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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående:Framställning 1178/2007, ingiven av Mark De Ath (brittisk medborgare), för 
”Amenity Forum”, med 80 namnteckningar, om det föreslagna EU-direktivet om 
hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren protesterar mot flera ändringsförslag som Europaparlamentets miljöutskott har 
lagt fram till ett utkast till direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för 
att nå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Enligt framställaren skulle 
ändringsförslagen leda till att användningen av bekämpningsmedel skulle förbjudas på alla 
offentliga platser. Framställaren hävdar att den brittiska lagstiftningen redan innehåller en 
strikt kontroll av användningen av bekämpningsmedel och anser att bekämpningsmedel har 
stor betydelse när det gäller att skydda historiska platser mot djuprotade fleråriga ogräs.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 7 april 2008. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 17 juli 2008.

I juli 2007 antog Europaparlamentets miljöutskott ett betänkande om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för 
att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. I detta betänkande förordade 
miljöutskottet ett totalförbud mot användning av bekämpningsmedel inom alla de områden som 
nyttjas av allmänheten eller av känsliga grupper.

Syftet med framställningen var att övertyga Europarlamentets ledamöter om att rösta mot denna 
ändring vid omröstningen under plenarsammanträdet i oktober 2007. Kommissionens 

Adlib Express Watermark



PE411.988v01-00 2/2 CM\738844SV.doc

SV

tjänsteenheter mottog denna framställning i maj 2008.

Kommissionen är medveten om att ett totalförbud mot användning av bekämpningsmedel i
rekreationsområden kanske inte alltid är möjligt, eftersom det inte finns praktiska alternativ för 
alla situationer.

Kommissionen har därför i sitt förslag rekommenderat att användningen av bekämpningsmedel 
förbjuds eller minimeras inom de områden som nyttjas av allmänheten eller av känsliga grupper. 
I kommissionens ståndpunkt om parlamentets ändringar under den första behandlingen kunde 
kommissionen inte godta ändringsförslag 75.

Europaparlamentet förde inte fram ändringsförslag 75 vid omröstningen under 
plenarsammanträdet den 23 oktober 2007. Inte heller föreslog rådet ett totalförbud mot 
användningen av bekämpningsmedel i sin gemensamma ståndpunkt.
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