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BILAGA 

RÄTTELSE 

till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 

79/117/EEG och 91/414/EEG 

(Europeiska unionens officiella tidning L 309 av den 24 november 2009) 

Sidan 16, artikel 23.1 b 

I stället för: 

"b) inte är endokrinstörande eller orsakar neurotoxiska eller immunotoxiska effekter på grund 

av sina inneboende egenskaper, och" 

ska det stå: 

"b) inte har en inneboende förmåga att orsaka hormonstörande, neurotoxiska eller 

immunotoxiska effekter, och". 
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Sidan 42, bilaga II, punkt 3.6.5 

I stället för: 

"3.6.5 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på 

grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en 

genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte anses 

förorsaka endokrina störningar som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte 

människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna 

synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är 

försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som 

utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, 

skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som 

fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005. 

 

Senast den 14 december 2013 ska kommissionen för ständiga kommittén för 

livsmedelskedjan och djurhälsa lägga fram ett förslag till sådana åtgärder rörande specifika 

vetenskapliga kriterier för fastställande av endokrinstörande egenskaper som ska antas i 

enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4. 

 

I avvaktan på antagandet av dessa kriterier ska ämnen som i enlighet med bestämmelserna i 

förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i 

kategori 2 och reproduktionstoxiska i kategori 2 anses ha endokrinstörande egenskaper. 

 

Dessutom får ämnen såsom de som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 

1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 2 och 

som har toxiska effekter på de endokrina organen anses ha sådana endokrinstörande 

egenskaper." 
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ska det stå: 

"3.6.5 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på 

grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för provning eller andra tillgängliga uppgifter och information, inbegripet en 

genomgång av den vetenskapliga litteraturen, som granskats av myndigheten, inte anses ha 

hormonstörande egenskaper som kan ge skadliga effekter för människor, såvida inte 

människors exponering för detta verksamma ämne eller detta skyddsämne eller denna 

synergist i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna användningsförhållanden är 

försumbar, dvs. produkten används i slutna system eller under andra förhållanden som 

utesluter kontakt med människor och där resthalterna av det berörda verksamma ämnet, 

skyddsämnet eller synergisten i livsmedel och foder inte överskrider det standardvärde som 

fastställs i enlighet med artikel 18.1 b i förordning (EG) nr 396/2005. 

 

Senast den 14 december 2013 ska kommissionen för ständiga kommittén för 

livsmedelskedjan och djurhälsa lägga fram ett förslag till sådana åtgärder rörande specifika 

vetenskapliga kriterier för fastställande av hormonstörande egenskaper som ska antas i 

enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 79.4. 

 

I avvaktan på antagandet av dessa kriterier ska ämnen som i enlighet med bestämmelserna i 

förordning (EG) nr 1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som cancerogena i 

kategori 2 och reproduktionstoxiska i kategori 2 anses ha hormonstörande egenskaper. 

 

Dessutom får ämnen såsom de som i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 

1272/2008 klassificeras eller ska klassificeras som reproduktionstoxiska i kategori 2 och 

som har toxiska effekter på de endokrina organen anses ha sådana hormonstörande 

egenskaper.". 
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Sidan 44, bilaga II, punkt 3.8.2 

I stället för: 

"3.8.2 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på 

grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för testning inte anses förorsaka endokrina störningar som kan orsaka skadliga 

effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta 

verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna 

användningsförhållanden är försumbar." 

ska det stå: 

"3.8.2 Ett verksamt ämne, ett skyddsämne eller en synergist ska endast godkännas om det på 

grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för testning inte anses ha hormonstörande egenskaper som kan orsaka skadliga 

effekter på icke-målorganismer, såvida inte icke-målorganismernas exponering för detta 

verksamma ämne i ett växtskyddsmedel under realistiska föreslagna 

användningsförhållanden är försumbar.". 

Sidan 45, punkt 4, sjunde strecksatsen 

I stället för: 

"– Om, på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för testning eller andra tillgängliga uppgifter och information, som granskats av 

myndigheten, det anses förorsaka endokrina störningar som kan ge negativa effekter för 

människor om ämnet inte har uteslutits i enlighet med kriterierna i punkt 3.6.5." 

ska det stå: 

"– Om, på grundval av en bedömning utifrån gemenskapens eller internationellt överenskomna 

riktlinjer för testning eller andra tillgängliga uppgifter och information, som granskats av 

myndigheten, det anses ha hormonstörande egenskaper som kan ge negativa effekter för 

människor om ämnet inte har uteslutits i enlighet med kriterierna i punkt 3.6.5.". 
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