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KORTFATTAD MOTIVERING

För jordbrukare och konsumenter har användningen av bekämpningsmedel eller
växtskyddsmedel stora fördelar eftersom det innebär försörjningstrygghet och ett brett urval 
till ett rimligt pris. Växtskyddsmedel kan också ha en viktig funktion i vidareutvecklingen och 
anpassningen av biobränslen, om grödor används i produktionen av biobränslen. Å andra 
sidan utvecklas bekämpningsmedel för att bekämpa vissa organismer och de kan därför ha 
oönskade effekter på folkhälsan och miljön. För att åstadkomma en ansvarsfull och hållbar 
användning av bekämpningsmedel infördes redan 1979 en europeisk politik på detta område.

Men dagens situation är inte heller optimal: det finns fortfarande oönskade mängder av vissa 
bekämpningsmedel i miljön (i mark, luft och vatten), som utgör en potentiell risk för 
människor och miljön. Bristerna beskrivs tydligt i den temainriktade strategin för hållbar 
användning av bekämpningsmedel, som kommissionen nyligen presenterade. För att komma 
till rätta med dessa brister har kommissionen lagt fram två lagstiftningsförslag: en förordning 
om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (KOM(2006)0388) och detta förslag om 
användningen av bekämpningsmedel. Man måste därför utgå från båda förslagen. 

Föredraganden är positiv till kommissionens förslag i följande avseenden:

• Medlemsstater skall upprätta nationella handlingsplaner för att identifiera grödor, 
aktiviteter och områden för vilka riskerna är oroande samt åtgärder för att komma till rätta 
med dessa problem. Planerna skall innehålla mål och tidtabeller för genomförandet.

• System skall upprättas för utbildning av distributörer och yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel.

• Vid försäljning av bekämpningsmedel skall mer och bättre information ges till 
allmänheten.

• Regelbunden teknisk inspektion och underhåll av utrustning för spridning skall införas 
med hjälp av harmoniserade standarder.

• Särskilda åtgärder för att skydda vattenmiljön skall vidtas, t.ex. buffertzoner eller andra 
lämpliga åtgärder för att begränsa avdrift.

• Förbud mot flygbesprutning måste absolut införas för att begränsa riskerna för vindavdrift 
och medlemsstaterna måste få möjlighet att göra undantag (dessa skall vara klart angivna).

Föredragande välkomnar förslaget om en harmonisering. Den är inte endast viktig för att få 
till stånd en hög skyddsnivå för folkhälsan och miljön, men också för att skapa lika villkor för 
jordbrukare och producenter av bekämpningsmedel. Med tanke på skillnaderna i 
medlemsstaternas geografiska läge, deras jordbruk och klimat är föredraganden också positiv 
till det stora mått av flexibilitet som medlemsstaterna får när det gäller själva genomförandet. 
Däremot anser föredraganden att användningen av icke-kemiska bekämpningsmedel skulle 
kunna främjas mer genom att bästa praxis skulle spridas och genom regelbunden anpassning 
av integrerade bekämpningsmedel.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Artikel 2, punkt 2

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av annan 
närliggande gemenskapslagstiftning.

2. Detta direktiv skall tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av annan 
närliggande gemenskapslagstiftning eller 
nationella skatteåtgärder som främjar 
användningen av hållbara 
bekämpningsmedel.

Motivering

Det måste vara upp till medlemsstaterna att främja en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom skatteåtgärder om de så önskar.

Ändringsförslag 2
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får bevilja bidrag eller 
vidta skatteåtgärder för att främja 
användningen av hållbara 
växtskyddsmedel. Detta kan bland annat 
ske genom att en avgift införs för 
bekämpningsmedel, med undantag för 
icke-kemiska medel eller växtskyddsmedel 
med låg risk enligt artikel 46.1 och 
artikel 46a.1 i förordning (EG) nr […] om 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden .

Motivering

Det måste vara upp till medlemsstaterna att främja en mer hållbar användning av 
bekämpningsmedel genom skatteåtgärder om de så önskar.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
Artikel 3, led ia (nytt)

(ia) bekämpningsmedel: växtskyddsmedel 
enligt förordning (EG) nr […] om 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden.

Motivering

I texten refererar man ömsom till termen ”bekämpningsmedel”, ömsom till
”växtskyddsmedel”. För att undvika oklarheter och garantera rättssäkerhet är det viktigt att 
definiera termen ”bekämpningsmedel”.

Ändringsförslag 4
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror, och beroendet av 
bekämpningsmedel.

1. Medlemsstaterna skall anta nationella 
handlingsplaner för att fastställa mål, 
åtgärder och tidtabeller för minskning av 
risker, inbegripet faror av 
bekämpningsmedel. Målen måste stämma 
överens med bestämmelserna i artikel 4.1 
och artikel 16 i direktiv 2000/60/EG.

Motivering

De nationella handlingsplanerna bör först och främst begränsa riskerna och farorna som 
beror på användningen av bekämpningsmedel och egentligen inte användningen i sig. Det är 
viktigt att de nationella handlingsplanerna även utgår från målsättningarna i ramdirektivet 
för vatten.

Ändringsförslag 5
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Integrerat växtskydd utgör en del i de 
nationella handlingsplanerna, vilket 
beskrivs i artikel 13 där företräde ges till
växtskyddsåtgärder med icke-kemiska 
metoder.

