningar betyder en stor 
investering. En sådan investering bör 
skyddas för att stimulera forskning. Därför 
bör undersökningar som görs av en 
sökande i en medlemsstat inte få användas 
av en annan sökande, förutom
undersökningar med försök på 
ryggradsdjur och andra undersökningar 
som kan förebygga djurförsök. För 
konkurrensens skull bör detta förbud dock 
vara tidsbegränsat. Det bör dessutom 
enbart gälla undersökningar som är absolut 
nödvändiga med hänsyn till 
bestämmelserna, detta för att undvika 
sökande som på konstgjord väg försöker 
utsträcka tidsperioden genom att presentera 
nya undersökningar som inte är 
nödvändiga.

Motivering

Det bör göras klart att det bör finnas gränser för dataskyddet också för att djurförsök skall 
kunna undvikas.

Ändringsförslag 19
Skäl 32

(32) Det bör finnas bestämmelser som 
förhindrar att samma test och 
undersökningar utförs flera gånger. I 
synnerhet bör man förbjuda upprepning av 
undersökningar på ryggradsdjur. Det bör i 
det här fallet finnas en skyldighet att tillåta 
tillgång till undersökningar på ryggradsdjur 
på rimliga villkor. För att olika aktörer 
skall kunna få reda på vilka 

(32) Det bör finnas bestämmelser som 
förhindrar att samma test och 
undersökningar utförs flera gånger. I 
synnerhet bör man förbjuda upprepning av 
undersökningar på ryggradsdjur. Det bör i 
det här fallet finnas en skyldighet att tillåta 
tillgång till undersökningar på ryggradsdjur 
och andra undersökningar som kan 
förebygga djurförsök. För att olika aktörer 
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undersökningar som andra utfört bör
medlemsstaterna föra en förteckning över
sådana undersökningar även i sådana fall 
då de inte omfattas av det ovannämnda 
systemet för obligatorisk tillgång. 

skall kunna få reda på vilka 
undersökningar som andra utfört bör 
medlemsstaterna till myndigheten 
översända alla sådana undersökningar 
även i sådana fall då de inte omfattas av det 
ovannämnda systemet för obligatorisk 
tillgång. Myndigheten bör inrätta en 
central databas för sådana 
undersökningar.

Motivering

Eftersom också andra undersökningar än undersökningar med ryggradsdjur kan förebygga 
djurförsök bör också de andra undersökningarna tas med här.

Underlättandet av datadelningen kräver att det inrättas en central databas under Europeiska 
livsmedelsmyndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar 
som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva 
se efter i mer än en databas innan de gör några försök eller undersökningar.

På det här sättet skulle också insynen i förfarandet förbättras.

Ändringsförslag 20
Skäl 34

(34) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel och för konsumenter av 
växter och växtprodukter liksom skyddet 
av miljön bör det finnas ytterligare 
särbestämmelser som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

(34) Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/45/EG av den 31 maj 1999 
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar 
och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga 
preparat gäller bl.a. klassificering, 
förpackning och märkning av 
bekämpningsmedel. För att ytterligare 
förbättra skyddet för användare av 
växtskyddsmedel och för konsumenter av 
växter och växtprodukter liksom skyddet 
av miljön bör det antas en särlagstiftning, 
utgående från ett lagstiftningsförslag från 
kommissionen, som beaktar de särskilda 
villkor som gäller användningen av 
växtskyddsmedel.

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med den ändring som föredraganden föreslagit i artikel 62.1 om 
att särskilda märkningskrav skall antas enligt medbeslutandeförfarandet.
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Ändringsförslag 21
Skäl 36

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och uppgifter om 
användningen av växtskyddsmedel för att 
höja graden av skydd för människors och 
djurs hälsa samt miljön genom att 
garantera att potentiell exponering kan 
spåras, för att göra övervakning och 
kontroll effektivare och för att minska 
kostnaderna för kontroll av vattnets 
kvalitet.

(36) Det bör finnas bestämmelser om 
registerhållning och offentligt tillgängliga
uppgifter om användningen av 
växtskyddsmedel per hektar och gröda för 
att höja graden av skydd för människors 
och djurs hälsa samt miljön genom att 
garantera att potentiell exponering kan 
spåras, för att göra övervakning och 
kontroll effektivare och för att minska 
kostnaderna för kontroll av vattnets 
kvalitet. De uppgifter som samlats in bör 
också användas för ett 
”växtskyddsmedelspass” såsom en garanti 
för att användningen av växtskyddsmedel 
går att spåra utmed livsmedelskedjan.

Motivering

På det här sättet skulle vi få bättre insyn. Om uppgifterna gjordes tillgängliga i form av ett 
pass med information om alla växtskyddsmedel som används för någon given produkt, skulle 
detta sporra till att det användes ännu mindre mängder av växtskyddsmedel. Många 
storgrossister har bett om att få ett sådant pass, eftersom deras kunder vill ha det. 

Ändringsförslag 22
Skäl 38

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd finns bestämmelser om 
kontrollåtgärder för användningen av 
växtskyddsmedel i samtliga faser av 
livsmedelsframställningen, däribland också 
register över användningen av 
växtskyddsmedel. Liknande regler bör 
gälla för lagring och användning av sådana 

(38) I Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 
april 2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelserna om djurhälsa och 
djurskydd finns bestämmelser om 
kontrollåtgärder för användningen av 
växtskyddsmedel i samtliga faser av 
livsmedelsframställningen, däribland också 
register över användningen av 
växtskyddsmedel. Liknande regler bör, 
utgående från ett lagstiftningsförslag från 
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växtskyddsmedel som inte omfattas av 
förordning (EG) nr 882/2004.

kommissionen, fastställas för lagring och 
användning av sådana växtskyddsmedel 
som inte omfattas av förordning (EG) nr 
882/2004.

Motivering

Av omsorg om konsekvensen med den ändring som föredraganden föreslagit i artikel 65 om 
att dessa föreskrifter skall antas enligt medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 23
Skäl 46a (nytt)

(46a) Kommissionen bör framför allt 
bemyndigas att godkänna verksamma 
ämnen, att förlänga eller ompröva 
godkännandena av dem, att godkänna 
hjälpämnen, att anta harmoniserade 
metoder för att fastställa karaktären och 
mängden av verksamma ämnen, safener 
och synergister och, vid behov, av 
relevanta föroreningar och hjälpämnen, 
att fastställa regler för lösning av tvister 
mellan medlemsstaterna om bedömning 
av likvärdighet, att anta riktlinjer om hur 
överensstämmelsen skall kontrolleras i 
samband med att godkännanden förlängs, 
att anta detaljerade regler för beviljande 
av undantag från godkännandet av 
växtskyddsmedel för forskning och 
utveckling, att anta 
genomförandeåtgärder för att garantera 
en enhetlig registerhållning om 
produktion, lagring och användning av 
växtskyddsmedel samt att anta tekniska 
dokument och andra riktlinjer för 
genomförandet av denna förordning och 
förteckningen över godkända verksamma 
ämnen. Eftersom dessa åtgärder har en 
allmän räckvidd och avser att ändra icke
väsentliga delar av denna förordning eller 
komplettera förordningen genom tillägg 
av nya icke väsentliga delar, bör de antas i 
enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
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beslut 1999/468/EG.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 24
Artikel 1

Syfte Innehåll och syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser 
för godkännande av kommersiella 
växtskyddsmedel och för utsläppande på 
marknaden, användning och kontroll av 
dessa inom gemenskapen.

1. Denna förordning innehåller 
bestämmelser för godkännande av 
kommersiella växtskyddsmedel och för 
utsläppande på marknaden, användning 
och kontroll av dessa inom gemenskapen.

Denna förordning innehåller bestämmelser 
dels för godkännande av verksamma 
ämnen, safener och synergister som finns i 
växtskyddsmedel eller som de består av, 
dels för tillsatser och hjälpämnen.

2. Denna förordning innehåller 
bestämmelser dels för godkännande av 
verksamma ämnen, safener och synergister 
som finns i växtskyddsmedel eller som de 
består av, dels för tillsatser och 
hjälpämnen.

3. Syftet med denna förordning är att 
garantera en hög skyddsnivå för både 
människors och djurs hälsa och för 
miljön.
4. Förordningen bygger på 
försiktighetsprincipen för att garantera att 
ämnen eller produkter som släpps ut på 
marknaden inte har negativa effekter för 
människors hälsa eller miljön. 

Motivering
Syftet och målet med samt de grundläggande principerna för denna förordning bör fastställas 
i artikel 1 och inte bara i skälen till förordningen.

Ändringsförslag 25
Artikel 2, punkt 2

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, som 
har en allmän eller specifik verkan på 

2. Denna förordning skall gälla ämnen, 
inklusive mikroorganismer och virus, som 
har en allmän eller specifik verkan på 
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skadegörare, växter, växtdelar eller 
växtprodukter, nedan kallade ”verksamma 
ämnen”.

skadegörare, växter, växtdelar eller 
växtprodukter, nedan kallade ”verksamma 
ämnen”. Den skall emellertid upphöra att 
gälla mikroorganismer, virus, feromoner 
och biologiska produkter efter att en 
särskild förordning om produkter för 
biologisk kontroll antagits.

Motivering

Det bör framhållas att denna förordning syftar till att minska de syntetiska växtskyddsmedlens 
skadeverkningar och att den inte genomgående lämpar sig för bedömning av vilka risker och 
konsekvenser ämnen för biologisk kontroll kan föra med sig. Hänsynen till särdragen hos 
sådana produkter innebär att vi bör få en förordning om produkter för biologisk kontroll.

Ändringsförslag 26
Artikel 3, led 2a (nytt)

(2a) verksamma ämnen:
ämnen, inberäknat alla sådana 
metaboliter av dem som uppträder under 
användningsfasen, inklusive 
mikroorganismer och virus, som har en 
allmän eller specifik verkan på 
målorganismer, växter, växtdelar eller 
växtprodukter.

Motivering

Den här definitionen behövs för att vi skall få garantier för att det vid utvärderingen av ett 
verksamt ämne tas hänsyn till alla metaboliter som uppträder i en given produkt. Definitionen 
påminner om definitionen i direktiv 91/414/EEG.

Ändringsförslag 27
Artikel 3, led 4

alla ämnen som har den egenskapen att de 
kan ha negativa effekter på människor, djur 
eller miljön och som finns eller bildas i ett 
växtskyddsmedel i tillräckligt hög 
koncentration för att riskera att ge 
upphov till sådana effekter.

alla ämnen som har den egenskapen att de 
kan ha negativa effekter på människor, djur 
eller miljön.

Sådana ämnen är bland annat men inte Sådana ämnen är bland annat men inte 
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enbart de ämnen som klassificeras som 
farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG 
och ingår i växtskyddsmedlet i en 
koncentration som gör att medlet betraktas 
som farligt enligt artikel 3 i 
direktiv 1999/45/EG.

enbart de ämnen som klassificeras som 
farliga enligt rådets direktiv 67/548/EEG 
och ingår i växtskyddsmedlet i en 
koncentration som gör att medlet betraktas 
som farligt enligt artikel 3 i 
direktiv 1999/45/EG och ämnen som kan 
ha hormonstörande eller immunotoxiska 
egenskaper eller neurotoxiskt påverka 
utvecklingen.

Motivering

Definitionen av ett potentiellt skadligt ämne bör bygga på egenskaperna hos själva ämnet och 
inte på en kvantitativ riskbedömning.

Det kan inte accepteras att begreppet potentiellt skadliga ämnen begränsas till att omfatta 
endast sådana ämnen som redan klassats som farliga. Följden blir nämligen att allt färre 
ämnen hänför till kategorin ämnen som kan bytas ut. I direktiv 1999/45/EG tas det inte 
hänsyn till de hormonstörande eller immunotoxiska egenskaperna hos växtskyddsmedel eller 
till att de kan neurotoxiskt påverka utvecklingen.  

Ändringsförslag 28
Artikel 3, led 9

innehav av växtskyddsmedel för 
försäljning inom gemenskapen, inklusive 
utbjudande till försäljning eller till varje 
annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller 
inte, samt försäljning, distribution och 
andra former av överlåtelse. Att låta ett 
växtskyddsmedel övergå till fri omsättning 
på gemenskapens territorium skall anses 
liktydigt med att släppa ut det på 
marknaden vid tillämpningen av denna 
förordning.

innehav av växtskyddsmedel för 
försäljning inom gemenskapen, inklusive 
utbjudande till försäljning eller till varje 
annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller 
inte, samt försäljning, distribution och 
andra former av överlåtelse. Att låta ett 
växtskyddsmedel övergå till fri omsättning 
på gemenskapens territorium liksom också 
att importera det skall anses liktydigt med 
att släppa ut det på marknaden vid 
tillämpningen av denna förordning.

Motivering

Importerade växtskyddsmedel måste uppfylla alla de kriterier som fastställts i denna 
förordning.

Ändringsförslag 29
Artikel 3, led 13a (nytt)
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(13a) hälsa:
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte enbart 
avsaknad av sjukdom eller 
funktionshinder.

Motivering

Världshälsoorganisationens definition på hälsa bör tas med, eftersom den har ett samband 
med målen för och andra relevanta föreskrifter i denna förordning.

Ändringsförslag 30
Artikel 3, led 13b (nytt)

(13b) sårbara befolkningsgrupper:
personer som det måste tas särskild 
hänsyn till vid bedömningen av 
växtskyddsmedlens akuta och kroniska 
effekter på hälsan. Hit hör gravida och 
ammande kvinnor, embryon och foster, 
spädbarn och barn, äldre personer, sjuka 
och personer som använder läkemedel 
samt arbetstagare och boende som under 
längre perioder är starkt exponerade för 
växtskyddsmedel.

Motivering

Sårbara befolkningsgrupper måste ägnas särskild uppmärksamhet vid 
godkännandeförfarandena och bör därför definieras i artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag 31
Artikel 3, led 14

noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former 
av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt 
försvarbara och minskar eller minimerar 
riskerna för människors hälsa och miljön. 
Integrerat växtskydd betonar produktionen 
av sunda grödor med minsta möjliga 

noggrann genomgång av alla tillgängliga 
tekniker för skadedjursbekämpning och 
därpå följande integrering av lämpliga 
åtgärder som motverkar skadegörare och 
håller växtskyddsmedel och andra former 
av ingrepp på nivåer som är ekonomiskt
och ekologiskt försvarbara och minskar 
eller minimerar riskerna för människors 
hälsa och miljön. Integrerat växtskydd 
betonar produktionen av sunda grödor med 



PE 388.326v01-00 22/87 PR\662101SV.doc
Delvis extern översättning

SV

ingrepp i jordbruksekosystemen och 
uppmuntrar naturliga mekanismer för 
skadedjursbekämpning.

minsta möjliga ingrepp i 
jordbruksekosystemen och uppmuntrar 
naturliga mekanismer för 
skadedjursbekämpning genom att 
prioritera förebyggande odlingsmetoder, 
odling av anpassade växtsorter samt 
växtskydd och växtskötsel utan 
kemikalier.

Motivering

I definitionen av integrerat växtskydd bör det inte bara tas upp sådant som har med 
växtskyddet att göra utan också skötselfrågor i samband med val av anpassade växtsorter, 
växelbruk och näringsstrategier, vilka avsevärt kan minska behovet av växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 32
Artikel 3, led 17

(17) zon: utgår
grupp av medlemsstater enligt 
definitionen i bilaga I i vilka jordbruks-, 
växtskydds- och miljöförhållanden (även 
klimatiska) anses vara relativt lika.

MotiveringDen föreslagna definitionen är missvisande eftersom den hänvisar till zonerna i 
bilaga I. I dessa zoner kan förhållandena för jordbruket, växthälsan och miljön inte sägas 
vara jämförbara. Det system med zoner som föreslagits blir till skada för det nationella 
godkännandet och stämmer inte heller överens med EG:s principer om proportionalitet och 
subsidiaritet, eftersom det går utöver vad som behövs för att försnabba beslutsfattandet. Detta 
kan uppnås genom att man ändrar systemet för ömsesidigt erkännande, utan att ta med någon 
zonindelning.

