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FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager: 

1. glæder sig over medlemsstaternes fremskridt for så vidt angår gennemførelsen af 
direktiv 2009/128/EF og understreger dets betydning som en ramme for sikker og 
bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler;

2. mener, at det er afgørende at evaluere gennemførelsen af direktivet i sammenhæng med 
EU's overordnede politik for pesticider, herunder bestemmelserne i forordning (EF) 
nr. 1107/2009 (forordningen om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler)1, 
forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen)2, forordning (EF) nr. 396/2005 
(forordningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester)3 og forordning (EF) nr. 
178/2002 (forordningen om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen)4;

3. værdsætter bestræbelserne på at sikre en vellykket indførelse af bæredygtig anvendelse 
af pesticider i EU ved at mindske risici og potentielle virkninger for menneskers og dyrs 
sundhed og miljøet og ved at fremme anvendelsen af praksis og teknikker, der udgør et 
miljøvenligt alternativ til pesticider;

4. bemærker, at selv om medlemsstaterne generelt har systemer til indsamling af 
oplysninger om akut pesticidforgiftning, er der tvivl om nøjagtigheden af dataene og 
brugen heraf; understreger, at der i vid udstrækning ikke er blevet udbredt systemer til 
indsamling af sådanne oplysninger om kronisk forgiftning;

5. bemærker, at den gennemførelsesrapport om direktivet (COM(2017)0587), som blev 
forelagt i oktober 2017, var planlagt til offentliggørelse af Kommissionen den 26. 
november 2014;

6. bemærker endvidere, at der i Kommissionens statusrapport fra 2017 konstateres 
betydelige mangler i medlemsstaternes nationale handlingsplaner, hvoraf nogle blev 
vedtaget med betydelige forsinkelser og med en vis grad af mangfoldighed med hensyn 
til fuldstændighed og dækning, såsom det faktum, at kun fem nationale handlingsplaner 
har målbare reduktionsmål;

7. bemærker, at mange medlemsstater har ændret deres oprindelige mål, idet der fokuseres 
mere på at mindske de risici, der er forbundet med plantebeskyttelsesmidler (PPP'er), 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 
24.11.2009, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på 
markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1).
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier 
for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 
91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer 
vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
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snarere end på faktiske reduktioner i de anvendte mængder;

8. mener, at de nationale handlingsplaner skal være baseret på resultater og evalueringer 
samt midler;

9. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremme harmoniseringen af 
risikoindikatorer på EU-plan og forpligte medlemsstaterne til at fremlægge mere 
omfattende oplysninger i deres nationale handlingsplaner, som skal være 
sammenhængende og sammenlignelige og omfatte målbare og opnåelige mål, og til at 
indsamle mere pålidelige oplysninger, herunder offentlige statistikker over virkningerne 
af eksponering for pesticider på sundheden, forbrugerne, dyrene, jordkvaliteten og
miljøet og over sporbarheden af erhvervsmæssig og ikkeerhvervsmæssig eksponering;

10. opfordrer derfor til indsamling af data om anvendelsen af pesticider som fastsat i 
forordning (EF) nr. 1185/20091 om statistik over pesticider, herunder brug af enkle 
indikatorer og øget fokus på EU-dækkende overvågningsværktøjer;

11. understreger i den forbindelse betydningen af gennemsigtighed med hensyn til 
statistikker over anvendelse af pesticider, eftersom anvendelsen af pesticider har 
konsekvenser for offentligheden og offentlige goder, som ikke blot vedrører 
kommercielle interesser;

12. er af den opfattelse, at den integrerede bekæmpelse af skadegørere (IPM) er en 
hjørnesten i dette direktiv, og at den spiller en central rolle med hensyn til at opnå en 
reduktion af afhængigheden af plantebeskyttelsesmidler, som ifølge visse 
peerevaluerede undersøgelser kan ligge på 30-50 %, samt at den udgør et værdifuldt sæt 
redskaber for landbrugere til at bekæmpe skadedyr og sygdomme og sikre udbyttet;

13. beklager, at der i nogle medlemsstater endnu ikke er opnået fuldt tilsagn til integreret 
bekæmpelse af skadegørere, og mener, at dette bør korrigeres for at udvikle et mere 
miljømæssigt bæredygtigt og sundhedsvenligt landbrug med lavere omkostninger og 
med fordele for miljøet, forbrugerne og landbrugerne, samtidig med at der mindes om, 
at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler ofte er absolut nødvendig til 
dyrkningsformål;