Motivering

Integrerat växtskydd måste stimuleras.
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Ändringsförslag 6
Artikel 7

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om bekämpningsmedel, särskilt 
när det gäller hälso- och miljöeffekter och 
icke-kemiska alternativ.

Medlemsstaterna skall stödja 
informationsprogram riktade till allmänheten 
och underlätta allmänhetens tillgång till 
information om bekämpningsmedel, särskilt 
när det gäller effekterna på jordbruk, hälsa 
samt miljö och icke-kemiska alternativ.

Motivering

Det är viktigt med en nyanserad kampanj för att göra människor medvetna. Alla för- och 
nackdelar måste komma fram. Bekämpningsmedel har också sina fördelar, t.ex. bidrar 
växtskyddsmedel till att öka jordbrukets avkastning, höja kvaliteten på jordbruksvarorna, 
begränsa jorderosionen, uppfylla växtskyddskraven och möjliggöra internationell handel med 
jordbruksprodukter.

Ändringsförslag 7
Artikel 10, punkt 1, inledningen

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, se till att företräde ges åt

1. Medlemsstaterna skall, om 
bekämpningsmedel används i närheten av 
vatten, särskilt vatten avsett som 
dricksvatten, se till att företräde ges åt

Motivering

Vatten för dricksvattenförsörjning måste ges extra skydd.

Ändringsförslag 8
Artikel 11, led b

b) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud eller 
en begränsning enligt b får grundas på 
resultaten av relevanta riskbedömningar.

b) Användning av bekämpningsmedel skall 
förbjudas eller begränsas i särskilda 
bevarandeområden och andra områden som 
utsetts i syfte att fastställa nödvändiga 
bevarandeåtgärder enligt artiklarna 3 och 4 i 
direktiv 79/409/EEG och artiklarna 6, 10 
och 12 i direktiv 92/43/EEG. Ett förbud eller 
en begränsning skall grundas på resultaten 
av relevanta riskbedömningar.
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Motivering

Det är viktigt att man verkligen kontrollerar känsliga områden (med tanke på vilda djur och 
växter eller känsliga grupper såsom barn) för att se om användningen av bekämpningsmedel 
måste minskas eller till och med förbjudas. Man måste bestämma från fall till fall och utifrån 
en riskbedömning.

Ändringsförslag 9
Artikel 12, punkt 1, led d

(d) Rengöring av utrustning som använts för 
spridning.

(d) Förberedning, hantering, rengöring och 
lagring av utrustning som använts för 
spridning och tillbehör, inbegripet 
spridningsutrustning och kemikalier.

Ändringsförslag 10
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder 
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, däribland 
integrerat växtskydd, och för att säkerställa 
att yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel går över till en mer 
miljövänlig användning av alla tillgängliga 
växtskyddsåtgärder, företrädesvis 
lågriskalternativ om sådana kan användas 
och i annat fall produkter som, av de 
produkter som är tillgängliga för samma 
skadegörarproblem, ger minst påverkan på 
människors hälsa och på miljön.

1. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder 
som behövs för att främja jordbruk med små 
insatser av bekämpningsmedel, däribland 
integrerat växtskydd, och för att säkerställa 
att yrkesmässiga användare av 
bekämpningsmedel snarast möjligt går över 
till en mer miljövänlig användning av alla 
tillgängliga växtskyddsåtgärder, 
företrädesvis lågriskalternativ om sådana 
kan användas och i annat fall produkter som, 
av de produkter som är tillgängliga för 
samma skadegörarproblem, ger minst 
påverkan på människors hälsa och på miljön.

Motivering

Det är viktigt att yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel så fort som möjligt går över 
till en mer miljövänlig användning av alla tillgängliga växtskyddsåtgärder.

Ändringsförslag 11
Artikel 13, punkt 1a (ny)

1a. Medlemsstaterna skall främja 
användningen av växtskyddsmedel med låg 
risk enligt artikel 46.1 och artikel 46a.1 i 
förordning (EG) nr […] om utsläppande av 
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växtskyddsmedel på marknaden.

Motivering

Medlemsstaterna skall främja en mer hållbar och miljövänlig användning av 
bekämpningsmedel. Det är dessutom viktigt att det finns en tydligare koppling mellan detta 
direktiv och förordning (EG) nr […] om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

Ändringsförslag 12
Artikel 13, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av integrerat växtskydd.

2. Medlemsstaterna skall skapa eller stödja 
skapandet av alla nödvändiga förutsättningar 
för tillämpning av integrerat växtskydd och 
för varje gröda beskriva bästa praxis för 
integrerat växtskydd och ge företräde åt
icke-kemiska växtskydd.

Motivering

Bästa praxis när det gäller icke-kemiska växtskyddsmetoder hjälper yrkesmässiga användare 
att välja ett miljövänligare växtskyddsalternativ.

Ändringsförslag 13
Artikel 15a (ny)

Artikel 15a
Utbyte av information och bästa praxis

Kommissionen skall inrätta en plattform 
för utbyte av information och bästa praxis 
inom området för en hållbar användning 
av bekämpningsmedel och integrerat 
växtskydd.

Motivering

En viktig del vid främjandet av en hållbar användning av bekämpningsmedel och integrerat 
växtskydd är utbytet av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna och andra 
berörda parter. På så sätt behöver man inte ständigt etablera en ny praxis. Existerande 
initiativ (såsom det europeiska initiativet för att främja hållbar utveckling inom 
jordbruket)skulle också kunna ingå där.


