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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 indarbejde 
følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. henviser til, at der i Europa findes forskellige former for landbrug, og at anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler er kendetegnende for størstedelen af dem; mener, at der er et 
presserende behov for at se på, om levering af levnedsmidler af høj kvalitet og i 
tilstrækkelige mængder ikke kan garanteres uden anvendelse af kemiske 
plantebeskyttelsesmidler;

2. understreger, at en forpligtelse til at begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
for at gøre dem mindre farlige og til at søge alternative plantebeskyttelsesmidler, 
ressourcer og metoder, der er mere miljøvenlige og mindre skadelige for mennesker og 
dyr, ud over miljøfordelene og fordelene for folkesundheden vil forbedre kvaliteten af 
de europæiske landbrugsprodukter og øge deres merværdi som følge af et omfattende 
kendskab i befolkningen til og opmærksomhed blandt forbrugerne på disse spørgsmål;

3. mener, at interessen ikke hovedsageligt bør fokuseres omkring bæredygtig anvendelse
af plantebeskyttelsesmidler, men snarere omkring landbrugsproduktionens 
bæredygtighed med hensyn til fødevaresikkerhed, forbrugernes sundhed, forsyningen 
med rent drikkevand, bevarelse af en mangfoldig flora og fauna og sundheden hos dem, 
der arbejder inden for landbruget; mener, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler 
kan være et redskab i denne forbindelse, men at den bør være underlagt specifikke 
regler på grund af de potentielle sundhedsskadelige virkninger;

4. understreger, at der er behov for udbredelse af landbrugspraksis, der fremmer 
anvendelsen af mindre pesticiddoser (bl.a. integreret produktion og økologisk 
dyrkning), der vil bidrage til en generel nedbringelse af anvendelsen af pesticider;

5. henviser til, at det kun er muligt at opnå en bæredygtig resistenshåndtering og en 
videreudvikling af plantebeskyttelsen ved rådighed over et tilstrækkelig bredt udvalg af
plantebeskyttelsesmidler og –aktivstoffer, hvilket også vil øge landmændenes og andre 
aktørers støtte til forskellige retsakter, der regulerer anvendelsen heraf, og således 
nedbringe den manglende overholdelse af disse;

6. henviser til, at EU har vedtaget mere end et dusin retsakter, der direkte eller indirekte 
regulerer anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler; understreger imidlertid, at de 
planlagte retsforskrifter for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler går i den rigtige 
retning;

7. kræver, at afgørelsen om anvendelsen af tilladte plantebeskyttelsesmidler skal træffes
efter råd fra tilstrækkeligt kvalificerede rådgivere; mener, at regulering og kontrol bør 
give mulighed for at foretage sådanne skøn afhængigt af de særlige forhold, der gør sig 
gældende i de enkelte medlemsstater;
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8. understreger, at fællesskabslovgivningen ikke bør fastsætte kvantitative restriktioner, da 
dette vil kunne tilskynde landmændene og andre aktører til at anvende stoffer, der 
anvendes i mindre mængder, men som er farligere;

9. kræver, at Kommissionen og medlemsstaterne sikrer en tilstrækkelig finansiering af 
oplysnings-, rådgivnings- og uddannelsesprogrammer; henviser til, at disse 
foranstaltninger bidrager mere til forbedring af situationen end yderligere 
dokumentations- og indberetningsforpligtelser, og at en fuldstændig dækkende kontrol 
under alle omstændigheder er utopisk;

10. kræver, at de planlagte forskrifter ikke belaster landmændene yderligere med unødigt 
bureaukrati, men at den vidtgående harmonisering tværtimod bør være en anledning til 
at forenkle kontrolprocedurerne uden at gøre dem mindre effektive;

11. kræver, at den planlagte forordning om statistiske oplysninger ikke fører til, at 
landmændene belastes yderligere;