Dessutom kan förhållandena ur vattenvårdssynvinkel vara olika i de tre zoner som 
föreslagits.

Ändringsförslag 33
Artikel 3, led 18

(18) god växtskyddssed: (18) god sed vid användning av 
växtskyddsmedel:

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i 
enlighet med villkoren för medlens 

praxis enligt vilken behandlingarna med 
växtskyddsmedel på en viss gröda i 
enlighet med villkoren för medlens 
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godkända användning väljs ut, doseras och 
avpassas tidsmässigt för att garantera 
största möjliga effekt med minsta 
nödvändiga mängd, med vederbörligt 
beaktande av lokala förhållanden och 
möjligheterna till kulturell och biologisk 
kontroll.

godkända användning väljs ut, doseras och 
avpassas tidsmässigt för att garantera att 
endast minsta nödvändiga mängd används, 
med vederbörligt beaktande av lokala 
förhållanden och möjligheterna till 
kulturell och biologisk kontroll.

Motivering

Begreppet ”största möjliga effekt” är vinklat. Därför är det bättre att det garanteras att 
endast minsta mängd används. Begreppet god växtskyddssed är mycket mer omfattande än 
den aktuella definitionen, där det inte talas om något annat än olika synpunkter på 
användningen av växtskyddsmedel (se definitionen av integrerat växtskydd ovan). Därför 
måste det göras klart att definitionen inte hänför sig till något annat än användningen av 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 34
Artikel 3, led 21

ett test eller en undersökningsrapport 
omfattas av dataskydd om innehavaren har 
rätt att förhindra att en annan person 
utnyttjar det/den. 

ett test eller en undersökningsrapport, om 
den inte hänför sig till försök med 
ryggradsdjur eller andra försök eller 
undersökningar som kan förebygga 
djurförsök, omfattas av dataskydd om 
innehavaren har rätt att förhindra att en 
annan person utnyttjar det/den. 

Motivering

Det bör tas med här, att ägaren till ett försök eller en undersökning inte kan hindra en annan 
person att använda den, om man på det här sättet kan undvika djurförsök.

Ändringsförslag 35
Artikel 4, punkt 1

Ett verksamt ämne skall godkännas i 
enlighet med bilaga II om man utifrån 
nuvarande vetenskapliga och tekniska rön 
kan förvänta sig att de växtskyddsmedel 
som innehåller det verksamma ämnet med 
beaktande av kriterierna för godkännande i 
punkterna 2 och 3 i den bilagan kommer att 
uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 

Ett verksamt ämne skall godkännas i 
enlighet med bilaga II om det utifrån 
nuvarande vetenskapliga och tekniska rön 
bevisats att de växtskyddsmedel som 
innehåller det verksamma ämnet med 
beaktande av kriterierna för godkännande i 
punkterna 2 och 3 i den bilagan kommer att 
uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 
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nedan. nedan. Dessa villkor skall fungera som 
uteslutningskriterier.

Motivering

Det bör göras klart att uteslutningskriterier kommer att användas för att utesluta verksamma 
ämnen och att det inte räcker med riskreduceringsåtgärder för att skydda människors hälsa 
och miljön mot de inneboende farorna hos vissa ämnen. På det här sättet kommer 
förordningen att stämma bättre överens med mera avancerade och progressiva politiska 
uppslag och bedömningsredskap för kemiska ämnen, såsom konventionen om persistenta 
organiska föroreningar, med dess förbud mot vissa farliga ämnen som inte går att kontrollera 
efter att de en gång kommit ut i miljön. 

Ändringsförslag 36
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Resthalterna av växtskyddsmedel skall 
vid tillämpning enligt god växtskyddssed
uppfylla följande villkor: 

2. Resthalterna av växtskyddsmedel skall
uppfylla följande villkor: 

Motivering

Allmänt taget används växtskyddsmedel långtifrån som sig bör och därför är det fel att tro att 
de används bara ”vid tillämpning enligt god växtskyddssed”. Därför bör orden ”realistiska 
användningsförhållanden” tas med i punkt 3 i denna artikel. Det här stämmer också överens 
med de nuvarande villkoren i testriktlinjerna i direktiv 91/414/EEG, där hänsyn måste tas till 
”praktiska användningsförhållanden” och ”realistiska användningsförhållanden”.

Ändringsförslag 37
Artikel 4, punkt 2, led a

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara grupper, eller 
för djur, med beaktande av kända 
kumulativa och synergistiska effekter när 
det finns metoder för att bedöma sådana 
effekter, och inte heller för grundvattnet. 

a) De får inte ha skadliga hälsoeffekter för 
människor, särskilt sårbara 
befolkningsgrupper såsom gravida och 
ammande kvinnor, embryon och foster, 
spädbarn och barn, eller för djur, med 
beaktande av kända kumulativa och 
synergistiska effekter, och inte heller för 
grundvattnet. 

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen bör ämnen inte ha några negativa effekter för människors hälsa, 
framför allt inte hos sårbara befolkningsgrupper, såsom embryon, barn och miljön. Det här 
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stämmer överens med hur Europaparlamentet (resolution P5_TA(2002)0276) och rådet 
reagerat på kommissionens tidigare meddelande om en översyn av direktiv 91/414/EEG.

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 2, led c

c) För resthalter som är toxikologiska eller 
skadliga för miljön skall det finnas 
allmänt använda metoder för att mäta 
dem.

c) För resthalter av alla godkända ämnen
skall det finnas standardiserade metoder 
för att mäta dem. Dessa metoder skall vara 
allmänt använda i alla medlemsstater och 
vara tillräckligt känsliga, utgående från 
graden av oro i olika miljömedier och 
biologiska medier. Resthalterna skall 
kunna upptäckas med hjälp av de 
sedvanliga metoder för multipla 
resthalter, vilka används i EU:s 
referenslaboratorier.

Motivering

Med det här ändringsförslaget tillförs artikeln två dimensioner. För det första att det skall 
finnas metoder för identifiering av resthalter av alla godkända växtskyddsmedel. Detta är inte 
fallet i dagens läge, eftersom man med hjälp av standardutrustningen i laboratorierna kan 
identifiera resthalter endast av ett begränsat antal ämnen. För det andra bör metoderna för 
bedömning av hälsoeffekterna vara tillräckligt känsliga med tanke på graden av oro i olika 
miljömedier och biologiska medier, för att inte sådana effekter skall missas, som inte så lätt 
upptäcks med hjälp av allmänt använda metoder.

Ändringsförslag 39
Artikel 4, punkt 3, inledningen

3. Användning av växtskyddsmedel skall, 
varvid tillämpning av god växtskyddssed
och normala användningsförhållanden 
förutsätts, uppfylla följande villkor:

3. Användning av växtskyddsmedel skall, 
varvid korrekt användning och realistiska
användningsförhållanden förutsätts, 
uppfylla följande villkor:

Motivering

Allmänt taget används växtskyddsmedel långtifrån som sig bör och därför är det fel att tro att 
de används bara under ”normala användningsförhållanden”. Därför bör orden ”realistiska 
användningsförhållanden” tas med, i enlighet med de nuvarande villkoren i testriktlinjerna i 
direktiv 91/414/EEG, där hänsyn måste tas till ”praktiska användningsförhållanden” och 
”realistiska användningsförhållanden”.
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Ändringsförslag 40
Artikel 4, punkt 3, led b

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors 
eller djurs hälsa, direkt eller genom 
dricksvatten, föda eller luft eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra 
indirekta effekter, varvid även kända
kumulativa och synergistiska effekter skall 
beaktas om det finns metoder för att mäta 
sådana effekter, eller på grundvattnet.

b) De får inte ha några omedelbara eller 
fördröjda skadliga effekter på människors
hälsa, särskilt hos sårbara 
befolkningsgrupper såsom gravida och 
ammande kvinnor, embryon och foster, 
spädbarn och barn, eller djurs hälsa, direkt 
eller genom dricksvatten, föda eller luft, 
inklusive, till följd av långväga spridning, 
långt borta från de platser där 
växtskyddsmedlen används eller genom 
effekter på arbetsmiljön eller andra 
indirekta effekter, varvid även kumulativa 
och synergistiska effekter skall beaktas, 
eller på grundvattnet.

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen bör ämnen inte ha några negativa inverkningar på människors 
hälsa, framför allt hos boende och personer i närheten, som ofta kan exponeras för 
växtskyddsmedel, eller för sårbara befolkningsgrupper som foster och barn, som är 
känsligare för exponering för växtskyddsmedel. Det här stämmer överens med hur 
Europaparlamentet (resolution P5_TA(2002)0276) och rådet reagerat på kommissionens 
tidigare meddelande om en översyn av direktiv 91/414/EEG. Särskild uppmärksamhet bör 
också ägnas frågan om långväga spridning.

Ändringsförslag 41
Artikel 4, punkt 3, led e

e) De får inte påverka miljön på ett 
oacceptabelt sätt, med särskild hänsyn till 
följande aspekter:

e) De får inte påverka miljön på ett 
oacceptabelt sätt, med särskild hänsyn till 
följande aspekter:

i) Dess spridning i miljön, särskilt 
kontaminering av dagvattnet, inklusive 
flodmynningar och kustvatten, 
dricksvatten, grundvatten, luft och jord.

i) Dess spridning i miljön, särskilt 
kontaminering av dagvattnet, inklusive 
flodmynningar och kustvatten, 
dricksvatten, grundvatten, luft och jord, 
inklusive, till följd av långväga spridning, 
långt borta från de platser där 
växtskyddsmedlen används.

ii) Dess effekter på icke-målarter. ii) Dess effekter på icke-målarter.

iii) Dess effekter på den biologiska 
mångfalden.

iii) Dess effekter på den biologiska 
mångfalden och ekosystemet.
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Motivering

Många växtskyddsmedel påverkar indirekt  ekosystemen, till exempel genom att påverka 
näringskedjan (fågelpopulationerna minskar i jordbruksekosystem till följd av att de insekter 
de fångar massivt minskat i antal). Detta bör i görligaste mån beaktas.

Särskild uppmärksamhet bör också ägnas miljöpåverkan till följd av långväga spridning av 
växtskyddsmedel, till exempel i Arktis.

Ändringsförslag 42
Artikel 4, punkt 4

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta 
har fastställts med avseende på ett eller fler
representativa användningsområden för 
minst ett växtskyddsmedel som innehåller 
det verksamma ämnet. 

4. Då ett verksamt ämne godkänns skall 
punkterna 1–3 anses uppfyllda om detta 
har fastställts med avseende på samtliga
representativa användningsområden för 
minst tre växtskyddsmedel som innehåller 
det verksamma ämnet. 

Motivering

Vid godkännandet av ett ämne bör det tas hänsyn till alla omständigheter under vilka 
växtskyddsmedel normalt kunde komma till användning.

Ändringsförslag 43
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Undvikande av djurförsök

Till undvikande av djurförsök skall, vid 
tillämpningen av denna förordning, 
försök på ryggradsdjur utföras endast som 
en sistahandsutväg. 

Motivering

Med tanke på att protokollet om djurskydd och djurens välfärd ålägger gemenskapen och 
medlemsstaterna att fullt ut ta hänsyn till djurens välfärd vid utformning och genomförande 
av politiken och för att djurförsöken skall begränsas till ett absolut minimum bör vi ha med en 
föreskrift om att sådana försök bör utföras endast som en sistahandsutväg. Då följer vi också 
kraven i REACH.
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Ändringsförslag 44
Artikel 6, led ia (nytt)

(ia) Begränsningar eller förbud för 
användningar som inte är förenliga med 
system för integrerat växtskydd, såsom 
kemisk markbehandling, eller rentav till 
skada för dem.

Motivering

Användningar av växtskyddsmedel i strid med god växtskyddssed såsom integrerat växtskydd 
bör begränsas.

Ändringsförslag 45
Artikel 7, punkt 1, stycke 1

Myndigheten skall ansvara för 
samordningen av 
godkännandeförfarandet.
Myndigheten skall därvid arbeta med stöd 
av medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

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

1. En ansökan om godkännande av ett 
verksamt ämne eller om ändring av 
villkoren för ett godkännande skall av 
tillverkaren av det verksamma ämnet 
inlämnas till myndigheten tillsammans 
med fullständiga handlingar och en 
sammanfattning enligt artikel 8.1 och 8.2 
eller med en fullmakt för tillgång till 
sådana handlingar eller en vetenskapligt 
motiverad förklaring till varför vissa 
handlingar saknas, och av vilken det 
framgår att det verksamma ämnet uppfyller 
godkännandekriterierna i artikel 4.
Myndigheten skall underrätta 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om de ansökningar den mottagit.
En medlemsstat (nedan kallad ”den 
rapporterande medlemsstaten”) får välja 
ett verksamt ämne, för vilket ansökan om 
godkännande mottagits av myndigheten, 
för att bli behörig myndighet i den 
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bemärkelse som avses i artiklarna 9 och 
11. 
Om två eller flera medlemsstater uttryckt 
intresse för att bli rapporterande 
medlemsstat och staterna inte kan enas 
om vem som skall vara behörig myndighet 
skall det i enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 76.3 
fastställas vem som skall vara 
rapporterande medlemsstat.

Motivering

Näringslivet bör inte ha rätt att välja rapporterande medlemsstat. Ansökningarna bör sändas 
in till myndigheten och medlemsstaterna bör sinsemellan besluta om vem som skall vara 
rapporterande medlemsstat. Tvister bör lösas med stöd av kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 46
Artikel 8, punkt 1, led a

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

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

Motivering

Ämnen som används för betning (såsom fipronil och imidacloprid) har påvisats vara akut 
toxiska för bin, något som inte kommit fram vid riskbedömningen. Därför måste denna 
föreskrift tas med i förordningen. 

Ändringsförslag 47
Artikel 8, punkt 1, led b

b) För varje punkt i de krav på data om det 
verksamma ämnet som avses i 

b) För varje punkt i de krav på data om det 
verksamma ämnet som avses i punkt 3
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artikel 75.1 b skall det finnas 
sammanfattningar och resultat från test och 
undersökningar, namn på innehavaren av 
dessa och på den person eller den 
inrättning som har utfört test och 
undersökningar.

skall det finnas sammanfattningar och 
resultat från test och undersökningar, namn 
på innehavaren av dessa och på den person 
eller den inrättning som har utfört test och 
undersökningar.

Motivering

Kraven på uppgifter ingår som ett väsentligt led i godkännandeförfarandet. Därför bör 
beslutsfattandet om detta ske i lagstiftningsväg och inte med hjälp av kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 48
Artikel 8, punkt 1, led c

c) För varje punkt i de krav på data om 
växtskyddsmedlet som avses i 
artikel 75.1 b skall det finnas 
sammanfattningar och resultat från test och 
undersökningar, namn på innehavaren av 
dessa och på den person eller den 
inrättning som har utfört de test och 
undersökningar som är relevanta för 
bedömningen av kriterierna i artikel 4 för 
ett eller flera växtskyddsmedel som är 
representativa för de användningsområden 
som avses i led a, varvid det måste beaktas 
att uppgiftsluckor i de handlingar som 
krävs enligt punkt 2 vilka beror på den 
föreslagna begränsade omfattningen av det 
verksamma ämnets representativa 
användningsområden kan leda till 
begränsat godkännande.

c) För varje punkt i de krav på data om 
växtskyddsmedlet som avses i punkt 3
skall det finnas sammanfattningar och 
resultat från test och undersökningar, namn 
på innehavaren av dessa och på den person 
eller den inrättning som har utfört de test 
och undersökningar som är relevanta för 
bedömningen av kriterierna i artikel 4 för 
ett eller flera växtskyddsmedel som är 
representativa för de användningsområden 
som avses i led a, varvid det måste beaktas 
att alla uppgiftsluckor i de handlingar som 
krävs enligt punkt 2 vilka beror på den 
föreslagna begränsade omfattningen av det 
verksamma ämnets representativa 
användningsområden skall leda till att det 
verksamma ämnet inte godkänns.

