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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1178/2007 af Mark De Ath, britisk statsborger, for Amenity Forum, 
og 80 medunderskrivere, om det foreslåede EU-direktiv om bæredygtig 
anvendelse af pesticider

1. Sammendrag

Andrageren protesterer imod flere ændringsforslag, som Europa-Parlamentets Miljøudvalg 
har stillet til et forslag til direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets indsats for 
en bæredygtig anvendelse af pesticider. Ifølge andrageren ville ændringsforslagene gøre det 
forbudt at anvende pesticider på alle offentlige steder. Andrageren hævder, at Det Forenede 
Kongerige allerede fører streng lovbestemt kontrol med anvendelsen af pesticider, og mener, 
at pesticider spiller en væsentlig rolle med hensyn til at beskytte historiske steder mod 
dybrodet flerårigt ukrudt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. april 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. juli 2008.

"I juli 2007 vedtog Europa-Parlamentets Miljøudvalg en betænkning om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets indsats for en 
bæredygtig anvendelse af pesticider. I denne betænkning udtrykte Miljøudvalget sig til fordel 
for et totalt forbud mod brug af pesticider i alle områder, der bruges af den brede offentlighed, 
eller hvor der er følsomt dyreliv.

Målet med andragendet var at overtale medlemmerne af Europa-Parlamentet til at stemme nej til 
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denne ændring ved afstemningen på plenarmødet i oktober 2007. Kommissionens tjenestegrene 
modtog dette andragende i maj 2008.

Kommissionen er klar over, at der nok ikke kan gennemføres et totalt forbud mod brug af 
pesticider på alle områder med generel offentlig adgang, da der ikke er bæredygtige alternativer
til alle situationer.

Kommissionens forslag indeholder derfor bestemmelser om at forbyde eller begrænse brugen af 
pesticider til det absolut nødvendige, når det gælder områder, der bruges af den brede 
offentlighed, eller hvor der er følsomt dyreliv, og ved førstebehandlingen har Kommissionen i 
sin holdning til ændringsforslagene fra Europa-Parlamentet udtrykt, at den ikke kunne acceptere 
ændringsforslag 75.

Europa-Parlamentet fremlagde ikke ændringsforlag 75 ved afstemningen på plenarmødet den 
23. oktober 2007. Rådets fælles holdning omfattede heller ikke noget totalt forbud mod brug 
af pesticider."
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