14. understreger derfor betydningen af, at kemiske pesticider anvendes som en sidste udvej 
inden for integreret bekæmpelse af skadegørere, efter at andre fysiske og biologiske 
metoder er udtømt, og af at de altid anvendes selektivt og målrettet;

15. understreger, at landbrugere har brug for et større antal værktøjer til beskyttelse af 
afgrøder, herunder en bred vifte af aktive stoffer, lavrisikostoffer, fysiske metoder og 
alternativer hertil såsom organismer eller ekstrakter heraf (biologisk bekæmpelse), for at 
sikre en omfattende IPM-strategi, der kan gennemføres af de europæiske landbrugere;

16. minder om, at plantebeskyttelsesmidler er vigtige redskaber til landbrug, 
ukrudtsbekæmpelse og skadedyrsbekæmpelse i byområder, herunder offentlige parker 
og jernbaner og andre sektorer, ikke mindst for at reducere, fjerne og forebygge 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over 
pesticider (EUT L 324 af 10.12.2009, s. 1).
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udbyttetab, der forårsages af skadedyr, sygdomme, ukrudt og invasive fremmede arter, 
og bekæmpe opbygning af resistens over for patogener, hvorved der bidrages til at 
stabilisere landbrugernes indkomster, så de kan producere sikkert og til overkommelige 
priser;

17. minder imidlertid om, at øget pesticidresistens skaber øget brug og afhængighed;

18. fremhæver, at EFSA's seneste rapport om pesticidrester i fødevarer viste, at 97,2 % af 
prøverne over hele Europa lå inden for de retlige grænser i EU-lovgivningen, hvilket 
vidner om et meget konsekvent og sikkert fødevareproduktionssystem;

19. bemærker, at medlemsstaterne har truffet en række foranstaltninger for at beskytte 
vandmiljøet mod virkningerne af pesticider;

20. glæder sig over, at de europæiske farvande generelt bliver renere, selv om der er plads 
til forbedringer;

21. opfordrer til større investeringer i tilpasningsmetoder, som forhindrer stoffer 
indeholdende landbrugskemikalier i at nå overfladevand og dybt vand;

22. tilskynder til foranstaltninger, der kan inddæmme mulig udsivning af disse stoffer til 
vandløb, floder og have, og anbefaler, at brugen af dem forbydes i jorder, hvorfra der 
kan forekomme nedsivning til grundvandet;

23. understreger, at det er mere omkostningseffektivt at forhindre pesticiderne i at nå frem 
til ferskvandssystemerne end at investere i dyre teknologier til fjernelse af pesticiderne;

24. understreger behovet for at give landbrugerne adgang til de nyeste digitale teknologier 
og for at investere i præcisionslandbrug og digitalt landbrug for at forhindre, at 
plantebeskyttelsesmidler spredes i ikkemålområder, samt for at udvikle biologiske 
bekæmpelsesmetoder;

25. understreger behovet for forskning og innovation inden for udvikling af nye 
plantebeskyttelsesmidler med lav risiko, da deres øgede udbud på markedet vil mindske 
risikoen for resistens over for aktive ingredienser og almindeligt udbredte 
plantebeskyttelsesmidlers konsekvenser for ikkemålarter;

26. opfordrer indtrængende Kommissionen til at vælge en risikobaseret tilgang til 
forvaltning og anvendelse af disse produkter, som er understøttet af peerevalueret, 
uafhængig videnskabelig dokumentation;

27. understreger, at mindre udbredt anvendelse er særligt berørt af knapheden på de 
relevante aktive stoffer;

28. mener, at yderligere investeringer og forskning i udstyr og teknologi kan spille en vigtig 
rolle i at gøre plantebeskyttelsesmidler mere effektive og mindske landbrugernes, 
sprøjteførernes og befolkningens potentielle eksponering herfor;

29. mener, at en hurtigere godkendelsesproces vil fremme industriel forskning i udvikling 
af nye aktive ingredienser med lav risiko, herunder nye, innovative lavrisikostoffer, og 
dermed sikre, at landbrugerne har adgang til tilstrækkelige plantebeskyttelsesmidler, 
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således at de hurtigere kan omstille sig til bæredygtige plantebeskyttelsesmidler og gøre 
den integrerede bekæmpelse af skadegørere mere effektiv;

