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KOMITÉSAG 
 
Forlængelse af godkendelsesperioden for aktivstofferne: 1-methyl-
cyclopropen, beta-cyfluthrin, chlorotoluron, clomazon, cypermeth-
rin, daminozid, deltamethrin, dimethenamid-p, fludioxonil, flufe-
nacet, fosthiazat, indoxacarb, MCPA, MCPB, natriumaluminium-
silikat, peberstøv som ekstraktionsrest (PDER), prosulfocarb, 
thiophanat-methyl 
 
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Fø-
devareministeriets notat vedrørende udkast til Kommissionens gennem-
førelsesforordning (EU) xx/2019 af dd.mm.2019 om ændring af gen-
nemførelsesforordning 540/2011 for så vidt angår forlængelse af god-
kendelsesperioden for aktivstofferne: 1-methyl-cyclopropen, beta-
cyfluthrin, chlorotoluron, clomazon, cypermethrin, daminozid, deltame-
thrin, dimethenamid-p, fludioxonil, flufenacet, fosthiazat, indoxacarb, 
MCPA, MCPB, natriumaluminiumsilikat, peberstøv som ekstraktionsrest 
(PDER), prosulfocarb, thiophanat-methyl. 
 
Forslagene forventes sat til afstemning i den stående komité for planter, 
dyr, fødevarer og foder den 20. - 21. maj 2019. 
 
Samlet set påvirker forslaget miljøbeskyttelsesniveauet neutralt, da stof-
ferne er godkendt i EU i dag. 
 
Regeringen agter på at støtte Kommissionens forslag, idet der dog lægges 
afgørende vægt på, at godkendelsesperioden for dimethenamid-p, 
indoxacarb og thiophanat-methyl ikke forlænges, da der for disse stoffer 
allerede nu foreligger en konklusion fra den Europæiske Fødevaresikker-
hedsautoritet (EFSA) i forbindelse med EU revurdering, der viser en 
uacceptabel risiko for mennesker eller miljø. Endvidere lægges der afgø-
rende vægt på, at Kommissionen fremsætter forslag om fornyelse/ikke 
fornyelse af stofferne beta-cyfluthrin og cypermethrin i 2019, da der for 
begge aktivstoffer foreligger vurderingsrapporter fra EFSA, hvori der er 
flere problematiske områder, men da Kommissionen endnu ikke har 
fremsat et endeligt forslag om godkendelse eller ikke-godkendelse, er der 
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endnu ikke taget stilling til, hvorvidt der forsat kan vises sikker anven-
delse af stofferne. Desuden lægges der vægt på, at Kommissionen skal 
sikre, at forslagene kommer til afstemning så snart som muligt efter at 
Kommissionens vurderingsrapporter foreligger, særligt hvis EFSA har 
identificeret en risiko for sundhed eller miljø. 
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