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J.nr. 2020-29-35-00133 
Ref. NINNO 
Dato: 20-05-2020 

Høring over forslag til ændringer vedrørende grænseværdier for pesticidrester af stof-
ferne azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, 
phosalon, pyraclostrobin, repellenter: talloile og teflubenzuron - Forslag til ændring af 
forordning (EF) nr. 396/2005 (SANTE/12092/2019) 

Forslaget vedrører grænseværdier for følgende pesticider: azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, 
fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalon, pyraclostrobin, repellenter: talloile og teflubenzuron.  

Ændring vedrørende grænseværdierne foreslås på baggrund af nye anvendelser og revurdering af eksi-
sterende maksimalgrænseværdier (MRL).  

EU's Fødevareautoritet EFSA har foretaget en risikovurdering af alle de foreslåede MRL’er. I de tilfælde, 
hvor en MRL ikke accepteres, er det på baggrund af mangler i datagrundlaget eller fordi, risikovurderin-
gen har påvist indtagsproblemer ved den foreslåede MRL. 

Forslaget findes kun på engelsk. 

Høringssvar skal være Fødevarestyrelsen i hænde senest torsdag d. 28. maj 2020 kl. 10. Hørings-
svar sendes til 29@fvst.dk. Referer venligst til j. nr. 2020-29-35-00133. Evt. spørgsmål kan rettes 
til Nina Nørgaard Sørensen ninno@fvst.dk.    

Om høringsfrister 
Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at de fastlagte procedurer for forslag til behandling i Kommissio-
nens komitéer (komitésager) normalt gør det nødvendigt at fastsætte meget stramme tidsfrister for afgi-
velse af høringssvar.  

Forslag til afstemning i komiteprocedure kan ifølge forretningsordenen for Den Stående Komite for 
Planter, Dyr, Fødevarer og Foder (SCoPAFF) påregnes fremsendt fra Kommissionen to uger før afstem-
ningen. På væsentlige sager skal der fremsendes grundnotat til Folketingets Europaudvalg senest 8 dage 
forud for afstemningen. 

Udarbejdelse og behandling af notater til godkendelse i regeringen inden for disse frister gør det nød-
vendigt for Fødevarestyrelsen at fastsætte meget korte høringsfrister, for at høringssvarene herefter kan 
indgå i behandlingen af sagen. Ofte vil fristen være maksimalt 2 arbejdsdage til afgivelse af høringssvar. 

Fødevarestyrelsen gør sit yderste for at give høringsparterne så lang høringsfrist som muligt inden for de 
givne rammer. 

Med venlig hilsen 

Nina Nørgaard Sørensen 
 


