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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1103 (MOF alm. del) stillet 19. marts 2021 efter ønske fra 

Egil Hulgaard (KF). 

Spørgsmål nr. 1103 

”Vil ministeren tage initiativ til at undersøge, om Danmark er langsommere til at godkende nye 

pesticider end andre lande i EU?” 

Svar 

En gennemgang af foreliggende undersøgelser viser, at sagsbehandlingstiden for pesticidgodkendelser 

i Danmark overordnet er sammenlignelig med øvrige medlemslandes. 

 

I forbindelse med evalueringen af EU's pesticidregler (det såkaldte REFIT) blev der udarbejdet en 

undersøgelse af medlemslandenes gennemsnitlige sagsbehandlingstid for fornyede godkendelser af 

aktivstoffer pr. maj 2020 

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_report_2020_delays_approv

al_en.pdf). Heraf fremgår det, at sagsbehandlingstiderne for vurdering af aktivstoffer i Danmark 

svarer til de øvrige medlemslandes. 

 

I en anden undersøgelse, som EU-Kommissionen foretog ifm. REFIT i december 2019 fremgår det, at 

den gennemsnitlige behandlingstid for produktgodkendelser for alle landene i perioden 2017-2019 i 

gennemsnit var 19 måneder, mens den for gensidige anerkendelser var 6 måneder 

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_ppp_report_2020_delays_authori

sation_en.pdf). Til sammenligning var Miljøstyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for 

produktgodkendelser i perioden 2017-2021 på 24,2 måneder, mens sagsbehandlingstiderne for 

gensidige anerkendelser i perioden 2017-2021 var 10,1 måneder (jf.  besvarelse af MOF alm. del spm. 

nr. 1101). 

 

Jeg ønsker naturligvis, at der skal ske en rettidig behandling af ansøgninger efter forordningens regler. 

Miljøstyrelsen har, på baggrund af udfordringer med at overholde fristerne for godkendelse af 

pesticidmidler i pesticidforordningen, udarbejdet en handlingsplan for afvikling af den sagspukkel, 

som eksisterer på området. Jeg henviser i den forbindelse til min besvarelse af MOF alm. del spm. nr. 

1102. 
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