Motivering

Handlingar med ofullständiga eller felaktiga uppgifter bör avvisas.

Kraven på uppgifter ingår som ett väsentligt led i godkännandeförfarandet. Därför bör 
beslutsfattandet om detta ske i lagstiftningsväg och inte med hjälp av kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 49
Artikel 8, punkt 1, led ca (nytt)



PR\662101SV.doc 31/87 PE 388.326v01-00
Delvis extern översättning

SV

ca) För varje försök eller undersökning 
med ryggradsdjur skall det motiveras vilka 
åtgärder som vidtagits för att djurförsök 
skall kunna undvikas, liksom också 
dubblering av djurförsök med 
ryggradsdjur.

Motivering

För att underlätta att antalet djurförsök vid tillämpningen av denna förordning blir så få som 
möjligt bör de sökande också åläggas motivera vilka åtgärder som vidtagits för att djurförsök 
överlag skall kunna undvikas.

Ändringsförslag 50
Artikel 8, punkt 3, stycke 2

De krav på uppgifter som avses i 
artikel 8.1 skall fastställas i de 
förordningar som antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 76.2 som skall 
innehålla kraven på de verksamma ämnena 
och växtskyddsmedlen i bilagorna II och 
III till direktiv 91/414/EEG med eventuella 
nödvändiga ändringar. Liknande datakrav
skall fastställas för safener och synergister 
i enlighet med förfarandet i artikel 76.3.

De krav på uppgifter som avses i punkt 1
skall fastställas i en förordning som antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget som skall innehålla kraven på de 
verksamma ämnena och växtskyddsmedlen 
i bilagorna II och III till 
direktiv 91/414/EEG med eventuella 
nödvändiga ändringar, inbegripet åtgärder 
för att minimera djurförsöken och 
framför allt främja försöksmetoder av 
annat slag än djurförsök, liksom också 
intelligenta försöksstrategier. Liknande 
datakrav skall fastställas för safener och 
synergister i enlighet med förfarandet i 
artikel 251 i fördraget.

Motivering

Kraven på uppgifter ingår som ett väsentligt led i godkännandeförfarandet och 
beslutsfattandet i detta hänseende bör ske lagstiftningsvägen och inte med hjälp av 
kommittéförfarandet. Kraven på djurförsök bör hållas på en miniminivå.

Ändringsförslag 51
Artikel 8, punkt 3a (ny)

3a. All vetenskaplig litteratur som 
granskats från vetenskapligt håll och 
finns öppet tillgänglig och handlar om det 
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verksamma ämnets och dess metaboliters 
negativa effekter för hälsa och miljö skall 
av sökanden bifogas handlingarna. 

Motivering

Sökanden måste vara skyldig att samla in och sammanfatta all vetenskaplig litteratur som 
finns att tillgå om ett givet ämne.

Ändringsförslag 52
Artikel 12, punkt 2, stycke 1

2. Inom 90 dagar från det att den period 
som avses i punkt 1 i denna artikel har löpt 
ut skall myndigheten anta sina slutsatser av 
vilka det skall framgå om det verksamma 
ämnet kan förväntas uppfylla kraven i 
artikel 4 och meddela sökanden, 
medlemsstaterna och kommissionen sina 
slutsatser.

2. Inom 90 dagar från det att den period 
som avses i punkt 1 i denna artikel har löpt 
ut skall myndigheten anta sina slutsatser av 
vilka det skall framgå om det verksamma 
ämnet kan förväntas uppfylla kraven i 
artikel 4, med vederbörlig motivering, 
inbegripet en hänvisning till 
behandlingen av eventuella synpunkter 
från allmänheten, och meddela sökanden, 
medlemsstaterna och kommissionen sina 
slutsatser. Slutsatserna skall 
offentliggöras av myndigheten en vecka 
efter att de antagits.

Motivering

Insynen i förfarandet bör förbättras.

Ändringsförslag 53
Artikel 13, punkt 1, stycke 2 och stycke 2a (nytt)

Sökanden skall ges möjlighet att lämna 
synpunkter på revideringsrapporten.

Sökanden och personer som eventuellt 
lämnat skriftliga synpunkter med stöd av 
det förfarande som föreskrivs i 
artikel 12.1, skall ges möjlighet att lämna 
synpunkter på revideringsrapporten.

Revideringsrapporten skall göras 
tillgänglig för allmänheten och 
översändas till Europaparlamentet.
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Motivering

Insynen i förfarandet bör förbättras.

Ändringsförslag 54
Artikel 13, punkt 2, inledningen och led a

2. På grundval av revideringsrapporten 
enligt punkt 1, andra faktorer av betydelse 
för den aktuella frågan och 
försiktighetsprincipen där villkoren i 
artikel 7.1 i förordning (EG) nr 178/2002 
gäller skall en förordning antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 76.3 i vilken det 
föreskrivs att

2. På grundval av revideringsrapporten 
enligt punkt 1, andra faktorer av betydelse 
för den aktuella frågan och 
försiktighetsprincipen där villkoren i 
artikel 7.1 i förordning (EG) nr 178/2002 
gäller skall en förordning med vederbörlig 
motivering antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a i vilken det föreskrivs att

a) ett verksamt ämne godkänns, om 
nödvändigt på vissa villkor och med vissa 
begränsningar i enlighet med artikel 6,

a) ett verksamt ämne godkänns, om 
nödvändigt på vissa villkor och med vissa 
begränsningar i enlighet med artikel 6 och 
införs i bilaga IIa,

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet. Insynen i förfarandet bör förbättras. Därför bör kravet 
på att godkända ämnen skall införas i en bilaga till förordningen finnas kvar.

Ändringsförslag 55
Artikel 13, punkt 3

3. Kommissionen skall föra en förteckning 
över godkända verksamma ämnen.

3. Kommissionen skall föra en uppdaterad
förteckning över godkända verksamma 
ämnen i bilaga IIa och offentliggöra 
denna förteckning på Internet.

Motivering

Insynen i förfarandet bör förbättras. Därför bör kravet på att godkända ämnen skall införas i 
en bilaga till förordningen finnas kvar.

Ändringsförslag 56
Artikel 14, punkt 2
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2. Förlängningen skall inte vara 
tidsbegränsad.

2. Godkännandet skall kunna förlängas, 
en eller flera gånger, för en period på 
högst 10 år.

Motivering

I den föreslagna texten kommer förlängningen av det verksamma ämnet först, och sedan följer 
medlemsstatens förlängning av godkännandet (artikel 43.6). Detta innebär att godkännandet i 
princip skulle gälla hur länge som helst, efter den första förlängningen. Detta strider mot 
försiktighetsprincipen och mot principen om att beslut skall fattas utifrån nuvarande 
vetenskapliga och tekniska rön, en princip som finns inskriven i artikel 4.10 i den föreslagna 
rättsaktstexten, samt mot principen i skäl 21 om att en hög skyddsnivå måste garanteras.

Ändringsförslag 57
Artikel 17, stycke 2, inledningen

Längden på den perioden skall fastställas 
på grundval av följande:

Längden på den perioden får inte vara 
längre än nödvändigt och skall fastställas 
på grundval av följande:

Motivering

Erfarenheterna av liknande förfaranden för förlängning av godkännanden av 
växtskyddsmedel i medlemsstaterna (framför allt i Nederländerna) har visat att de här 
förlängningarna snart kan komma att göras rent rutinmässigt och gälla under mycket långa 
perioder. Därför måste det bli klart att sådana förlängningar är undantag och bör beviljas 
för så begränsade perioder som möjligt.

Ändringsförslag 58
Artikel 18, led b

b) Angivande av de uppgifter som måste 
lämnas.

b) Angivande av de uppgifter som måste 
lämnas, också om åtgärder för att 
minimera djurförsök och framför allt 
försöksmetoder av annat slag än 
djurförsök, och likaså intelligenta 
försöksstrategier.

Motivering

För att garantera att djurförsöken vid tillämpningen av denna förordning hålls vid ett absolut 
minimum bör också åtgärder till underlättande av detta tas med i programmet.
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Ändringsförslag 59
Artikel 19

En förordning som antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 76.3 skall innehålla de 
bestämmelser som behövs för att 
genomföra förlängnings- och 
revideringsförfarandet, bl.a. genomförandet 
av ett arbetsprogram enligt artikel 18 om så 
krävs.

En förordning som antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a skall innehålla de 
bestämmelser som behövs för att 
genomföra förlängnings- och 
revideringsförfarandet, bl.a. genomförandet 
av ett arbetsprogram enligt artikel 18 om så 
krävs.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 60
Artikel 20

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

1. En förordning med vederbörlig 
motivering skall antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a där det sägs att

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

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

b) godkännandet av ett verksamt ämne inte 
förlängs.

b) godkännandet av ett verksamt ämne inte 
förlängs.

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

2. Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet inte berör skyddet av hälsan 
och miljön skall den förordning som avses 
i punkt 1 innehålla bestämmelser om 
anstånd på högst en odlingssäsong för att
man skall hinna tömma lager med de 
berörda växtskyddsmedlen.

Motivering

Högst en odlingssäsong bör beviljas för att man skall hinna tömma lagren med 
växtskyddsmedel.
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Ändringsförslag 61
Artikel 21, punkt 1

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

1. Kommissionen kan när som helst 
ompröva godkännandet av ett verksamt 
ämne och skall ta vederbörlig hänsyn till 
varje begäran om omprövning från en 
medlemsstat, Europaparlamentet och 
övriga berörda parter. 

Om kommissionen anser att det finns 
indikationer på att ämnet inte längre 
uppfyller villkoren i artikel 4 eller om de 
ytterligare upplysningar som krävs enligt 
artikel 6 f inte har lämnats, skall den 
underrätta medlemsstaterna, myndigheten 
och tillverkaren av det verksamma ämnet 
och begära att tillverkaren lämnar 
synpunkter före ett visst datum.

Om kommissionen anser att det finns 
indikationer på att ämnet inte längre 
uppfyller villkoren i artikel 4 eller om de 
ytterligare upplysningar som krävs enligt 
artikel 6 f inte har lämnats, skall den 
underrätta medlemsstaterna, myndigheten 
och tillverkaren av det verksamma ämnet 
och begära att tillverkaren lämnar 
synpunkter före ett visst datum.

Kommissionen skall ompröva 
godkännandet av ett verksamt ämne om 
det finns indikationer på att 
godkännandet kan äventyra uppnåendet 
av mål som fastställts i enlighet med 
artikel 4.1 a iv och 4.1 b i och artikel 7.2 
och 7.3 i direktiv 2000/60/EEG.
Godkännandet skall omprövas i fråga om 
de tio verksamma ämnen som i de av 
kommissionen offentliggjorda årliga 
övervakningsrapporterna om resthalter av 
växtskyddsmedel oftast påträffas i 
mängder som överskrider de maximala 
resthalterna. Om samma ämne upprepade 
gånger finns med på förteckningen skall 
godkännandet av det återkallas. 

Motivering
Kommissionen kan visserligen när som helst ompröva ett givet ämne, men det bör göras klart 
att också andra institutioner eller berörda parter kan begära omprövning. Det måste 
ofrånkomligen gå att ompröva godkännandet av ett ämne om målen i direktiv 2000/60/EG 
inte följs. Den här mekanismen för direkt respons mellan direktiv 2000/60/EG och denna 
förordning kommer också att ytterligare sporra tillverkarna att ta sitt ansvar i fråga om 
produkterna på allvar.

Ändringsförslag 62
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Artikel 21, punkt 3, stycke 1

3. Om kommissionen finner att kriterierna i 
artikel 4 inte längre uppfylls eller om 
ytterligare upplysningar enligt artikel 6 f 
inte har lämnats, skall det antas en 
förordning om återkallande eller ändring av 
godkännandet i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3.

3. Om kommissionen finner att kriterierna i 
artikel 4 inte längre uppfylls eller om 
ytterligare upplysningar enligt artikel 6 f 
inte har lämnats, skall det antas en 
förordning om återkallande eller ändring av 
godkännandet i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 63
Artikel 21, punkt 3a (ny)

3a. Om kommissionen sluter sig till att 
målen med att minska föroreningarna 
från prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 4.1 a i och 4.1 b iv och artikel 7.2 
och 7.3 i direktiv 2000/60/EG inte kan 
uppnås skall det antas en förordning om 
återkallande eller ändring av 
godkännandet i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a.

Motivering

Det måste ofrånkomligen gå att ompröva godkännandet av ett ämne om målen i 
direktiv 2000/60/EG inte följs. Förfarandet bör stämma överens med föreskrifterna i det nya 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 64
Artikel 23, punkt 1, inledningen

1. Allmänkemikalier skall godkännas i
enlighet med punkterna 2–6. Genom 
undantag från artikel 5 skall 
godkännandet inte vara tidsbegränsat. I 
dessa punkter avses med allmänkemikalie 

1. Allmänkemikalier skall godkännas i 
enlighet med punkterna 2–6. I dessa 
punkter avses med allmänkemikalie ett 
verksamt ämne som
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ett verksamt ämne som

Motivering

Förordningen bör inte innehålla några föreskrifter om godkännanden utan begränsningar av 
allmänkemikalier. Liksom de verksamma ämnena bör också allmänkemikalierna regelbundet 
omprövas utgående ifrån vetenskapens senaste uppgifter och rön.

Ändringsförslag 65
Artikel 23, punkt 2

2. Genom undantag från artikel 5 skall en 
allmänkemikalie godkännas, om alla 
relevanta bedömningar som gjorts i 
enlighet med annan 
gemenskapslagstiftning gällande 
användningen av det ämnet i annat syfte än 
som växtskyddsmedel visar att ämnet inte 
har någon omedelbar eller fördröjd skadlig 
verkan på människors eller djurs hälsa och 
inte heller någon oacceptabel inverkan på 
miljön.

2. En allmänkemikalie skall godkännas i 
enlighet med artikel 4, om alla relevanta 
bedömningar som gjorts i enlighet med 
annan gemenskapslagstiftning gällande 
användningen av det ämnet i annat syfte än 
som växtskyddsmedel visar att ämnet inte 
har någon omedelbar eller fördröjd skadlig 
verkan på människors eller djurs hälsa och 
inte heller någon oacceptabel inverkan på 
miljön. En förutsättning är då att alla 
uppgifter som ingår i datakraven för 
verksamma ämnen i växtskyddsmedel 
lämnats. Samma förfarande för 
beslutsfattande skall tillämpas.

Motivering

Riskbedömning skall vara obligatorisk också för allmänkemikalier.

Ändringsförslag 66
Artikel 24, punkt 1

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

1. Genom undantag från artiklarna 5 och 
14.2 skall ett verksamt ämne som uppfyller 
kriterierna i artikel 4 godkännas en enda 
gång för en period på högst fem år, om 
andra redan godkända verksamma ämnen
eller alternativa jordbruksmetoder eller 
jordbrukspraxis är betydligt mindre 
toxiska för konsumenter och användarna 
eller innebär betydligt färre risker för 
miljön. Bedömningen skall beakta 
kriterierna i punkt 4 i bilaga II.
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Motivering

Då man erinrar sig att godkännandet av andra ämnen gäller i tio år och utbytet sker med 
hjälp av alternativ som redan finns att tillgå ute på marknaden, då inser man att en sju års 
giltighetstid för godkännandena av växtskyddsmedel som kan bytas ut är alldeles för lång. I 
Sverige kompletterades till exempel ett program för utbyte av växtskyddsmedel med en 
femårig tidsfrist för när alternativ skulle ha letats fram. Först och främst bör prioriteras att 
växtskyddsmedel ersätts med alternativ där det inte ingår några kemikalier.

Ändringsförslag 67
Artikel 24, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får gå längre med 
utbytet genom att för en given gröda 
godkänna endast de minst skadliga 
verksamma ämnena. Om det vid odlingen 
av denna gröda kan användas metoder 
och praxis där det inte ingår några 
kemikalier skall det ämne som kan bytas 
ut inte godkännas.