30. advarer endvidere mod de talrige undtagelser, der undergraver forudsigeligheden ved 
brugen og hæmmer virksomhedernes investeringer i forskning og innovation;

31. minder om vigtigheden af at mobilisere Horisont Europa-programmet for at finansiere 
yderligere forskning i biologiske skadedyrsbekæmpelsesprodukter med lav risiko og 
søge efter mere miljøvenlige mekaniske eller kemiske løsninger;

32. understreger behovet for at udvikle, vedligeholde eller opnå typegodkendelse til en 
mere begrænset brug af plantebeskyttelsesmidler til et begrænset antal afgrøder, der 
dyrkes i de mest perifere regioner, hvor et af målene er at gøre dem mere økonomisk 
bæredygtige og konkurrencedygtige, navnlig efter åbningen af markederne for import 
fra tredjelande;

33. understreger vigtigheden af lavrisikopesticider af biologisk oprindelse og behovet for at 
fremme deres udvikling, godkendelse og markedsføring i EU; opfordrer Kommissionen 
til at fremme de ændringer i den gældende lovgivning, der er nødvendige for at indføre 
en fælles definition, der klart skelner mellem biologiske plantebeskyttelsesmidler og 
kemisk-syntetiske plantebeskyttelsesmidler;

34. opfordrer medlemsstaterne til strengt at overholde forbuddet mod import til EU af 
forbudte pesticider fra tredjelande;

35. understreger, at pesticider baseret på neonicotinoider spiller en særlig rolle i den 
foruroligende nedgang i bibestandene i hele Europa, som det fremgår af en række 
internationale undersøgelser, der har dannet grundlag for andragender fra borgere, som 
har samlet flere hundrede tusinde underskrifter i Europa;

36. anbefaler, at medlemsstaterne øger antallet af oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 
for at sikre, at landbrugerne ved, hvordan de anvender plantebeskyttelsesmidler korrekt, 
og at de er fuldt informeret om virkningerne heraf, herunder hvordan deres og andres 
sundhed beskyttes; 

37. understreger betydningen af, at landbrugsrådgivningstjenester, der er understøttet af den 
fælles landbrugspolitik, hjælper landbrugerne med bl.a. at begrænse deres anvendelse af 
pesticider og at anvende integreret bekæmpelse af skadegørere som standardmetode på 
en vellykket og økonomisk overkommelig måde, således at kemiske pesticider kun 
bruges som en sidste udvej, hvis det er nødvendigt efter at have brugt de fysiske og 
biologiske alternativer;

38. understreger, at det er nødvendigt at udveksle bedste praksis inden for og mellem 
medlemsstaterne, og understreger vigtigheden af at erhverve viden og kvalifikationer 
for så vidt angår alternativer til kemiske pesticider og af fuldt ud at anvende integreret 
bekæmpelse af skadegørere;

39. bemærker desuden, at der bedst opnås en nedbringelse af mængden af pesticider ved 
systemiske ændringer, der mindsker sandsynligheden for angreb fra skadegørere, 
fremmer strukturel og biologisk mangfoldighed frem for monokulturer og vedvarende 
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afgrøder og reducerer skadegøreres resistens over for aktive stoffer; fremhæver således 
behovet for at fokusere på, finansiere og integrere agroøkologiske metoder, der gør hele 
landbrugssystemet mere modstandsdygtigt over for skadegørere;

40. understreger det store behov for en regelmæssig vurdering af proportionaliteten mellem 
mængden af solgte pesticider og anvendelsesområdet inden for landbruget, der er 
baseret på brugerdatabaser og salgslister; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne 
til at oprette platforme for god praksis for brugen af pesticider og integreret beskyttelse 
på regionalt og lokalt plan;

41. understreger betydningen af at uddanne brugere, så der sikres sikker og bæredygtig 
anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, og understreger, at professionelle og 
ikkeprofessionelle brugere bør modtage passende uddannelse, som bør udvides til at 
omfatte små virksomheder og mikrovirksomheder; 

42. glæder sig over, at der er oprettet uddannelses- og certificeringsordninger vedrørende 
anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i alle medlemsstater, og at næsten fire mio. 
brugere indtil nu er blevet uddannet, men bemærker, at der som følge af manglende data 
mangler oplysninger om det antal brugere af plantebeskyttelsesmidler, der endnu ikke er 
blevet uddannet;

43. understreger, at bæredygtig og ansvarlig anvendelse af pesticider er en forudsætning for 
godkendelse af plantebeskyttelsesmidler.
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