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FÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att det i EU parallellt existerar olika former av jordbruk. För 
merparten av dessa utgör användning av bekämpningsmedel en del av 
produktionsmetoden. Det måste snarast undersökas om tillhandahållandet av 
högkvalitativa livsmedel i tillräcklig mängd inte kan säkerställas utan kemiska
bekämpningsmedel.

2. Europaparlamentet betonar att om man minskar användningen av bekämpningsmedel för 
att begränsa den risk dessa utgör och söker alternativa bekämpningsmedel, resurser och 
metoder som är miljövänligare och mindre skadliga för människor och djur, så kommer 
detta att innebära dels fördelar för miljön och folkhälsan, dels förbättrad kvalitet på EU:s 
jordbruksprodukter och en ökning av deras mervärde som resultat av en bred allmän 
medvetenhet och känslighet hos konsumenterna när det gäller dessa frågor.

3. Europaparlamentet anser att intresset inte i första hand bör riktas mot hållbar 
användningen av bekämpningsmedel utan snarare mot jordbruksproduktionens hållbarhet 
med avseende på livsmedelstrygghet, konsumenternas hälsa, tillhandahållande av rent 
dricksvatten, bevarande av en varierad flora och fauna samt hälsan för verksamma inom 
jordbruksyrken. Användningen av bekämpningsmedel kan vara ett verktyg i detta 
sammanhang, men kräver speciella regler med tanke på de potentiella hälsoskador som 
bekämpningsmedel skulle kunna orsaka.

4. Europaparlamentet betonar att man behöver sprida jordbruksmetoder som främjar 
användningen av lägre doser av bekämpningsmedel (bland annat integrerad produktion 
och ekologiskt jordbruk). Dessa metoder kommer att bidra till en totalt sett minskad 
användning av bekämpningsmedel.

5. Europaparlamentet påpekar att det endast vid tillgång till ett tillräckligt brett utbud av 
bekämpningsmedel och verksamma ämnen är möjligt att uppnå en varaktig 
resistenshantering och en vidareutveckling av växtskyddet. En sådan tillgång till 
bekämpningsmedel kommer också att öka stödet bland jordbrukare och andra operatörer 
för de olika rättsakter som reglerar deras användning och minska risken att man bryter 
mot dessa rättsakter.

6. Europaparlamentet påpekar att EU vid det här laget har utfärdat mer än ett dussin 
rättsakter som direkt eller indirekt reglerar användningen av bekämpningsmedel. 
Parlamentet betonar emellertid att de planerade bestämmelserna om användning av 
bekämpningsmedel är ett steg i rätt riktning.

7. Europaparlamentet kräver att beslut om användning av tillåtna bekämpningsmedel måste 
fattas med vägledning av rådgivare med lämpliga kvalifikationer. Detta 
bedömningsutrymme måste tas i beaktande i bestämmelser och vid kontroller beroende på 
de specifika omständigheterna i de olika medlemsstaterna.
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8. Europaparlamentet betonar att gemenskapslagstiftningen inte bör fastställa några 
kvantitativa restriktioner, eftersom detta skulle kunna uppmuntra jordbrukare och andra 
aktörer att använda ämnen som används i mindre mängder men som innebär större risker.

9. Europaparlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna säkrar en tillräcklig 
finansiering av informations-, rådgivnings-, och vidareutbildningsprogram. Dessa åtgärder 
är viktigare för att förbättra situationen än ytterligare dokumentations- eller 
rapporteringsskyldigheter. En heltäckande kontroll är i varje fall en utopi.

10. Europaparlamentet kräver att de planerade bestämmelserna inte leder till ökad byråkrati 
för jordbrukaren. Snarare bör den omfattande harmoniseringen leda till att 
kontrollförfarandena förenklas utan att kontrollerna blir mindre effektiva.