Motivering

Det bör införas en andra fas vid utbytet, alltså inte bara en europeisk förteckning över 
kemikalier utan också en bedömning av olika grödor var för sig, utgående från den 
integrerade växtskötselns krav. Om det finns att tillgå metoder och praxis där det inte ingår 
några kemikalier skall ett ämne som kan bytas ut inte godkännas. I fråga om ämnen som kan 
bytas ut bör medlemsstaterna, om de så önskar, kunna gå utöver EU:s förteckning över vilka 
ämnen som kan bytas ut, för att kunna åtgärda särskilda problem vid användningen av 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 68
Artikel 25, punkt 1a (ny)

1a. I fråga om godkännandet av en safen 
eller synergist skall punkt 1 anses 
uppfylld om överensstämmelse med 
artikel 4 har fastställts med avseende på 
en eller flera representativa användningar
för minst ett växtskyddsmedel för vart och 
ett av de verksamma ämnen som safenen 
eller synergisten är kombinerad med.
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Motivering

Safener och synergister skall bedömas utgående från de olika verksamma ämnen de är 
avsedda att kombineras med.

Ändringsförslag 69
Artikel 26

Inom fem år efter det att denna förordning 
trätt i kraft skall det antas en förordning i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.3 om 
inrättande av ett arbetsprogram för den 
successiva översynen av synergister och 
safener på marknaden när den förordningen 
träder i kraft. Förordningen skall innehålla 
bestämmelser om datakrav och om 
förfaranden för anmälan, utvärdering, 
bedömning och beslutsfattande. Den skall 
innehålla ett krav på att berörda parter skall 
lämna alla nödvändiga uppgifter till 
kommissionen, myndigheten och 
medlemsstaterna inom en viss tid.

Inom två år efter det att denna förordning 
trätt i kraft skall det antas en förordning i 
enlighet med förfarandet i artikel 251 i 
fördraget om inrättande av ett 
arbetsprogram för den successiva 
översynen av synergister och safener på 
marknaden när den förordningen träder i 
kraft. Förordningen skall innehålla 
bestämmelser om datakrav, inbegripet 
åtgärder för att minimera djurförsöken
och om förfaranden för anmälan, 
utvärdering, bedömning och 
beslutsfattande. Den skall innehålla ett 
krav på att berörda parter skall lämna alla 
nödvändiga uppgifter till kommissionen, 
myndigheten och medlemsstaterna inom en 
viss tid.

Motivering

Föreskrifterna om översyn av befintliga safener och synergister får inte överlåtas till 
beslutsfattande enligt kommittéförfarandet utan bör fastställas vid ett lagstiftningsförfarande 
utgående från fördraget.

Ändringsförslag 70
Artikel 27

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

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

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

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

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

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

2. Hjälpämnen som godkänts enligt punkt 
1 skall införas i bilaga III i enlighet med
det föreskrivande förfarandet med kontroll
i artikel 76.3a.

Motivering

Hjälpämnen kan påverka människors hälsa och miljön. De bör därför godkännas och tas med 
på en positivlista, liksom safener och synergister (se artikel 25), i överensstämmelse med 
föreskrifterna i det nya beslutet om kommittéförfarandet.

Man bör utgå ifrån att god växtskyddssed tillämpas, men kan inte ta det för givet. I stället bör 
det föreskrivas om realistiska användningsförhållanden, i stil med de nuvarande villkoren i 
testriktlinjerna i direktiv 91/414/EEG, där hänsyn måste tas till ”praktiska 
användningsförhållanden” och ”realistiska användningsförhållanden”.

Ändringsförslag 71
Artikel 29, punkt 1, led c

c) Dess hjälpämnen får inte ha förbjudits
enligt artikel 27.

c) Dess hjälpämnen har tillåtits enligt 
artikel 27.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 27 ovan.

Ändringsförslag 72
Artikel 29, punkt 1, led d

d) Det skall uppfylla kraven i artikel 4.3 
mot bakgrund av aktuella vetenskapliga 
och tekniska rön.

d) Det skall uppfylla kraven i artikel 4.3 
mot bakgrund av aktuella vetenskapliga 
och tekniska rön, med hänsyn tagen till 
lokala miljöförhållanden och sårbara 
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områden.

Motivering

Vid godkännandeförfarandet bör det tas hänsyn till de lokala förhållandena.

Ändringsförslag 73
Artikel 29, punkt 1, led ea (nytt)

(ea) Alla metaboliter från det verksamma 
ämnet eller de verksamma ämnena vilka 
förekommer under användningsfasen har 
fastställts och överensstämmer med 
kriterierna i de enhetliga principer som 
finns omnämnda i punkt 6.

Motivering

De enhetliga principerna spelar en nyckelroll vid godkännandet.

Ändringsförslag 74
Artikel 29, punkt 1, led f

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

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

Motivering

Metoderna för att upptäcka alla resthalter av verksamma ämnen vara tillräckligt känsliga 
med tanke på graden av oro i olika miljömedier och biologiska medier, för att inte sådana 
effekter skall missas, som inte så lätt upptäcks med hjälp av allmänt använda metoder.
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Ändringsförslag 75
Artikel 29, punkt 5

5. När det gäller punkt 1 e får 
harmoniserade metoder antas i enlighet 
med förfarandet i artikel 76.3.

5. När det gäller punkt 1 e får 
harmoniserade metoder antas i enlighet 
med det föreskrivande förfarandet med 
kontroll i artikel 76.3a.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 76
Artikel 29, punkt 6

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

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

Motivering

Enligt det nuvarande förslaget kommer de enhetliga principerna inte att fastställas av 
Europaparlamentet. 1996 måste parlamentet hänvända sig till Europeiska gemenskapernas 
domstol, eftersom de första enhetliga principerna, som fastställts av kommissionen, inte 
stämde överens med direktiv 91/414/EEG. Domstolen (mål C-303/94) bekräftade 
parlamentets ståndpunkt och principerna ändrades, i synnerhet för kriterierna för 
dricksvatten. Förordningen som fastställer de enhetliga principerna bör antas av 
Europaparlamentet och rådet inom ramen för ett lämpligt lagstiftningsförfarande och inte 
genom kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 77
Artikel 30, punkt 2

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall ingå de villkor för användning som 
behövs för att uppfylla kraven i 
förordningen om godkännande av de 

2. I godkännandet skall kraven för 
utsläppande på marknaden och användning 
av växtskyddsmedlet anges. I dessa krav 
skall åtminstone ingå 
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verksamma ämnena, safenerna och 
synergisterna. Godkännandet skall
innehålla en klassificering av 
växtskyddsmedlet enligt 
direktiv 1999/45/EG.

i) de villkor för användning som behövs för 
att uppfylla kraven i förordningen om 
godkännande av de verksamma ämnena, 
safenerna och synergisterna och de krav 
och villkor för växtskyddsmedel som 
fastställts i artikel 4.3;
ii) en klassificering av växtskyddsmedlet 
enligt direktiv 1999/45/EG;
iii) indikationer för korrekt användning 
av växtskyddsmedlet och för hur villkoren 
och principerna för integrerat växtskydd 
skall respekteras; 
iv) en skyldighet att minst 48 timmar 
innan växtskyddsmedlet används 
underrätta alla boende och närboende 
som kunde tänkas bli exponerade för 
vindavdriften och andra källor till 
exponering.

Motivering

Villkoren för särskilda krav och begränsningar bör klarläggas. I detta ändringsförslag anses 
godkännande stämma överens med andra föreskrifter i denna förordning. Ett minimikrav är 
att principerna för integrerat växtskydd och en skyldighet att underrätta alla boende och 
närboende finns med 

Ändringsförslag 78
Artikel 30, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Kraven skall i varje fall omfatta följande:
– Maximala dosen per hektar vid varje 
användning.
– Den tid som skall förflyta mellan sista 
användningen av växtskyddsmedlet och 
skörden.
– Antalet användningar av 
växtskyddsmedlet per år.
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– Motiveringen till besprutningen.
– Nivån av fara/risk för människors hälsa 
(kumulativa effekter), grundvatten, 
ytvatten och biologisk mångfald.

Motivering

Villkoren för särskilda krav och begränsningar bör klarläggas.

Ändringsförslag 79
Artikel 30, punkt 3, leden a och b

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

a) En restriktion gällande distribution av 
växtskyddsmedlet.

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

b) Andra restriktioner eller villkor som 
hänger samman med godkännandet och 
användningen av växtskyddsmedlet, 
framför allt då dessa avser att skydda 
distributörernas, användarnas, arbetarnas, 
boendes, personer i närhetens och 
konsumenters hälsa eller djurens hälsa 
eller miljön. 

Motivering
Villkoren för särskilda krav och begränsningar bör klarläggas.

Ändringsförslag 80
Artikel 32, punkterna 1 och 2

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

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

Den som önskar släppa ut ett 
växtskyddsmedel på marknaden skall
underrätta de övriga medlemsstaterna 
samt kommissionen. I handlingarna skall 
då ingå de uppgifter som avses i punkt 2 
och den sammanfattning som avses i 
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punkt 3 a.
2. Ansökan skall omfatta följande: 2. Ansökan skall omfatta följande:

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

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

b) Ett förslag om vilken medlemsstat som 
sökanden vill skall bedöma ansökan i den 
berörda zonen.
c) En vidimerad kopia av alla 
godkännanden som redan beviljats för det 
växtskyddsmedlet i en medlemsstat.

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

Motivering
I den föreslagna texten är det bara de medlemsstater där en ansökan om godkännande 
lämnas in som informeras om ansökan. I det nuvarande direktiv 91/414/EEG är det 
annorlunda, eftersom sökanden där måste underrätta varje medlemsstat genom att översända 
fullständiga handlingar.

Ändringsförslag 81
Artikel 32, punkt 3, led b

b) För varje verksamt ämne, safener och 
synergist som ingår i växtskyddsmedlet 
fullständiga handlingar och en 
sammanfattning för varje punkt i 
datakraven för det verksamma ämnet, 
safenern och synergisten. 

b) För varje verksamt ämne, safener och 
synergist, hjälpämne och tillsats som ingår 
i växtskyddsmedlet fullständiga handlingar 
och en sammanfattning för varje punkt i 
datakraven för det verksamma ämnet, 
safenern och synergisten, hjälpämnet och 
tillsatsen liksom också fullständiga 
handlingar och en sammanfattning av 
den kombinerade inverkan av det eller de 
verksamma ämnen, safener, synergister, 
hjälpämnen och tillsatser som ingår i 
växtskyddsmedlet. 

Motivering

Det är uppenbart att safener, synergister, hjälpämnen och tillsatser läggs till för att öka eller 
modifiera inverkan av det verksamma ämnet, så att den kombinerade inverkan blir 
annorlunda än inverkan av de olika ämnena vart för sig. Därför bör också den kombinerade 
inverkan utvärderas.

Ändringsförslag 82
Artikel 32, punkt 3, led c
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c) För varje test eller undersökning som 
gäller ryggradsdjur, en motivering av de 
åtgärder som vidtagits för att undvika att 
samma tests utförs mer än en gång.

c) För varje försök eller undersökning som 
gäller ryggradsdjur, en motivering av de 
åtgärder som vidtagits för att undvika
djurförsök och att samma försök utförs 
mer än en gång på ryggradsdjur.

Motivering

För att underlätta att det görs så få djurförsök som någonsin möjligt vid tillämpningen av 
denna förordning bör sökandena också åläggas ge en motivering av de åtgärder som 
vidtagits för att undvika djurförsök överlag. 

Ändringsförslag 83
Artikel 32, punkt 5a (ny)

5a. Sökanden skall på begäran 
tillhandahålla alla andra medlemsstater 
de fullständiga handlingar som avses i 
punkt 3 a.

Motivering

I den föreslagna texten är det bara de medlemsstater där en ansökan om godkännande 
lämnas in som underrättas om ansökan, till skillnad från i det nuvarande direktivet 
91/414/EEG där sökanden är skyldig att underrätta varje medlemsstat genom att 
tillhandahålla de fullständiga handlingarna.

Ändringsförslag 84
Artikel 34

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

Ansökan skall prövas av den medlemsstat 
där sökanden lämnar in sin ansökan om 
inte en annan medlemsstat frivilligt åtar 
sig att göra det. Den medlemsstat som skall 
pröva ansökan skall underrätta sökanden.

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

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

De andra medlemsstaterna i den zon som 
ansökan skickats till skall inte bearbeta 
dossiern under den tid som den 

De andra medlemsstaterna skall ha rätt att 
komma med synpunkter till den
medlemsstat som prövar ansökan.
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medlemsstat som prövar ansökan gör sin 
bedömning.

Motivering

En lösning som varken är tidsödande eller kräver mycket administrativt arbete är att 
underrätta eller anmäla till alla övriga medlemsstater om ansökan och ge dessa 
medlemsstater rätt att begära de fullständiga handlingarna. Medlemsstaterna skall dessutom 
ha rätt att komma med synpunkter till den medlemsstat som prövar ansökan. Det här bidrar 
till att vi får enhetliga utvärderingar med god kvalitet i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 85
Artikel 34 a (ny)

Artikel 34a
Myndighetens databas

När sökanden fått veta vilken medlemsstat 
som skall pröva ansökan skall sökanden 
omedelbart översända till myndigheten de 
fullständiga handlingar och den 
sammanfattning som avses i artikel 32.3 a 
och b och de uppgifter som avses i 
artikel 32.3 c.
Myndigheten skall utan dröjsmål ge 
allmänheten tillgång till 
sammanfattningen samt de uppgifter som 
avses i artikel 32.3 c, dock med undantag 
av de uppgifter som enligt artikel 60 skall 
betraktas som konfidentiella.

Motivering

I överensstämmelse med det sista stycket i artikel 9.3 och artikel 10. Har anknytning till de 
ändringsförslag som hänför sig till skäl 32 respektive artiklarna 54.1, 57.1, 57.2 och 58.-1. 
Underlättandet av datadelningen kräver att det inrättas en central databas under 
myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare 
gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva se efter i mer 
än en databas innan de gör några försök eller undersökningar. De uppgifter som avses i 
artikel 32.3 c bör också göras tillgängliga för allmänheten, för att det skall garanteras insyn i 
de åtgärder som sökandena vidtagit till undvikande av djurförsök.

Ändringsförslag 86
Artikel 35, punkt 2
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2. De berörda medlemsstaterna skall 
bevilja eller avslå ansökningarna om 
godkännande på grundval av slutsatserna 
i den bedömning som den prövande 
medlemsstaten kommit fram till enligt
artiklarna 30 och 31. Medlemsstaterna 
skall godkänna det berörda 
växtskyddsmedlet på samma villkor, 
inklusive klassificeringen enligt 
direktiv 1999/45/EG, som den 
medlemsstat som granskar ansökan.

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

Motivering

Indelningen i godkännandezoner är olämplig, eftersom förhållandena i de föreslagna zonerna 
ofta inte är jämförbara. Godkännanden bör beviljas endast för de enskilda medlemsstaterna 
var för sig, men anmälan om dem bör göras till de övriga medlemsstaterna. De medlemsstater 
till vilka anmälan gjorts bör vara skyldiga att inom skälig tid bekräfta, förkasta eller 
begränsa godkännandena, utgående från sina nationella särförhållanden.

Ändringsförslag 87
Artikel 37, punkt 4, stycke 1

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

4. Om medlemsstaterna inte kan enas inom 
90 dagar, skall den medlemsstat som 
prövar ansökan hänskjuta ärendet till 
kommissionen. Ett beslut om huruvida 
villkoren i artikel 29.1 b uppfylls skall 
fattas i enlighet med det föreskrivande
förfarandet i artikel 76.3. Perioden om 
90 dagar skall börja den dag då den 
medlemsstat som prövar ansökan 
underrättar den rapporterande 
medlemsstaten om att den inte godtar den 
senares slutsats, i enlighet med punkt 3.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i 
beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 88
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Artikel 37, punkt 5

5. Detaljerade föreskrifter för 
tillämpningen av punkterna 1–4 kan antas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.3 efter 
samråd med myndigheten.