12. henviser til, at mange aspekter af den integrerede plantebeskyttelsesforvaltning, der er 
bindende fra 2014, endnu er uklare, hvilket i sammenhæng med kravene om 
krydsoverensstemmelse kan føre til betydelig usikkerhed og mangel på retlig klarhed 
blandt landmændene;

13. kræver, at frivillige foranstaltninger og støtteforanstaltninger skal prioriteres frem for 
bindende foranstaltninger; finder, at afgørelsen om den rigtige blanding af redskaber 
påhviler medlemsstaterne efter en undersøgelse af de lokale forhold inden for rammerne 
af de nationale handlingsplaner;

14. kræver, at udarbejdelsen af nationale handlingsplaner sker i tæt samarbejde med 
landbrugssektoren og på en gennemsigtig måde, idet der tages hensyn til sådanne 
foranstaltningers miljøvirkninger, og det sikres, at målene kan efterprøves; går ind for, 
at Fællesskabet medfinansierer de nationale handlingsplaner; mener desuden, at 
offentligheden bør modtage omfattende oplysninger, og at der bør sikres en regelmæssig 
opdatering for at foranledige medlemsstaterne til kontinuerligt at anstrenge sig;

15. glæder sig meget over den yderligere harmonisering af forskrifterne inden for området 
for godkendelse og markedsføring af plantebeskyttelsesmidler; henviser dog til, at 
procedurerne bør strammes op, optimeres og gøres mere forudsigelige for at lette 
innovative - og for det meste potentielt mindre farlige - produkters adgang til markedet; 
mener, at harmoniseringen også bør være en anledning til at fjerne den nuværende 
mangel på retlig klarhed; 

16. opfordrer Kommissionen til at fremskynde fællesskabsharmoniseringen af de 
maksimale restkoncentrationer, da den nuværende situation betyder, at der ikke findes 
ensartede konkurrencevilkår i EU, hvilket udgør en hindring for handelen og forvirrer 
forbrugerne;

17. opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og industrien at træffe 
foranstaltninger mod import og markedsføring af forfalskede og/eller ikke-tilladte 
plantebeskyttelsesmidler;
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18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at der, når der fastslås grænseværdioverskridelser 
på og i importerede levnedsmidler, træffes de samme foranstaltninger og sanktioner som 
ved produkter, der er fremstillet i EU; kræver, at det straks sikres, at importvarer (der 
generelt er underlagt en mindre streng lovgivning om anvendelse af 
plantebeskyttelsesmidler, hvilket betyder, at der er større risiko for ulovlige 
restkoncentrationer) i alle medlemsstater kontrolleres på samme måde og med 
tilstrækkelig intensitet for at forhindre, at europæiske landmænd og producenter stilles 
ringere, og for at sikre ens konkurrencevilkår i EU;

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at stille tilstrækkelige midler til 
rådighed til resistensforskning, forædling af og forsyning med en lang række afgrøder
med forskellige resistenskarakteristika, forskning i vekseldrift og jorddyrkningsmetoder 
til bekæmpelse af skadedyr og plantesygdomme og innovation inden for 
plantebeskyttelse (herunder ikke-kemiske alternativer);

20. opfordrer til, at der gennemføres en passende kontrol af foderstoffer, der importeres til 
EU, og som er produceret ved brug af plantebeskyttelsesmidler og pesticider, hvis 
anvendelse og markedsføring ikke er tilladt i EU;

21. opfordrer til, at der indføres koordinerede ordninger for indsamling af information om 
produktion, import, eksport, salg, distribution og anvendelse af alment tilgængelige 
pesticider;

22. opfordrer til, at der ydes fællesskabsstøtte til genbrug af pesticider, da der i hele EU 
stadig oplagres over 200 000 ton pesticider i underjordiske depoter og åbne lagre;

23. opfordrer Kommissionen til at udforme en beskyttelses- og samarbejdspolitik over for 
EU's naboer om anvendelse af pesticider og plantebeskyttelsesmidler.
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