11. Europaparlamentet kräver att den planerade statistikförordningen inte leder till ökad 
byråkrati för jordbrukarna.

12. Europaparlamentet påpekar att det ännu finns många oklarheter när det gäller den 
integrerade hanteringen av växtskyddet som är bindande från 2014. Detta kan i samband 
med ömsesidiga överenskommelser leda till avsevärd osäkerhet och rättslig oklarhet bland 
jordbrukarna.

13. Europaparlamentet kräver att frivilliga åtgärder och stödåtgärder går före bindande 
bestämmelser. Beslut om den rätta kombinationen av instrument åligger medlemsstaterna 
efter en analys av den lokala situationen inom ramen för de nationella handlingsplanerna.

14. Europaparlamentet kräver att nationella handlingsplaner utarbetas i nära samarbete med 
jordbrukssektorn, på ett öppet sätt och med hänsyn till den miljöpåverkan som sådana 
åtgärder har samt på så sätt att målen kan prövas. Parlamentet förespråkar att 
gemenskapen tillämpar samfinansiering för nationella handlingsplaner. Allmänheten bör 
få utförlig information, och en fortlöpande uppdatering bör säkras för att förmå 
medlemsstaterna att göra kontinuerliga ansträngningar.

15. Europaparlamentet välkomnar varmt ytterligare harmonisering av bestämmelserna när det 
gäller tillåtande och utsläppande på marknaden av bekämpningsmedel. Däremot måste 
förfarandet stramas åt, optimeras och utformas på ett mer förutsägbart sätt, för att 
underlätta tillgången till marknaden för innovativa – och oftast mindre farliga – produkter. 
Harmoniseringen bör också utgöra ett motiv att undanröja bestående rättsosäkerhet.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda EU:s harmonisering av 
gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester, eftersom den nuvarande situationen innebär 
att det råder ojämlika villkor inom EU, vilket hämmar handeln och leder till osäkerhet hos
konsumenterna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna och 
industrin, vidta åtgärder mot införsel och utsläppande på marknaden av förfalskade 
och/eller icke tillåtna bekämpningsmedel.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att man vid bedömningar om
gränsvärdena för importerade livsmedel har överskridits vidtar samma åtgärder och 
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sanktioner som vid EU-producerade produkter. Parlamentet kräver att tillräckliga 
kontroller av importvaror (vilka i allmänhet är föremål för mindre sträng lagstiftning när 
det gäller användningen av bekämpningsmedel vilket innebär att det finns en högre risk 
för illegala bekämpningsmedelsrester) utförs omgående, tillräckligt intensivt och på 
samma sätt i alla medlemsstater, för att förhindra att europeiska jordbrukare och 
producenter behandlas orättvist, samt att jämlika villkor skapas för alla aktörer inom EU.

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillhandahålla 
tillräckliga medel för resistensforskning, för förädling och framtagande av en mångfald av 
nyttoväxtsorter med olika resistensegenskaper, för utforskning av växelbruks- och 
jordbearbetningsmetoder med syfte att bekämpa skadedjur och växtsjukdomar och för 
innovation när det gäller växtskydd (inklusive icke-kemiska alternativ).

20. Europaparlamentet efterlyser lämpliga kontroller av EU:s import av livsmedel som 
producerats med hjälp av växtskyddsprodukter och bekämpningsmedel vars användning 
och marknadsföring inte är tillåten inom EU.

21. Europaparlamentet efterlyser samordnade system för insamling av information om 
produktion, import, export, försäljning, distribution och användning av allmänt 
tillgängliga bekämpningsmedel.

22. Europaparlamentet efterlyser att gemenskapsmedel skall tillhandahållas för 
återanvändning av bekämpningsmedel, med tanke på att inom EU mer än 200 000 ton 
bekämpningsmedel ännu lagras såväl under jord som utomhus.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gentemot EU:s grannländer upprätta en 
skydds- och samarbetsstrategi som avser användning av bekämpningsmedel och 
växtskyddsprodukter.
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