5. Detaljerade föreskrifter för 
tillämpningen av punkterna 1–4 kan antas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 76.3a efter samråd 
med myndigheten.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 89
Artikel 39, punkt 1

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

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

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

Motivering

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.

The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar. 
As this is not the case, this part of the Artikel should be deleted.
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Ändringsförslag 90
Artikel 40, punkt 1

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

1. Den medlemsstat till vilken en ansökan 
sänds enligt artikel 39 skall, utgående från 
förhållandena på sitt eget territorium,
grundligt pröva den bedömning som 
gjorts av referensmedlemsstaten.

Motivering

Principen om ömsesidigt erkännande måste lämna utrymme för medlemsstaterna att, utifrån 
sina egna särförhållanden, anpassa godkännanden genom att fastställa ytterligare villkor för 
användningen eller, i vederbörligt styrkta fall, vägra godkänna en produkt.

Ändringsförslag 91
Artikel 40, punkt 1a (ny)

1a. Godkännandet kan vara förenat med 
föreskrifter som föranleds av 
genomförandet av andra åtgärder med 
stöd av gemenskapslagstiftningen och 
hänför sig till villkoren för distribution 
och användning av växtskyddsmedel med 
avseende på skyddet av de berörda 
distributörernas, användarnas och 
arbetstagarnas hälsa.

Motivering

Principen om ömsesidigt erkännande måste lämna utrymme för medlemsstaterna att, utifrån 
sina egna särförhållanden, anpassa godkännanden genom att fastställa ytterligare villkor för 
användningen eller, i vederbörligt styrkta fall, vägra godkänna en produkt.

Ändringsförslag 92
Artikel 40, punkt 1b (ny)

1b. Godkännandet kan vara förenat med 
ytterligare krav, om förhållandena i fråga 
om jordbruket, växthälsan och miljön 
(också klimatet) i medlemsstaten 
nödvändiggör sådana krav för att 
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artikel 29 skall kunna följas.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 40.1a (ny).

Ändringsförslag 93
Artikel 40, punkt 2

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

2. Ytterligare villkor kan införas i fråga 
om kraven i artikel 30.3.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 40.1a (ny).

Ändringsförslag 94
Artikel 40, punkt 2a (ny)

2a. Om en medlemsstat anser att ett 
växtskyddsmedel som godkänts av en 
annan medlemsstat inte kan uppfylla 
kraven i artikel 29 eller vore ägnat att 
motverka målen i dess nationella 
åtgärdsplan för växtskyddsmedel och till 
följd av detta föreslår vägra godkännande 
skall medlemsstaten underrätta 
kommissionen, de övriga medlemsstaterna 
och sökanden.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 40.1a (ny).

Ändringsförslag 95
Artikel 41, punkt 1, led ca (nytt)

ca) På medlemsstatens begäran: de 
fullständiga handlingar som avses i 
artikel 32.3.
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Motivering

Medlemsstaterna bör vid behov ha tillgång till de fullständiga uppgifterna innan de fattar 
beslut om godkännande av ett växtskyddsmedel.

Ändringsförslag 96
Artikel 42, punkt 5

5. Riktlinjer för hur kontrollen av 
överensstämmelse skall ske kan fastställas i 
enlighet med förfarandet i artikel 76.2.

5. Riktlinjer för hur kontrollen av 
överensstämmelse skall ske kan fastställas i 
enlighet med det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 76.3a.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet

Ändringsförslag 97
Artikel 43, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall ompröva en 
ansökan om det finns indikationer på att 
godkännandet kan äventyra uppnåendet 
av mål som fastställts i enlighet med 
artikel 4.1 a iv och 4.1 b i och artikel 7.2 
och 7.3 i direktiv 2000/60/EEG.

Motivering

Det måste ofrånkomligen gå att ompröva godkännandet av ett växtskyddsmedel om målen i 
direktiv 2000/60/EG i fråga om något ämne inte följs. Den här mekanismen för direkt respons 
mellan direktiv 2000/60/EG och denna förordning kommer också att ytterligare sporra 
tillverkarna att ta sitt ansvar i fråga om produkterna på allvar.

Ändringsförslag 98
Artikel 43, punkt 3, led ca (nytt)

ca) användningssättet och de mängder 
som används kan ändras på grundval av 
tillgänglig vetenskaplig och teknisk 
kunskap.
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Motivering

I den föreslagna texten saknas en viktig föreskrift från artikel 4.6 i direktiv 91/414/EEG, 
nämligen att ett godkännande skall ändras om det har fastställts, på grundval av tillgänglig 
vetenskaplig och teknisk kunskap, att användningssättet och de mängder som används kan 
ändras. Den här skyldigheten leder till att villkoren för godkännande hålls à jour med den 
vetenskapliga utvecklingen och belyser hur försiktighetsprincipen kan tillämpas i praktiken.

Ändringsförslag 99
Artikel 43, punkt 4

4. Om en medlemsstat återkallar eller 
ändrar ett godkännande i enlighet med 
punkt 3, skall den genast underrätta 
innehavaren av godkännandet, övriga 
medlemsstater, myndigheten och 
kommissionen. De andra medlemsstater 
som tillhör samma zon skall återkalla 
eller ändra godkännandet i enlighet med 
detta. Artikel 45 skall gälla i tillämpliga 
fall.

4. Om en medlemsstat återkallar eller 
ändrar ett godkännande i enlighet med 
punkt 3, skall den genast underrätta 
innehavaren av godkännandet, övriga 
medlemsstater, myndigheten och 
kommissionen.

Ändringsförslag 100
Artikel 45, stycke 2

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

Om skälen till att inte förlänga 
godkännandet inte berör skyddet av hälsan 
och miljön skall anståndsperioderna för att
man skall kunna använda lagren av de 
berörda växtskyddsmedlen beviljas för 
högst ett år.

Motivering

Anståndsperioderna för att man skall kunna använda lagren bör vara högst ett år långa.

Ändringsförslag 101
Artikel 47

Artikel 47 utgår
Utsläppande på marknaden och 
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användning av växtskyddsmedel som 
innehåller genetiskt modifierade 

mikroorganismer
1. Ett växtskyddsmedel som innehåller en 
mikroorganism som omfattas av 
direktiv 2001/18/EG skall prövas med 
avseende på den genetiska modifikationen 
i enlighet med det direktivet utöver 
bedömningen enligt detta kapitel. 
Godkännande enligt denna förordning 
skall inte beviljas för ett sådant 
växtskyddsmedel om inte medgivandet har 
getts i skriftlig form enligt artikel 19 i 
direktiv 2001/18/EG.
2. Om inte annat anges skall alla 
bestämmelser för godkännande i denna 
förordning gälla.

Motivering

Växtskyddsmedel som innehåller genetiskt modifierade organismer skall inte tillåtas.

Ändringsförslag 102
Artikel 48, punkt 1, inledningen

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

1. Medlemsstaterna får inte godkänna för 
användning på en given gröda ett 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut, om en jämförande 
bedömning av risker och förtjänster enligt 
bilaga IV visar att

Motivering

Utbyte bör bilda grunden för en modern politik för godkännande.

Växtskyddsmedel som innehåller ett ämne som kan bytas ut får inte godkännas av 
medlemsstaterna om det finns tryggare alternativ eller metoder att tillgå för en given gröda. 
Den föreslagna tidsfristen på fem år kommer att försnabba omprövningsarbetet och sporra 
till innovation.

Ändringsförslag 103
Artikel 48, punkt 1, led c
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c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet 
är tillräckligt stor för att förekomsten av 
resistens hos målorganismerna skall 
begränsas till ett minimum.

c) de verksamma ämnenas kemiska olikhet 
i förekommande fall är tillräckligt stor
eller metoder och praxis inom 
växtskötseln och förebyggandet av 
skadegörare tillräckliga för att 
förekomsten av resistens hos 
målorganismerna skall begränsas till ett 
minimum.

Motivering

Inom växtskötseln och förebyggandet av skadegörare måste det i föreskrifterna om ersättande 
också tas hänsyn till kemikaliefria metoder och praxis.

Ändringsförslag 104
Artikel 48, punkt 2

2. Genom undantag från punkt 1 skall ett 
växtskyddsmedel som innehåller ett ämne 
som kan bytas ut godkännas utan 
jämförande bedömning om det är 
nödvändigt att först skaffa sig erfarenhet 
av produkten genom praktisk användning.

utgår

Ett sådant godkännande skall beviljas för 
högst tre år.

Motivering

Detta undantag kommer att tillämpas alltför ofta och risken är då att medlemsstaterna i 
praktiken kommer att fortsätta godkänna växtskyddsmedel utan någon jämförande 
bedömning. 

Ändringsförslag 105
Artikel 48, punkt 4

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

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

Den föreslagna tidsfristen på två år kommer att försnabba arbetet med ersättande och sporra 
till innovation.

Ändringsförslag 106
Artikel 49, punkt 1

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

1. Med mindre användningsområden för ett 
växtskyddsmedel i en viss medlemsstat 
avses i denna artikel användning av 
produkten på en gröda som inte odlas i 
större omfattning i den medlemsstaten
(varmed avses att den inte upptar mer än 
0,1 procent av medlemsstatens 
odlingsmark) eller på en gröda som odlas i 
stor omfattning för att uppfylla ett 
exceptionellt behov.

Motivering

Med mindre användningsområden avses i dagens läge alla grödor som inte odlas i större 
omfattning (såsom spannmål, majs). Äppelodlingarna omfattar 300 000 hektar i EU 15, alltså 
omkring 0,25 procent av odlingsmarken.

Ändringsförslag 107
Artikel 49 a (ny)

Artikel 49a
Parallellimport

1. Genom undantag från artikel 28.1 skall
medlemsstaterna tillåta att ett 
växtskyddsmedel importeras till och 
släpps ut på marknaden på deras 
territorium via parallellhandel, endast 
efter att det genom ett administrativt 
förfarande fastställts att växtskyddsmedlet 
är identiskt med ett redan godkänt 
växtskyddsmedel 
(”referensväxtskyddsmedel”). I sådana 
fall skall den behöriga myndigheten i den
utsedda medlemsstaten utfärda ett 
identitetscertifikat för det importerade 
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växtskyddsmedlet. 
2. De som importerar ett växtskyddsmedel 
skall hos den behöriga myndigheten i den 
utsedda medlemsstaten ansöka om ett 
identitetscertifikat för det 
växtskyddsmedel de önskar importera. 
Ansökan skall göras innan 
växtskyddsmedlet för första gången 
importeras och släpps ut på marknaden. 
3. Den behöriga myndigheten i den 
utsedda medlemsstaten skall inom 
45 dagar besluta om huruvida kraven i 
denna artikel uppfyllts. Om den behöriga 
myndigheten försäkrat sig om att kraven 
uppfyllts skall importören få ett 
identitetscertifikat för det ifrågavarande 
växtskyddsmedlet. 
4. Sökanden skall inte behöva 
tillhandahålla de uppgifter samt de 
försöks- och undersökningsrapporter som 
krävs för godkännande av ett 
växtskyddsmedel.
5. Den behöriga myndigheten skall, efter 
att ansökan mottagits, be den behöriga 
myndigheten i ursprungslandet att 
a) fastställa den exakta 
sammansättningen av växtskyddsmedlet 
för att kontrollera om det är identiskt med 
ett växtskyddsmedel som godkänts i 
referensmedlemsstaten,
b) bekräfta att växtskyddsmedlet godkänts 
i den medlemsstaten i enlighet med det 
godkännandeförfarande som fastställts i 
denna förordning eller i 
direktiv 91/414/EEG.
6. Parallellimporterade produkter får inte 
omförpackas.
7. Identitetscertifikatet skall gälla lika 
länge som godkännandet av 
referensväxtskyddsmedlet eller 
godkännandet av det importerade  
växtskyddsmedlet i den medlemsstat detta 
exporteras från. Om godkännandet av 
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referensväxtskyddsmedlet återkallas av 
andra orsaker än sådana som hänför sig 
till hälsa eller miljö får importören 
fortsätta sälja det importerade 
växtskyddsmedlet under ett år efter datum 
för återkallandet.
8. Medlemsstaterna får inte utfärda 
identitetscertifikat för växtskyddsmedel 
som innehåller ämnen som anses kunna 
bytas ut.

Motivering

Parallellhandel får inte användas för utsläppande av osäkra eller olagliga produkter 
(produkter som inte testats och/eller som förfalskats) på marknaden. Den rättsliga statusen 
för parallellimporterade produkter bör klarläggas med hjälp av klara och bindande 
föreskrifter.

Ändringsförslag 108
Artikel 50, punkt 1, stycke 1

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

1. Genom undantag från artikel 28 får en 
medlemsstat i särskilda fall tillåta att ett 
växtskyddsmedel under högst 30 dagar
släpps ut på marknaden för begränsad och 
kontrollerad användning, om en sådan 
åtgärd framstår som nödvändig på grund av 
en oförutsebar fara som inte kan avvärjas 
på något annat rimligt sätt. 

Motivering

I artikel 8.4 i direktiv 91/414/EEG beviljas möjlighet till undantag i situationer av 
”oförutsebar” karaktär. Om man tar bort ordet ”oförutsebar”, då kommer undantaget att få 
en helt annan karaktär. I stället för att användas vid exceptionella tillfällen kommer det ofta 
att tas i bruk helt rutinmässigt, eftersom det inte definierats vad som menas med ”särskilda 
fall” och man alltid kan låta påskina att sådana är för handen.

Ändringsförslag 109
Artikel 51, punkt 4

4. Detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av den här artikeln, särskilt 
de största mängder av växtskyddsmedel 

4. Detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av den här artikeln, särskilt 
de största mängder av växtskyddsmedel 
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som får släppas ut under experimenten och 
testen och de uppgifter som minst skall 
läggas fram i enlighet med punkt 2, skall 
antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3.

som får släppas ut under experimenten och 
försöken och de uppgifter som minst skall 
läggas fram i enlighet med punkt 2, skall 
antas i enlighet med det föreskrivande
förfarandet med kontroll i artikel 76.3a.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 110
Artikel 52, styckena 2–4

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

Med korrekt användning menas
åtminstone följande:

a) att de villkor som har fastställts i 
enlighet med artikel 30 och som anges 
genom märkningen uppfylls, i enlighet 
med märkningsföreskrifterna i 
artiklarna 61 och 63 och direktiv 
1999/45/EG,
b) att användningen sker i enlighet med 
principerna för integrerat växtskydd, även 
god sed vid användningen av 
växtskyddsmedel och god miljösed, varvid 
användningen av växtskyddsmedel är 
begränsad till den minsta nödvändiga 
mängd,
c) att förordning (EG) nr 396/2005 om
gränsvärden för 
bekämpningsmedelsrester efterlevs,
d) att relevant arbetarskyddslagstiftning 
efterlevs.

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

Senast den 1 januari 2012 skall korrekt 
användning av växtskyddsmedel innebära 
att man följer principerna för integrerat 
växtskydd, och även principerna för god 
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växtskyddssed och god miljösed. sed vid användningen av växtskyddsmedel
och god miljösed.

Detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av denna artikel, inklusive 
vilka minimikrav som gäller för dessa 
principer kan antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 76.2.

Detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av denna artikel, inklusive 
vilka minimikrav som gäller för dessa 
principer skall antas i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Motivering

Korrekt användning bör definieras i form av minimikrav. Medlemsstaterna bör åläggas att 
ställa krav på korrekt användning i sina beslut om godkännande (se artikel 30). 

