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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0928/2012 af Silvia Beltran Palladares, spansk statsborger, på vegne 
af den europæiske forbruger- og miljøplatform, om den fare for menneskers 
helbred, som pesticider udgør

1. Sammendrag

Andrageren anmoder for det første om, at den virkning, pesticider og kemisk forurening i det 
hele taget har på menneskers helbred, undersøges og for det andet om, at salget af dem 
forbydes. Enkelte forskere, f.eks. professor Miquel Porta, har allerede udført undersøgelser, 
som viser, at blodet hos mange mennesker indeholder store mængder DDT, selvom stoffet 
allerede har været forbudt i flere år. En anden undersøgelse udført i Frankrig viste, at et ungt 
menneske i løbet af én dag kan akkumulere 45 forurenende stoffer fra de fødevarer, som 
vedkommende indtager, og fra deres emballage. Andrageren tilføjer, at det er sandsynligt, at 
roden til mange af de sygdomme, hvis årsager ikke kan forklares, såsom kræft, Alzheimer og 
Parkinson, findes i denne type fødevarer.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodes om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. april 2013

Andrageren er bekymret over forureningen af fødevarer, især pesticidrester. Han opfordrer 
indtrængende til, at der træffes foranstaltninger med henblik på gennemførelsen af EU's krav 
til importerede fødevarer og med henblik på oprettelsen af en arbejdsgruppe, der skal drøfte 
erhvervsbetingede sygdomme for landbrugere såvel som "naturlig" plantebeskyttelse.

I EU er godkendelsen af plantebeskyttelsesprodukter (også kaldet "pesticider") reguleret med 
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det formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet (forordning (EF) nr. 1107/20091, EU's 
godkendelsesordning for plantebeskyttelsesprodukter kan praktisk talt betragtes som den 
strengeste reguleringsordning i verden, hvad angår datakrav. Den er baseret på en grundig 
risikovurdering, der udføres af medlemsstaterne og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). Kun plantebeskyttelsesprodukter, som anses for at være 
sikre for menneskers sundhed og miljøet, godkendes.

Som en konsekvens af denne strenge godkendelsesordning er kun ca. 40 % af 
plantebeskyttelsesprodukterne, som var på markedet før 1993, godkendt i dag. Det bør 
imidlertid erindres, at mindre spor i miljøet af persistente plantebeskyttelsesprodukter, som er 
blevet taget ud af markedet, men blev brugt tidligere (f.eks. DDT), er teknisk uundgåeligt, 
selv om produkterne ikke har været brugt i mange år.

EU-lovgivningen sikrer også beskyttelse af forbrugerne gennem definition af 
maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af pesticider i fødevarer og foderstoffer 
(forordning (EF) nr. 396/20052). Disse maksimalgrænseværdier finder ligeledes anvendelse på 
landbrugsråvarer, der er produceret i EU, og på importerede landbrugsråvarer.

Overholdelsen af maksimalgrænseværdierne kontrolleres rutinemæssigt gennem offentlige 
kontroller i henhold til EU-lovgivningen (forordning (EF) nr. 882/20043 og forordning (EF) 
nr. 396/2005) Øgede offentlige kontroller udføres også for nogle landbrugsråvarer, der 
kommer fra ikke-EU-lande, hvor særlige risici er blevet identificeret (forordning (EF) nr. 
669/20094).

Hvad angår anvendelsen af plantebeskyttelsesprodukter, ønsker Kommissionen at gøre 
opmærksom på, at der defineres mærkningskrav for hver enkelt af disse produkter under 
godkendelsesproceduren. Disse mærkningskrav (forordning (EF) nr. 1272/20085) skal angives 
på al emballage og dække aspekter vedrørende beskyttelse, der er relevant for brugerens 
personlige beskyttelse såvel som, hvis det er relevant, begrænsning af brugen med hensyn til 
miljøaspekter. Det er landbrugernes og brugernes ansvar at overholde disse mærkningskrav. 
Endvidere opfordres der til yderligere information herom og uddannelse af brugerne i direktiv 
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2009/128/EF6 om bæredygtig anvendelse af pesticider.

Udover den ovenfor præsenterede europæiske lovgivning, der stiller strenge krav til 
godkendelsen af plantebeskyttelsesprodukter og fastsætter maksimalgrænseværdier, opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne yderligere til bæredygtig anvendelse af pesticider 
(direktiv 2009/128/EF). For eksempel skal medlemsstaterne træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at fremme bekæmpelsen af skadegørere med lav pesticidanvendelse 
såsom integreret bekæmpelse af skadegørere. Dette omfatter også feromone teknikker, såsom 
dem andrageren nævner. Endvidere skal medlemsstaterne inden 2012 have vedtaget nationale 
handlingsplaner, som fastsætter målsætninger og mål for at mindske indvirkningerne af 
pesticidanvendelse på menneskers sundhed (herunder beskyttelse af arbejdere) og miljøet.
Substanser, der giver anledning til bekymring, skal overvåges.

Endvidere foreskriver forordning (EF) nr. 1107/2009 strenge sundheds- og miljøbaserede 
godkendelseskriterier. Dette betyder, at substanser, der klassificeres som kræftfremkaldende, 
reproduktiontoksiske eller mutagene (kategori 1A eller 1B i henhold til forordning (EF) nr. 
1272/2008), hormonforstyrrende stoffer, persistente organiske miljøgifte (POP), persistente, 
bioakkumulerende og giftige stoffer, eller som meget persistente og meget bioakkumulerende 
(vPvB) ikke kan godkendes - og derfor ikke anvendes - forudsat at mennesker kun udsættes i 
ubetydelig grad.

Kommissionen vil gerne forsikre andrageren om, at et højt beskyttelsesniveau for sundhed,
sikkerhed og miljø er sikret gennem den gældende EU-lovgivning, som finder anvendelse på 
godkendelsen af plantebeskyttelsesprodukter (forordning (EF) nr. 1107/2009), fastsættelsen af 
maksimale grænseværdier og de relevante offentlige kontroller (forordning (EF) nr. 396/2005, 
nr. 882/2004, nr. 669/2009 og den bæredygtige anvendelse af pesticider (direktiv 
2009/128/EF).

Endvidere ønsker Kommissionen at understrege, at gennemførelsen af lovgivningen er en 
vedvarende proces, og at arbejdet med de tidligere retsakter fortsætter rutinemæssigt med 
henblik på at opfylde målet om at beskytte menneskers sundhed og miljøet.
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