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KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER 

Bruxelles, den 30.3.2009 
KOM(2009) 145 endelig 

2006/0136 (COD) 

  

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringsforslag 

til Rådets fælles holdning til  
forslaget til 

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

 
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG 
i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 

Offentligt
KOM (2006) 0388 - Ændret forslag

Europaudvalget 2006
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2006/0136 (COD) 

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), 
om Europa-Parlamentets ændringsforslag 

til Rådets fælles holdning til  
forslaget til 

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING 

 
om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 

ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG 
i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2 

1. INDLEDNING 

Ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), skal Kommissionen 
afgive udtalelse om de ændringer, som Europa-Parlamentet foreslår ved 
andenbehandlingen. Kommissionen forelægger hermed sin udtalelse om 
Parlamentets ændringsforslag.  

2. SAGSFORLØB 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2006) 388 endelig - 2006/0136 (COD)): 

18. juli 2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

31. maj 2007 

Udtalelse afgivet af Regionsudvalget: 13. februar 2007 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 23. oktober 2007 

Ændret forslag fremsendt: 

Politisk enighed i Rådet: 

11. marts 2008 

23. juni 2008 

Rådets fælles holdning vedtaget: 15. september 2008 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets andenbehandling: 13. januar 2009  

3. FORMÅLET MED FORSLAGET 

Den foreslåede forordning har til formål at afløse den eksisterende lovgivning om 
omsætning af plantebeskyttelsesmidler (Rådets direktiv 91/414/EØF) og indebærer 
en gennemgribende ændring af procedurerne for sikkerhedsevaluering af aktivstoffer 
og plantebeskyttelsesmidler. Totrinsproceduren i direktivet bibeholdes dog:  



 

DA 3   DA 

– Godkendelse af aktivstoffer på EU-plan 

– Godkendelse i medlemsstaterne af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder de 
godkendte stoffer. 

Af forenklingshensyn vil også Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod 
markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse 
virksomme stoffer blive ophævet. Hovedformålet med forslaget er at opretholde et 
højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed og miljøet, at reducere 
den administrative byrde, der er forbundet med de nuværende 
godkendelsesprocedurer, og at opnå en højere grad af harmonisering. 

Dette forslag skal ses som del af en pakke sammen med temastrategien for 
bæredygtig anvendelse af pesticider og forslaget til et rammedirektiv, der udfylder et 
hul i lovgivningen med hensyn til pesticiders brugsfase, og et forslag til forordning 
om indsamling af statistiske oplysninger vedrørende omsætning og anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler. 

4. KOMMISSIONENS UDTALELSE OM EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG 

I forbindelse med andenbehandlingen vedtog Europa-Parlamentet en konsolideret 
tekst, som indeholder en række ændringer i forhold til den fælles holdning. Teksten 
er resultatet af drøftelser mellem Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen. 
Ændringsforslagene er hovedsagelig af teknisk art og ligger på linje med og styrker 
det oprindelige forslags centrale principper. 

Kommissionen kan acceptere alle de ændringsforslag, Europa-Parlamentet har 
vedtaget. Resultatet af Europa-Parlamentets andenbehandling er meget 
tilfredsstillende. 

5. KONKLUSION 

I henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2, ændrer Kommissionen sit forslag som 
ovenfor angivet. 
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