Ändringsförslag 111
Artikel 54, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall informera 
allmänheten på elektronisk väg om 
växtskyddsmedel som godkänts eller där 
godkännandet återkallats i enlighet med 
förordningen; informationen skall 
åtminstone innehålla uppgift om

1. Medlemsstaterna skall till myndigheten 
översända information om 
växtskyddsmedel som godkänts eller där 
godkännandet återkallats i enlighet med 
förordningen, varefter myndigheten på 
elektronisk väg skall göra informationen 
tillgänglig för allmänheten; informationen 
skall åtminstone innehålla uppgift om

Motivering

Har anknytning till de ändringsförslag som hänför sig till skäl 32 respektive artikel 34a och 
artiklarna  57.1, 57.2 och 58.-1. Underlättandet av datadelningen kräver att det inrättas en 
central databas under myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och 
undersökningar som tidigare gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de 
sökande inte behöva se efter i mer än en databas innan de gör några försök eller 
undersökningar. 

Ändringsförslag 112
Artikel 54, punkt 1, led ea (nytt)

ea) den medlemsstat eller de 
medlemsstater där växtskyddsmedlet 
godkänts.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 54.1, inledningen.
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Ändringsförslag 113
Artikel 57, punkterna 1 och 2

1. För varje verksamt ämne, safener och 
synergist skall den rapporterande 
medlemsstaten föra en förteckning över de 
test- och undersökningsrapporter som 
behövs för det första godkännandet, 
ändring av villkoren för godkännande eller 
förlängning av ett godkännande; denna 
förteckning skall på begäran finnas
tillgänglig för alla berörda parter.

1. För varje verksamt ämne, safener och 
synergist skall den rapporterande 
medlemsstaten till myndigheten översända
en förteckning över de försöks- och 
undersökningsrapporter som behövs för det 
första godkännandet, ändring av villkoren 
för godkännande eller förlängning av ett 
godkännande samt en sammanfattning av 
resultaten av försöken och 
undersökningsrapporterna för att 
fastställa att ämnet är effektivt och 
ofarligt för människor, djur, växter och 
miljön; denna förteckning skall av 
myndigheten göras tillgänglig för 
allmänheten.

2. För varje växtskyddsmedel som 
medlemsstaterna godkänner skall de föra
följande förteckningar som på begäran
skall göras tillgänglig för alla berörda 
parter:

2. För varje växtskyddsmedel som 
medlemsstaterna godkänner skall de till 
myndigheten översända följande 
förteckningar som av myndigheten skall 
göras tillgängliga för allmänheten:

a) Förteckning över de test- och 
undersökningsrapporter som behövs för det 
första godkännandet, ändring av 
godkännandevillkoren eller förlängning av 
godkännandet. 

a) Förteckning över de test- och 
undersökningsrapporter som behövs för det 
första godkännandet, ändring av 
godkännandevillkoren eller förlängning av 
godkännandet. 

b) Förteckning över test- och 
undersökningsrapporter för vilka det 
begärs skydd enligt artikel 56 och 
eventuella motiveringar som lämnas i 
enlighet med den artikeln.

b) Förteckning över test- och 
undersökningsrapporter för vilka det 
begärs skydd enligt artikel 56 och 
eventuella motiveringar som lämnas i 
enlighet med den artikeln.

ba) Sammanfattning av resultaten av 
försöken och undersökningsrapporterna 
för att fastställa att ämnet är effektivt och 
ofarligt för människor, djur och miljö. 

Motivering

Underlättandet av datadelningen kräver att det inrättas en central databas under 
myndighetens överinseende med alla uppgifter om de försök och undersökningar som tidigare 
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gjorts vid tillämpningen av denna förordning. Då skulle de sökande inte behöva se efter i mer 
än en databas innan de gör några försök eller undersökningar.

Ändringsförslag 114
Artikel 58, punkt -1 (ny)

-1. Den som avser ansöka om 
godkännande för ett växtskyddsmedel 
skall, innan några försök eller 
undersökningar utförs, rådfråga den 
databas som avses i artiklarna 34a, 54 och 
57.

Motivering

Har anknytning till de ändringsförslag som hänför sig till skäl 32 respektive artikel 34a och 
artiklarna 54.1, 57.1 och 57.2. För att maximal datadelning skall garanteras bör de sökande 
rådfråga myndighetens databas för att få all information de behöver om försök och 
undersökning som tidigare utförts vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag 115
Artikel 58, punkt 1, stycke 1

1. Den som avser att ansöka om 
godkännande av ett växtskyddsmedel skall 
innan några test eller undersökningar utförs 
sända en förfrågan till den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat till vilken 
han avser att sända sin ansökan för att få 
veta om ett godkännande redan har 
beviljats i den medlemsstaten för ett 
växtskyddsmedel som innehåller samma 
verksamma ämne, safener eller synergist. 
En sådan förfrågan skall omfatta en 
genomgång av den tillgängliga 
informationen enligt artikel 54.

1. Den som avser att ansöka om 
godkännande av ett växtskyddsmedel skall 
innan några test eller undersökningar utförs 
underrätta den behöriga myndigheten i 
den medlemsstat till vilken han avser att 
sända sin ansökan att ett godkännande 
redan har beviljats i den medlemsstaten
eller en annan medlemsstat för ett 
växtskyddsmedel som innehåller samma 
verksamma ämne, safener eller synergist, 
och då hänvisa till relevant information i 
databasen.

Motivering

Har anknytning till de ändringsförslag som hänför sig till artikel 34a respektive artiklarna 
54.1, 57.1, 57.2 och 58. -1.
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Ändringsförslag 116
Artikel 59, punkt 1

1. Test och undersökningar där 
ryggradsdjur ingår får inte upprepas vid 
tillämpning av denna förordning. Den som 
avser att utföra test och undersökningar 
med ryggradsdjur skall vidta nödvändiga 
åtgärder för att kontrollera att dessa test
och undersökningar inte redan har utförts 
eller påbörjats.

1. Test och undersökningar där 
ryggradsdjur ingår får inte upprepas vid 
tillämpning av denna förordning. Den som 
avser att utföra försök och undersökningar 
med ryggradsdjur skall vidta nödvändiga 
åtgärder, framför allt genom att rådfråga 
databasen, för att kontrollera att dessa 
försök och undersökningar inte redan har 
utförts eller påbörjats.

Ändringsförslag 117
Artikel 62, punkt 1, stycke 1

1 Märkningen av växtskyddsmedel skall 
följa bestämmelserna i en förordning som 
skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.2.

1 Märkningen av växtskyddsmedel skall 
följa bestämmelserna i en förordning som 
skall antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 251 i fördraget.

Motivering

Märkningsföreskrifterna bör fastställas i en förordning från parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 118
Artikel 62, punkt 3a (ny)

3a. Livsmedel som inte uppfyller 
föreskrifterna i kommissionens 
direktiv 2006/125/EG av den 
5 december 2006 om spannmålsbaserade 
livsmedel och barnmat för spädbarn och 
småbarn1 skall åsättas märkningen 
”olämpligt för spädbarn och småbarn”.
__________
1EUT L 339, 6.12.2006, s. 16.

Motivering

Livsmedel som innehåller resthalter av växtskyddsmedel i större mängder än vad som 
föreskrivs i direktiv 2006/125/EG bör märkas med ett varningsmeddelande där 
slutkonsumenten upplyses om detta.
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Ändringsförslag 119
Artikel 63

1. Varje reklamtext om ett
växtskyddsmedel skall åtföljas av texten 
”Var försiktig med växtskyddsmedel. Läs 
alltid etiketten och 
produktionsinformationen före 
användning.” Denna text skall vara 
tydligt urskiljbar i annonstexten som 
helhet. ”Växtskyddsmedel” kan bytas ut 
mot en exaktare beskrivning av 
produkttypen, t.ex. svampmedel, 
insektsmedel eller ogräsmedel.

Reklam för växtskyddsmedel skall vara 
förbjuden.

2. Reklamtexten får inte innehålla 
information som kan vara vilseledande 
vad gäller tänkbara risker för människors 
och djurs hälsa eller miljön, t.ex. ”låg 
risk”, ”icke-toxisk” eller ”oskadlig”.

Ändringsförslag 120
Artikel 64, punkt 1

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

1. Tillverkare, leverantörer, distributörer 
och yrkesmässiga användare av 
växtskyddsmedel skall föra register över de 
växtskyddsmedel som de tillverkar, lagrar 
eller använder och förvara dessa i minst 
tio år efter att tillverkningen eller 
användningen upphört. 

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

Relevanta upplysningar i dessa register 
skall de på begäran ställa till den behöriga 
myndighetens förfogande. Dessa 
upplysningar skall också vara tillgängliga 
för närboende, boende, detaljhandlare och 
dricksvattensleverantörer som så begär.
Upplysningar om alla ansökningar om 
växtskyddsmedel för en given 
jordbruksprodukt skall ges till 
detaljhandlare och grossister i form av ett 
växtskyddsmedelspass.
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Motivering

Detaljhandlare och grossister har bett om heltäckande upplysningar om de växtskyddsmedel 
som används för olika grödor för att bättre kunna uppfylla kraven på spårbarhet och 
förbättra analyserna av resthalter av växtskyddsmedel inom ramen för sina kvalitetssystem. 
Primärproducenterna bör vara skyldiga att på begäran tillhandahålla sina kunder de data 
som förvaras med stöd av kraven i denna förordning. 

Ändringsförslag 121
Artikel 64, punkt 1a (ny)

1a. Tillverkarna av växtskyddsmedel skall 
övervaka dem efter registreringen. De 
skall anmäla all information av relevans 
för de berörda myndigheterna och förvara 
den så, att berörda parter på begäran kan 
få ta del av den.

Motivering

Ansvaret hos tillverkarna av växtskyddsmedel bör inte upphöra i och med att deras produkter 
godkänts. Miljöskyddet och framför allt skyddet av vattentillgångarna kräver en övervakning 
efter registreringen och att informationen förvaras på ett sådant sätt, att den finns tillgänglig 
både för de berörda myndigheter och de berörda parter (till exempel 
dricksvattensleverantörer) som begär att få ta del av den. Det bör inte vara 
nedströmsanvändarnas sak att åtgärda de eventuella negativa effekter som ett ämne kan ha 
på vattenmiljön.

Ändringsförslag 122
Artikel 64, punkt 2

2. Innehavare av godkännande skall förse 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
med alla uppgifter som avser 
försäljningsvolymen för växtskyddsmedel.

2. Tillverkarna av växtskyddsmedel skall 
underrätta de behöriga myndigheterna om 
följande:

– Vilka mängder av ett givet ämne eller ett 
givet växtskyddsmedel som tillverkats.
– Vilka mängder av ett givet ämne eller ett 
givet växtskyddsmedel som levererats till 
vidareförädlare eller grossister inom EU.
– Vilka mängder av ett givet ämne eller ett 
givet växtskyddsmedel som exporterats.
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Denna information skall bedömas och 
offentliggöras av de behöriga 
myndigheterna.

Motivering

Det måste garanteras att produktflödena kan spåras. Detta krav behövs också med tanke på 
statistiken och bedömningarna av användningen av växtskyddsmedel, enligt kraven i den 
temainriktade strategin för hållbar användning av bekämpningsmedel.

Ändringsförslag 123
Artikel 64, punkt 3

3. Genomförandeåtgärder för att garantera 
en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 
2 kan antas i enlighet med förfarandet i 
artikel 76.3.

3. Genomförandeåtgärder för att garantera 
en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 
2 kan antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 76.3a.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 124
Artikel 65, stycke 1

Medlemsstaterna skall företa kontroller för 
att se till att förordningen följs. De skall 
sammanställa en rapport om omfattningen 
och resultaten av dessa kontroller och 
lägga fram den för kommissionen inom sex 
månader efter utgången av det år som 
rapporten avser. 

Medlemsstaterna skall företa kontroller för 
att se till att förordningen följs. I 
kontrollerna skall ingå kontroller på 
jordbruksföretagen, som ett led i 
övervakningen av att begränsningarna för 
användningen efterlevs. Medlemsstaterna
skall sammanställa en rapport om 
omfattningen och resultaten av dessa 
kontroller och lägga fram den för 
kommissionen inom sex månader efter 
utgången av det år som rapporten avser. 

Ändringsförslag 125
Artikel 65, stycke 3

En förordning, som antagits i enlighet med En förordning, som antagits i enlighet med 
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förfarandet i artikel 76.3, skall innehålla 
regler för kontrollerna av tillverkning, 
förpackning, märkning, lagring, transport, 
marknadsföring, formulering och 
användning av växtskyddsmedel. 
Förordningen skall innehålla bestämmelser 
motsvarande artiklarna 1–13, 26, 27.1, 27.4 
a och b, 27.5–27.12, 28, 29, 32–45, 51, 53, 
54, 66 och bilagorna I, II, III, VI och VII 
till förordning (EG) nr 882/2004. Den skall 
också innehålla bestämmelser om 
insamling av information och rapportering 
om misstänkt förgiftning och det skall noga 
anges vilken information som på begäran 
skall tillhandahållas för medicinska 
ändamål.

förfarandet i artikel 251 i fördraget, skall 
innehålla regler för kontrollerna av 
tillverkning, förpackning, märkning, 
lagring, transport, marknadsföring, 
formulering och användning av 
växtskyddsmedel. Förordningen skall 
innehålla bestämmelser motsvarande 
artiklarna 1–13, 26, 27.1, 27.4 a och b, 
27.5–27.12, 28, 29, 32–45, 51, 53, 54, 66 
och bilagorna I, II, III, VI och VII till 
förordning (EG) nr 882/2004. Den skall 
också innehålla bestämmelser om 
insamling av information och rapportering 
om misstänkt förgiftning och det skall noga 
anges vilken information som på begäran 
skall tillhandahållas för medicinska 
ändamål.

Motivering

Föreskrifterna om kontroller bör fastställas i en förordning från parlamentet och rådet.

Ändringsförslag 126
Artikel 74

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

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

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 127
Artikel 75, punkt 1

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

1. De åtgärder som behövs för att tillämpa 
denna förordning skall antas i enlighet 
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med det föreskrivande förfarande som 
avses i artikel 76.3.

a) Ändringar till bilagorna med beaktande 
av de senaste vetenskapliga och tekniska 
rönen.
b) Förordningarna om datakraven för 
verksamma ämnen och för 
växtskyddsmedel enligt artikel 8.1 b och c 
med beaktande av de senaste 
vetenskapliga och tekniska rönen.
c) Ändringar till förordningen om 
enhetliga principer för bedömning av och 
godkännande av växtskyddsmedel enligt 
artikel 29.6 med beaktande av de senaste 
vetenskapliga och tekniska rönen.
d) Ändringar till förordningar om krav 
gällande märkning av växtskyddsmedel 
enligt artikel 62.1.
e) De åtgärder som behövs för att tillämpa 
denna förordning,

Motivering

De genomförandebefogenheter som överförts på kommissionen anpassas här till de ändringar 
som föreslagits i artiklarna 8, 29 och 62.

Ändringsförslag 128
Artikel 75, punkt 2

2. I enlighet med det förfarande som avses 
i artikel 76.2 skall det antas en förordning 
där det ingår en förteckning över de 
verksamma ämnen som finns upptagna i 
bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa 
ämnen skall anses ha blivit godkända enligt 
den här förordningen.

2. I enlighet med det föreskrivande
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 76.3a skall det antas en förordning 
där det ingår en förteckning över de 
verksamma ämnen som finns upptagna i 
bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Dessa 
ämnen skall anses ha blivit godkända enligt 
den här förordningen.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.
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Ändringsförslag 129
Artikel 76, punkt 3a (ny)

3a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5a.1 – 5a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 130
Bilaga I

Denna bilaga utgår.

Motivering
Det föreslagna systemet med zoner är missvisande eftersom det hänvisar till zoner, där 
förhållandena för jordbruket, växthälsan och miljön inte är jämförbara. Systemet blir till 
skada för det nationella godkännandet och stämmer inte heller överens med EG:s principer 
om proportionalitet och subsidiaritet, eftersom det går utöver vad som behövs för att 
försnabba beslutsfattandet. Detta kan uppnås genom att man ändrar systemet för ömsesidigt 
erkännande, utan att ta med någon zonindelning.

Ändringsförslag 131
Bilaga II, punkt 2.1

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

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

Ändringsförslag 132
Bilaga II, punkt 3.6

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

fastställas ett acceptabelt dagligt intag 
(ADI), en godtagbar användarexponering 
(AOEL) och en akut referensdos (ARfD). 
När sådana värden fastställs skall man 
garantera en adekvat säkerhetsmarginal på 
minst 100 med tanke på effekternas art och 
allvar samt sårbarheten hos specifika 
befolkningsgrupper, såsom gravida och 
ammande kvinnor, embryon och foster, 
spädbarn och barn. 

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

3.6.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av genotoxicitetstest i senare led som gjorts 
i enlighet med datakraven för de 
verksamma ämnena och växtskyddsmedlen 
och andra tillgängliga uppgifter, även en 
genomgång av den vetenskapliga 
litteraturen, inte klassificeras eller behöver 
klassificeras som mutagent ämne i 
kategori 1, 2 eller 3 i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG.

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

3.6.3. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av cancerogenicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, även en genomgång 
av den vetenskapliga litteraturen, inte 
klassificeras eller behöver klassificeras
som cancerogent ämne i kategori 1, 2 eller 
3 i enlighet med bestämmelserna i 
direktiv 67/548/EEG. 

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

3.6.4. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det, på grundval av bedömningen 
av reproduktionstoxicitetstest som gjorts i 
enlighet med datakraven för de verksamma 
ämnena och växtskyddsmedlen och andra 
tillgängliga uppgifter, även en genomgång 
av den vetenskapliga litteraturen, inte 
klassificeras eller behöver klassificeras
som ett reproduktionstoxiskt ämne i 
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såvida inte människors exponering för 
detta verksamma ämne i ett 
växtskyddsmedel under realistiska 
föreslagna användningsvillkor är 
försumbar. 

kategori 1, 2 eller 3 i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 67/548/EEG. 

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

3.6.5. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det på grundval av en bedömning 
utifrån gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning eller 
andra tillgängliga uppgifter, även en 
genomgång av den vetenskapliga 
litteraturen, inte anses förorsaka endokrina 
störningar som misstänks ha toxikologisk 
betydelse för människor, även i sådana fall 
då exponeringen sannolikt torde inträffa 
på embryo-/fosterstadiet och/eller i 
barndomen, med hänsyn tagen till 
sannolika kombinerade effekter.

3.6.6. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det på grundval av en bedömning 
utifrån gemenskapens eller internationellt 
överenskomna riktlinjer för provning eller 
andra tillgängliga uppgifter, även en 
genomgång av den vetenskapliga 
litteraturen, inte anses vara neurotoxiskt 
eller immunotoxiskt för människan, med 
hänsyn tagen till exponering på embryo-
/fosterstadiet och/eller i barndomen, samt 
till sannolika kombinerade effekter.

Motivering

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

Cancerogena, reproduktionstoxiska och mutagena ämnen som klassificerats i kategori 3 bör 
inte godkännas förrän det vetenskapligt påvisats att de inte kan anses ha några potentiella 
cancerogena, reproduktionstoxiska eller mutagena effekter.

Ändringsförslag 133
Bilaga II, punkt 3.7.1, inledningen och leden a–b



PR\662101SV.doc 73/87 PE 388.326v01-00
Delvis extern översättning

SV

3.7.1. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det inte anses vara en persistent 
organisk förorening.

3.7.1. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om ämnet eller dess 
omvandlingsprodukter eller resthalter inte 
anses vara persistenta organiska 
föroreningar.

En persistent organisk förorening 
definieras på följande sätt:

En persistent organisk förorening 
definieras på följande sätt:

a) Persistens: a) Persistens:

i) Bevis för att dess halveringstid i vatten 
är längre än två månader eller att dess 
halveringstid i jord är längre än sex 
månader eller att dess halveringstid i 
sediment är längre än sex månader,

i) Bevis för att dess halveringstid i vatten 
är längre än två månader eller att dess 
halveringstid i jord är längre än sex 
månader eller att dess halveringstid i 
sediment är längre än sex månader.

(ii) Bevis för att det verksamma ämnet i 
övrig måtto är tillräckligt persistent för att 
ge anledning till oro.

b) Bioackumulering: b) Bioackumulering:
i) Bevis för att dess 
biokoncentrationsfaktor eller 
bioackumuleringsfaktor hos vattenlevande 
arter är större än 5 000, eller i brist på 
sådana uppgifter, att log Ko/w är större 
än 5. 

i) Bevis för att dess 
biokoncentrationsfaktor eller 
bioackumuleringsfaktor hos vattenlevande 
arter är större än 2 000, eller i brist på 
sådana uppgifter, att log Ko/w är större 
än 5. 

ii) Bevis för att ett kemiskt ämne 
föranleder andra skäl till oro, t.ex. hög 
bioackumulering hos andra icke-målarter, 
hög toxicitet eller eko-toxicitet.

ii) Bevis för att ett kemiskt ämne 
föranleder andra skäl till oro, t.ex. hög 
bioackumulering hos andra icke-målarter, 
hög toxicitet eller eko-toxicitet.

(iii) Övervakningsdata från biota med 
indikationer på att det verksamma ämnet 
är tillräckligt bioackumulerande för att ge 
anledning till oro.

Motivering

Vart och ett av dessa tre kriterier på persistenta, organiska föroreningar bör i sig fungera 
som uteslutningskriterium. I enlighet med bilaga D till Stockholmskonventionen bör 
beräkningar av exponeringen, lika litet som andra förhållanden eller uppskattningar, ges 
förtur på bekostnad av dessa kriterier. 

Ändringsförslag 134
Bilaga II, punkt 3.7.2, stycke 1
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3.7.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om det inte anses vara ett persistent, 
bioackumulerande och toxiskt ämne 
(PBT-ämne).

3.7.2. Ett verksamt ämne skall godkännas 
bara om ämnet och dess 
omvandlingsprodukter eller resthalter inte 
anses vara ett persistent, bioackumulerande 
och toxiskt ämne (PBT-ämne).

Motivering

Kriterierna i kommissionens förslag är hämtade från REACH, fastän det redan i samband 
med REACH erkänts att de är otillräckliga, vilket framgår av att de skall göras till föremål 
för översyn inom ett år. REACH-kriterierna för PBT-ämnen och ämnen som är mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande är så stelbenta att till och med välbekanta 
PBT-ämnen, till exempel av det slag som uppförts på förteckning i Stockholmskonventionen 
om persistenta organiska föroreningar inte identifierats med stöd av dem. Utgående från 
denna konvention är det viktigt att man tillåter att det används likvärdiga bevis och inte bara 
resultat som stammar från rutinmässigt gjorda försök och ofta inte heller finns att tillgå eller 
ens har någon relevans. 

Ändringsförslag 135
Bilaga II, punkt 3.7.2.1

3.7.2.1. Persistens 3.7.2.1. Persistens
Ett verksamt ämne uppfyller
persistenskriteriet om

Ett verksamt ämne uppfyller
persistenskriteriet om det finns bevis för 
att

– halveringstiden i havsvatten är längre än 
60 dagar, eller

– halveringstiden i havsvatten är längre än 
60 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 
längre än 40 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller brackvatten är 
längre än 40 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment är längre 
än 180 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment är längre 
än 180 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller 
brackvattensediment är längre än 
120 dagar, eller

– halveringstiden i söt- eller 
brackvattensediment är längre än 
120 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 
120 dagar.

– halveringstiden i jord är längre än 
120 dagar.

Bedömningen av ämnets persistens i miljön 
skall baseras på data om halveringstiden 
som samlats in under lämpliga betingelser, 
som skall beskrivas av sökanden.

Bedömningen av ämnets persistens i miljön 
skall baseras på data om halveringstiden 
som samlats in under lämpliga betingelser, 
som skall beskrivas av sökanden.

Persistenskriteriet är också uppfyllt om 
det finns bevis för att ämnet i övrig måtto 
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är tillräckligt persistent för att ge 
anledning till oro.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 3.7.2.

Ändringsförslag 136
Bilaga II, punkt 3.7.2.2, stycke 2a (nytt)

Bioackumuleringskriteriet är också 
uppfyllt om det finns bevis för höggradig 
bioackumulering i andra arter eller om 
övervakningsdata från biota ger 
indikationer på att kemikalien har en 
tillräckligt stor bioackumuleringspotential 
för att ge anledning till oro.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 3.7.2.

Ändringsförslag 137
Bilaga II, punkt 3.7.2.3, strecksats 2

– ämnet klassificeras som cancerogent 
(kategori 1 eller 2), mutagent (kategori 1 
eller 2) eller reproduktionstoxiskt 
(kategori 1, 2 eller 3), eller

– ämnet klassificeras som cancerogent 
(kategori 1, 2 eller 3), mutagent 
(kategori 1, 2 eller 3) eller 
reproduktionstoxiskt (kategori 1, 2 eller 3), 
eller

Ändringsförslag 138
Bilaga II, punkt 3.7.3, stycke 1

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

Ett verksamt ämne skall inte anses vara 
förenligt med artikel 4 om ämnet och dess 
omvandlingsprodukter eller resthalter är 
mycket persistent och mycket 
bioackumulerande (vPvB).
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Motivering

Kriterierna i kommissionens förslag är hämtade från REACH, fastän det redan i samband 
med REACH erkänts att de är otillräckliga, vilket framgår av att de skall göras till föremål 
för översyn inom ett år. REACH-kriterierna för PBT-ämnen och ämnen som är mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande är så stelbenta att till och med välbekanta PBT-
ämnen, till exempel av det slag som uppförts på förteckning i Stockholmskonventionen om 
persistenta, organiska föroreningar inte identifierats med stöd av dem. Utgående från denna 
konvention är det viktigt att man tillåter att det används likvärdiga bevis och inte bara 
resultat som stammar från rutinmässigt gjorda försök och ofta inte heller finns att tillgå eller 
ens har någon relevans

Ändringsförslag 139
Bilaga II, punkt 3.7.3.1.

3.7.3.1. Persistens 3.7.3.1. Persistens

Ett verksamt ämne uppfyller
persistenskriteriet om

Ett verksamt ämne uppfyller kriteriet på ett 
mycket persistent ämne om det finns bevis 
för att

– halveringstiden i havs-, söt- eller 
brackvatten är längre än 60 dagar, eller

– halveringstiden i havs-, söt- eller 
brackvatten är längre än 60 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment, 
sötvattens- eller brackvattensediment är 
längre än 180 dagar, eller

– halveringstiden i havssediment, 
sötvattens- eller brackvattensediment är 
längre än 180 dagar, eller

– halveringstiden i jord är längre än 
180 dagar.

– halveringstiden i jord är längre än 
180 dagar.

Kriteriet på ett mycket persistent ämne är 
också uppfyllt om det finns bevis för att 
ämnet i övrig måtto i tillräcklig grad är 
mycket persistent för att ge anledning till 
oro.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 3.7.3.

Ändringsförslag 140
Bilaga II, punkt 3.7.3.2, styckena 1a och 1b (nya)

Bioackumuleringen skall bedömas 
utgående från mätdata om 
biokoncentrationer i vattenlevande arter, 
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varvid data från både sötvattens- och 
havsvattensarter kan användas.
Kriteriet på ett mycket bioackumulerande 
ämne är också uppfyllt om det finns bevis 
för mycket höggradig bioackumulering i 
andra arter eller om övervakningsdata 
från biota ger indikationer på att 
kemikalien i  tillräcklig grad är potentiellt 
mycket bioackumulerande för att ge 
anledning till oro.

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till punkt 3.7.3.

Ändringsförslag 141
Bilaga II, punkt 3.8.2

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

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

Motivering

Enligt försiktighetsprincipen bör uteslutningskriterierna för kroniska hälsoeffekter inte 
anknytas bara till bedömningen av exponeringen, bland annat eftersom det inte finns någon 
bindande definition av begreppet ”realistiska föreslagna användningsvillkor”. Vi måste få 
den här punkten att stämma överens med de villkor för godkännande av verksamma ämnen 
mot bakgrund av människors hälsa, där det föreskrivs att man, vid sidan om bedömningen, 
också skall ta hänsyn till ”andra tillgängliga uppgifter och information”. 
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Ändringsförslag 142
Bilaga II, punkt 3.8.2a (ny)

3.8.2a. Ett verksamt ämne skall anses 
uppfylla kraven i artikel 4 endast om dess 
toxicitet för bin är försumbar, bland 
annat att dess riskkvot är lägre än 50.

Motivering

Vid godkännandeförfarandet bör det tas hänsyn till toxiciteten för bin. Riskkvoten är en 
mycket användbar indikator för beräkning av toxiciteten för bin och därför bör det 
uttryckligen tas hänsyn till den vid riskbedömningen.

Ändringsförslag 143
Bilaga II, punkt 3.9, stycke 1

Ett verksamt ämne skall godkännas bara 
om det i tillämpliga fall kan fastställas en 
definition av resthalter med avseende på 
riskbedömning och tillämpning.

Ett verksamt ämne skall godkännas bara 
om det kan fastställas en definition av 
resthalter med avseende på riskbedömning 
och tillämpning och om resthalterna av 
det kan upptäckas med allmänt använda 
analysmetoder.

Motivering

Med det här ändringsförslaget tillförs artikeln två dimensioner. För det första att det skall 
finnas metoder för identifiering av resthalter av alla godkända växtskyddsmedel. För det 
andra att man med hjälp av standardutrustningen i laboratorierna bör kunna identifiera och 
mäta resthalterna av alla ämnen som finns på marknaden, vilket inte är fallet i dagens läge. 
Med hjälp av standardutrustningen i laboratorierna kan endast ett drygt hundratal ämnen 
upptäckas, medan det finns många flera ämnen på marknaden som i dag är ”osynliga” i 
samband med att efterlevnaden av gällande lagstiftning skall övervakas och genomdrivas.

Ändringsförslag 144
Bilaga II, punkt 3.9a (ny)

3.9a. Effekter på näringskedjan
Ett verksamt ämne skall godkännas bara 
om dess effekter på näringskedjan anses 
godtagbara utgående från vetenskapligt 
erkända riskbedömningsmetoder och om, 
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ifall ämnet godkänns, den risk det 
bedömts medföra för ekosystemet minskas 
genom ett system för riskreducering och 
kompensation.

Motivering

Många växtskyddsmedel påverkar indirekt ekosystemen, till exempel genom att påverka 
näringskedjan (fågelpopulationerna minskar i jordbruksekosystem till följd av att de insekter 
de fångar massivt minskat i antal). Dessa effekter kan bedömas med hjälp av vetenskapliga 
metoder som beskrivits i: Butler, SJ, Vickery JA & Norris K (2007): Farmland biodiversity 
and the footprint of agriculture. Science, 315, s. 381–384.

Ändringsförslag 145
Bilaga II, punkt 4

4. Kriterier för godkännande av ett ämne 
som kan bytas ut

4. Kriterier för definition av ett ämne som 
kan bytas ut

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

Ett verksamt ämne skall godkännas som ett 
ämne som kan bytas ut i enlighet med 
artikel 24 om något av följande villkor 
uppfylls:

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

– dess acceptabla dagliga intag (ADI), 
godtagbara användarexponering (AOEL) 
och akuta referensdos (ARfD) är lägre än 
för majoriteten av de godkända verksamma 
ämnena, med hänsyn tagen till boende, 
personer i närheten och de mest sårbara 
befolkningsgrupperna,

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

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

– det kan sannolikt läcka ut i 
grundvattnet,

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

– de kritiska effekterna och egenskaperna 
kan föranleda mycket restriktiva 
riskhanteringsåtgärder, t.ex. fullgod 
personlig skyddsutrustning eller mycket 
stora buffertzoner,

– det utgående från bedömning och andra 
tillgängliga uppgifter, även en 
genomgång av den vetenskapliga 
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litteraturen, anses ha potentiellt 
hormonstörande, neurotoxiska eller 
immunotoxiska egenskaper på vuxna eller 
individer i utvecklingsåren,

– det innehåller en stor andel icke-aktiva 
isomerer.

– det innehåller en stor andel icke-aktiva 
isomerer.

Motivering

Ämnen som påvisats ha hormonstörande, neurotoxiska eller immunotoxiska egenskaper skall 
inte godkännas. Ämnen som potentiellt kan ha sådana egenskaper, utan att detta dock 
bevisats, skall anses som ämnen som kan bytas ut, framför allt om exponeringen berör 
individer i utvecklingsåren. Särskild uppmärksamhet skall ägnas neurotoxiska effekter på 
utvecklingen.

Ändringsförslag 146
Bilaga IIa (ny)

Bilaga IIa
Förteckning över verksamma ämnen som 
är godkända för att användas i
växtskyddsmedel.

Motivering

Kraven på att godkända ämnen skall tas med i en bilaga till förordningen bör finnas kvar.

Ändringsförslag 147
Bilaga III, rubriken

Förteckning över hjälpämnen som inte får
användas i växtskyddsmedel

Förteckning över hjälpämnen, safener och 
synergister som är godkända för att
användas i växtskyddsmedel

Motivering

Hjälpämnen kan påverka människors hälsa och miljön. De bör därför godkännas och 
uppföras på en positivlista.
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Ändringsförslag 148
Bilaga IV, punkt 1

1. Villkor för den jämförande 
bedömningen

1. Villkor för den jämförande 
bedömningen

Medlemsstaterna skall göra en jämförande 
bedömning då de bedömer en ansökan om 
godkännande av ett växtskyddsmedel som 
innehåller ett verksamt ämne som godkänts 
som ett ämne som kan bytas ut.

Medlemsstaterna skall göra en jämförande 
bedömning då de bedömer en ansökan om 
godkännande av ett växtskyddsmedel. Då 
skall sådana växtskyddsmedel prioriteras, 
som innehåller ett verksamt ämne som 
godkänts som ett ämne som kan bytas ut.

Om man överväger att inte godkänna eller 
återkalla ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel till förmån för ett 
alternativt växtskyddsmedel (nedan kallat 
”utbytet”), måste det finnas vetenskapliga 
och tekniska rön som visar att alternativet 
innebär en betydligt lägre risk för hälsa 
eller miljö. En bedömning av det 
alternativa växtskyddsmedlet skall göras 
för att visa om det kan användas med 
samma effekt på målorganismen och utan 
större ekonomiska och praktiska 
olägenheter för användaren.

Om man överväger att inte godkänna eller 
återkalla ett godkännande av ett 
växtskyddsmedel till förmån för ett 
alternativt växtskyddsmedel (nedan kallat 
”utbytet”), måste det finnas vetenskapliga 
och tekniska rön som visar att alternativet 
innebär en betydligt lägre risk för hälsa 
eller miljö. En bedömning av det 
alternativa växtskyddsmedlet skall göras 
för att visa om det kan användas med 
samma effekt på målorganismen och utan 
större ekonomiska och praktiska 
olägenheter för användaren.

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

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

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

a) Utbytet skall tillåtas bara om de 
verksamma ämnenas kemiska innehåll i 
förekommande fall är tillräckligt olika
eller metoder och praxis inom 
växtskötseln och förebyggandet av 
skadegörare tillräckliga för att 
uppkomsten av resistens hos 
målorganismerna skall begränsas till ett 
minimum.

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

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

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

Motivering

Medlemsstaterna kan vägra godkänna också sådana växtskyddsmedel som inte innehåller ett 
ämne som kan bytas ut, om det finns tryggare alternativ att tillgå på marknaden. 
Medlemsstaterna bör ha rätt att, om de så önskar, av omsorg om skyddet av människors hälsa 
och miljöskyddet gå utöver EU:s nuvarande förteckning över ämnen som kan bytas ut. Vid 
jämförande bedömningar samt vid utbyte skall dock ämnen som kan bytas ut prioriteras.

Vid jämförande bedömningar skall det tas hänsyn till sådana metoder och sådan praxis inom 
växtskötseln och förebyggandet av skadegörare där inga kemikalier används.  

Ändringsförslag 149
Bilaga IV, punkt 2

2. Betydande riskskillnader 2. Betydande riskskillnader

En betydande riskskillnad skall fastställas 
från fall till fall av de behöriga 
myndigheterna. Det verksamma ämnets 
egenskaper och risken för att olika 
undergrupper inom populationen 
(yrkesmässiga eller icke-yrkesmässiga 
användare, personer i närheten, 
arbetstagare, boende, särskilt sårbara 
grupper eller konsumenter) exponeras 
direkt eller indirekt genom livsmedel, 
foder, vatten eller miljön skall beaktas. 
Andra faktorer såsom striktheten hos 
restriktioner som tillämpas vid användning 
och föreskriven personlig skyddsutrustning 
måste också beaktas.

En betydande riskskillnad, särskilt i fråga 
om hälsorisker, skall fastställas från fall 
till fall av de behöriga myndigheterna, med 
hänsyn tagen till kända kumulativa och 
synergistiska effekter. Det verksamma 
ämnets egenskaper och risken för att olika 
undergrupper inom populationen 
(yrkesmässiga eller icke-yrkesmässiga 
användare, personer i närheten, 
arbetstagare, boende, särskilt sårbara 
grupper eller konsumenter) exponeras 
direkt eller indirekt genom livsmedel, 
foder, vatten eller miljön skall beaktas. 
Andra faktorer såsom striktheten hos 
restriktioner som tillämpas vid användning 
och föreskriven personlig skyddsutrustning 
måste också beaktas.

För miljön anses en faktor på minst 10 i 
förhållandet mellan den förväntade 
koncentrationen i miljön (PEC) och den 
uppskattade nolleffektkoncentrationen 
(PNEC) vara en betydande riskskillnad.

För miljön anses en faktor på minst 3 i 
förhållandet mellan den förväntade 
koncentrationen i miljön (PEC) och den 
uppskattade nolleffektkoncentrationen 
(PNEC), med hänsyn tagen till kända 
kumulativa och synergistiska effekter,
vara en betydande riskskillnad.
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Motivering

Det måste tas hänsyn till den kombinerade inverkan av växtskyddsmedel.

En faktor 10 i förhållandet mellan den förväntade koncentrationen i miljön (PEC) och den 
uppskattade nolleffektkoncentrationen (PNEC) skulle i onödan begränsa antalet ämnen som 
kan bytas ut.
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MOTIVERING

Bakgrund

Genom godkännandet av det sjätte handlingsprogrammet för miljön har Europaparlamentet, 
Europeiska kommissionen och rådet visat att de inser att påverkan av växtskyddsmedel på 
människors hälsa och miljön måste minska ytterligare. De betonar nödvändigheten av en 
miljövänligare hantering av växtskyddsmedel och förespråkar en hållning med dubbel 
inriktning mot såväl full verkställighet och anpassad granskning av gällande rättslig ram som 
utveckling av en tematisk strategi för en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Föreliggande förslag från kommissionen, som är resultatet av den ännu pågående revideringen 
av direktiv 91/414, bör enligt föredragandens uppfattning utgå från motiveringarna i det sjätte 
handlingsprogrammet för miljön. Målet bör dessutom vara att omsätta aktuella insikter från 
framåt- och bakåtblickande bedömningsstrategier av risker och faror för människor och miljö 
och skapa förenlighet med andra politikområden.

Mål

I enlighet med direktiven för det sjätte handlingsprogrammet för miljön och den tematiska 
strategin för en hållbar användning av bekämpningsmedel är förordningens syfte att 
säkerställa en hög skyddsgrad för människors hälsa och miljön.
Enligt föredragandens uppfattning skall man därför utgå från artiklarna 152.4 b och 175 i 
EG-fördraget och ta hänsyn till försiktighetsprincipen framför andra intressen.

Förenlighet

Enligt föredragandens uppfattning bör förenligheten med andra politikområden betonas 
tydligare i förslaget. Således bör det säkerställas att förordningen inte strider mot målen för 
kvalitetsnormer i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) och dess särdirektiv. Detta måste 
säkerställas genom regelbundna granskningar.

Likaså skall djurskyddets principer tillämpas vid prövning av verksamma ämnen och 
produkter. Detta innebär vid sidan av en minimering av försök med däggdjur även en 
gemensam samling och fri tillgång till vetenskapliga studier av alternativa testförfaranden.

Substitutionsprincipen och jämförande bedömning

Föredraganden anser att det är absolut nödvändigt att följa principerna i tillämpliga rättsakter, 
särskilt Reach och biociddirektivet, och att införa substitutionsprincipen och jämförande 
bedömning för att minska risker och faror som orsakas av bekämpningsmedel, eftersom man 
inte nog kan kontrollera genomförandet av åtgärder för att minska riskerna vid den praktiska 
användningen av bekämpningsmedel på fältet.
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Vid substitution bör inte bara problematiska verksamma ämnen ersättas av mindre farliga, 
utan på samma sätt bör icke-kemiska bekämpningsmetoder och förebyggande åtgärder 
beaktas inom växtskyddet. Detta motsvarar principen i den tematiska strategin om att minska 
beroendet av kemisk-syntetiska bekämpningsmedel i jordbruket.

För att tillmötesgå dessa mål bör man göra det lättare att låta produkter genomgå en naturlig 
biologisk kontroll som exempelvis gäller mikroorganismer, virus- eller feromonpreparat. 
Sedan forskningsprojekten inom detta område har avslutats, bör dessa ämnen inte höra till 
denna förordnings giltighetsområde utan hänföras till särskilda bestämmelser.

Vidare skall den tematiska strategins mål för obligatoriskt införande av normer för en 
integrerad hantering av skadegörare och ett integrerat växtskydd inom jordbruket införas i 
denna förordning som definitioner och åtgärder för ”god yrkespraxis” och ”sakkunnig 
hantering av bekämpningsmedel”. Därvid bör dessa anvisningar vara en obligatorisk del i 
samband med tillståndsgivning redan 2012 och inte först 2014.

Godkännandezoner

Föredraganden betraktar utifrån målen i förordningen inte inrättandet av zoner och ett 
godkännandeförfarande av bekämpningsmedelsprodukter utifrån dessa zoner som 
ändamålsenligt och anser att detta upplägg strider mot artikel 5 i EG-fördraget och synsättet i 
ramdirektivet för vatten.

För det första motsvarar Europeiska unionens godtyckliga zonindelning på intet sätt 
ekologiska eller naturgeografiska kriterier. Denna indelning får till följd en gränsdragning, 
som exempelvis gör att Mosels vänstra och högra strand hamnar i olika ”rättsområden”. 
Riskbedömning och riskhantering skulle utgå från små naturgeografiska skillnader och mark-
och klimatmässiga förhållanden. Dessutom skulle varje medlemsstat bibehålla möjligheten att 
med sin egen skyddsnorm som grund gå utöver gemenskapens norm eller fatta beslut om 
godkännande av produkter för att genomföra fastslagna mål enligt nationella handlingsplaner 
för bekämpningsmedel, hälsoprogram eller miljöskyddsåtgärder. Varje medlemsstat skulle 
dessutom ha möjlighet att knyta tillståndsbeslutet till en nyttoprövning, som sker på grundval 
av de specifika nationella förutsättningarna.

Därför föreslår föredraganden att i stället för godtyckliga zoner bibehålla principen om 
ömsesidigt erkännande av nationella godkännanden samtidigt som medlemsstaterna utifrån 
subsidiaritetsprincipen ges möjlighet till nationella och regionala särbestämmelser.

Sårbara grupper

I princip anser föredraganden att det är nödvändigt att utforma skyddsmål för de svagaste och 
mest sårbara grupperna i samhället. Vid sidan av barn, embryon, foster, gravida och ammande 
mödrar utgörs dessa även av andra sårbara grupper såsom personer som är utsatta på grund av 
yrke eller boende samt bräckliga och sjuka personer. Alla prövnings- och beslutsstrategier 
måste utgå från detta och aktuella vetenskapliga rön måste beaktas.
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Aktuella tester för restprodukter visar att gränsvärdena för livsmedel för små barn enligt 
direktiv 2006/215 framför allt när det gäller frukt och grönsaker överskrids med upp till 
200 gånger. De neurologiska skador som har utlösts genom inverkan av bekämpningsmedel, 
särskilt i tidig barnaålder, har i vetenskaplig litteratur tydliggjorts på ett skrämmande sätt 
(bl.a. påvisas minskad intelligenskvot hos barn). Dessa resultat är alarmerande. Gemenskapen 
har förstärkt sitt arbete med att bekämpa fetma och främja sunda kostvanor. Det skulle vara 
orimligt om för höga halter av bekämpningsmedel ledde till minskad konsumtion av färsk 
frukt och färska grönsaker. Tillståndspraxis och märkning måste ske med hänsyn till dessa 
sårbara grupper.

Aktuell vetenskaplig ståndpunkt

Politiska och administrativa beslut bör alltid bygga på vetenskapens aktuella ståndpunkt. 
Därför blir en regelbunden granskning av alla godkännanden av verksamma ämnen 
nödvändig. Därtill är även grundförutsättningarna för granskningar och övervakning 
avgörande, som till exempel att förekomsten av verksamma ämnen och metaboliter kan 
analyseras på ett tillräckligt känsligt och praktiskt genomförbart sätt i alla relevanta miljöer 
eller att det finns handlingar med uppgifter för alla sökta användningsområden. Fri tillgång till 
vetenskapliga rön, uppgifter och rapporter måste i största möjliga omfattning säkerställas. 
Lärdomar från granskningar av ämnen bör leda till en flexibel, ärenderelaterad omprövning av 
beslut om tillstånd, till exempel vid upprepat överskridande av den fastställda maximigränsen 
för restprodukter i livsmedel, påverkan på grundvattnet osv. För att åstadkomma denna 
återkoppling till tillståndsgivningen betraktar föredraganden en obligatorisk granskning i 
efterskott som nödvändig, eftersom i regel inte alla i praktiken använda verksamma ämnen, 
relevanta metaboliter eller relevanta hjälpsubstanser prövas.

Därtill måste hänsyn tas till att bekämpningsmedel ofta används i sammansättningar och även 
förekommer som en blandning av restprodukter och kontaminationer i produkter och miljöer. 
Möjliga kombinationseffekter måste tas med i beräkningen vid tillståndsprövningen under 
beaktande av aktuella rön. Om det finns anledning att misstänka ackumulativa eller 
synergistiska effekter bör riskerna motverkas genom förebyggande åtgärder även om säker 
kunskap om dessa effekters förekomst saknas.

Kriterier för uteslutning

Eftersom det av flera exempel ur det förgångna har visat sig att exponering för farliga ämnen 
trots stränga restriktioner inte helt kan uteslutas, är det nödvändigt att fastställa kriterier för 
uteslutning på grundval av ämnesegenskaper för att på förhand förhindra en oacceptabel 
potentiell påverkan på människors hälsa och på miljön. Denna princip skall tillämpas på 
ämnen som har lång livslängd eller kan lagras i miljön, organismen eller näringskedjan eller 
har cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper samt ämnen med 
hormonella, neurotoxiska eller immunotoxiska verkningar. Därvid bör i enlighet med ett 
förebyggande miljö- och hälsoskydd strängare kriterier tillämpas än vad som föreslås i det 
föreliggande förslaget.
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Insyn och konkurrens

Föredraganden anser att största möjliga mått av insyn från tillståndsgivning via tillämpning 
till konsument är av största betydelse. Därför bör information om tillåtna verksamma ämnen 
offentliggöras via Internet liksom även information som är relevant för konsumenterna (t.ex. 
ekotoxikologiska uppgifter) från tillståndsförfarandet samt resultaten från granskningen av 
restprodukter. Utöver den föreslagna föreskriften om att bevara uppgifter för åtgärder mot 
växtskyddsmedel (record keeping) föreslår föredraganden ett växtskyddsmedelspass, genom 
vilket mer insyn och möjlighet att spåra stegen i livsmedelskedjan kan garanteras. Genom 
ökad konkurrens främjas också hälsosamma livsmedel inom handeln. För i slutet av kedjan 
har konsumenterna rätt att veta vilka växtskyddsmedel som har använts i livsmedlen.


