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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider
(2007/2006 (INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Temastrategi for 
bæredygtig anvendelse af pesticider" (KOM(2006)0372),

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1600/2002/EF af 22. juli 2002 
om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram 1,

− der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (KOM(2006)0373),

− der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006)0388),

− der henviser til EF-traktatens artikel 175,
− der henviser til EF-traktatens artikel 6, i medfør af hvilken miljøbeskyttelseskrav skal 

integreres i udformningen og gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner, især 
med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. 
februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og 
animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 2,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 3, Rådets direktiv 98/83/EF af 3. 
november 1998 om kvaliteten af drikkevand 4, Rådets direktiv 75/440/EØF af 16. juni 
1975 om kvalitetskrav til overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i 
medlemsstaterne 5 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. 
december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse6, 

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur 7 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/ EF af 18. december 2006 om ændring af 
Rådets direktiv 67/548/ EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering 
og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 

  
1 EFT L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
3 EFT L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EFT L 330, 5.12.1998, s. 32.
5 EFT L 194, 25.7.1975, s. 26.
6 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.
7 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur 1,

– der henviser til Europa-Kommissionens sammenfattende rapport "Possibilities for Future 
EU Environmental Policy on Plant Protection Products" (1997),

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0000/2007),

A. der henviser til, at anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler i EU mellem 1992 og 2003 
fortsat var stor og ikke er faldet, 

B. der henviser til, at uønskede mængder af visse pesticider fortsat kan findes i miljøet, 
navnlig i jordbund og vand; der henviser til, at der stadig findes rester i 
landbrugsprodukter, der overskrider de lovbefalede grænseværdier, 

C. der henviser til, at selv om fordelene ved brugen af pesticider og den rolle, de spiller med 
hensyn til at sikre en effektiv og bæredygtig landbrugsproduktion i Europa, der er 
konkurrencedygtig, ikke kan benægtes, bør den brede befolkning informeres bedre om de 
mulige sundhedsmæssige og miljømæssige risici og skadevirkningerne på kort og 
mellemlang sigt i forbindelse med brugen heraf, 

D. der henviser til, at der ikke findes et gennemskueligt system til indberetning og 
overvågning af brugen af pesticider og restmængderne i produkter, herunder udvikling af 
passende indikatorer, 

1. anerkender behovet for en retlig ramme for anvendelsen af pesticider, da den nuværende 
lovgivning har vist sig ikke at være tilstrækkelig til at opnå en nedbringelse af de farer og 
risici for sundheden og miljøet, som brugen af pesticider indebærer;

2. glæder sig over temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider, der påviser 
manglerne i den nuværende lovgivning og foreslår en regulering af anvendelsesfasen for 
at "udbedre denne mangel", der findes mellem markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
på den ene side og afslutningen af sådanne midlers livscyklus på den anden side;

3. konstaterer, at temastrategien for bæredygtig anvendelse af pesticider kun omfatter 
plantebeskyttelsesmidler, som kun udgør en del af pesticiderne, og opfordrer 
indtrængende Kommissionen til hurtigst muligt at udvide anvendelsesområdet for 
temastrategien til at omfatte biocider; 

4. mener, at det er meget vigtigt at forbedre pesticidbrugernes adfærd for at undgå forkert 
anvendelse, overforbrug og giftulykker; glæder sig over etableringen af en ordning for 
uddannelse af professionelle pesticidbrugere, for hvilken Kommissionen bør udarbejde 
retningslinjer, der tager hensyn til forskellene mellem de forskellige europæiske regioner;

  
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 850.
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5. understreger, at en effektiv minimering af farer og risici for sundhed og miljø som følge 
af anvendelsen af pesticider ikke kan realiseres uden en konstruktiv dialog og 
kapacitetsopbygning, herunder finansiel stimulering, med tredjelande; 

6. fremhæver mediernes rolle i forbindelse med information af den brede befolkning om 
pesticidspørgsmål;

7. glæder sig over de foranstaltninger, som Kommissionen har valgt; understreger, at 
medlemsstaternes ambitiøse nationale handlingsplaner er centrale elementer i hele 
processen; 

8. beklager imidlertid, at Kommissionen har valgt at udelukke kvantitative og kvalitative 
kriterier i de nationale handlingsplaner, hvorved deres ambitionsniveau sænkes; 

9. understreger, at begrebet "nedbringelse af farer, risici og afhængigheden af pesticider" er 
meget upræcist og tvetydigt defineret, hvis der ikke fastsættes kvantitative mål for 
nedbringelsen i de nationale handlingsplaner, og det vil ikke tilskynde medlemsstaterne 
til at nedbringe den mængde pesticider, der anvendes; 

10. foreslår, at Kommissionen kombinerer fjernelse af farer, risici og afhængighed af 
pesticider med kvantitative kriterier i de nationale handlingsplaner, idet der tages hensyn 
til de positive erfaringer fra nogle medlemsstater, der allerede anvender kvantitative mål 
for nedbringelse, som har vist, at pesticidanvendelsen kan nedbringes uden væsentlige 
omkostninger for landbrugerne;

11. er enig i, at de nationale handlingsplaner bør tilpasses de specifikke forhold i de enkelte 
medlemsstater;

12. glæder sig over Kommissionens erklæring om, at det vigtigste forventede resultat af 
temastrategien er nedbringelsen af de skadelige virkninger, som brugen af pesticider har 
på menneskers sundhed; 

13. beklager, at sundhed kun nævnes forbigående i temastrategien, selv om pesticider sættes i 
forbindelse forstyrrelser i immunforsvaret, hormonforstyrrende virkninger, neurotoksiske 
virkninger og kræft 1; 

14. understreger, at fostre, spædbørn, børn og gravide, ældre og personer, der allerede er 
syge, er mere sårbare over for og mere udsatte for pesticider, navnlig for de kumulative 
virkninger af forskellige former for pesticider, end voksne;

15. mener, at det er meget vigtigt at gennemføre yderligere forskning i sundhedsvirkningerne 
af pesticidanvendelsen;

16. ser med stor tilfredshed på det såkaldte "substitutionsprincip", hvorved de farligste stoffer 
fjernes fra markedet, når der findes mere sikre alternativer, og understreger behovet for at 
anvende ikke-kemiske alternativer;

  
1 En europæisk strategi for miljø og sundhed, KOM(2003)0338, s. 5
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17. mener, at det er nødvendigt at udpege områder med stærkt reduceret eller ingen 
pesticidanvendelse og bedre beskyttelse af vandmiljøet mod pesticidforurening for at 
undgå uønsket eksponering; mener, at der bør etableres tilstrækkeligt brede 
"bufferområder", der tager hensyn til de forskellige geografiske forhold og vejrforhold;

18. konstaterer, at det europæiske grundvand og overfladevand er forurenet med pesticider; 
påpeger, at der for det meste kun foretages rensning af drikkevand, mens resten af det 
forurenede vand kommer ind i menneskekroppen via dyr og planter, hvilket efterfølgende 
giver anledning til høje behandlingsudgifter;

19. anerkender, at et forbud mod sprøjtning fra luften er uundgåeligt; mener dog, at 
sprøjtning kan anvendes, når det indebærer klare miljøfordele, eller når der ikke findes 
nogen brugbare alternativer, men at det samtidig bør være obligatorisk at underrette den 
brede befolkning om tidspunktet for sprøjtningen og om mængderne og typerne af 
pesticider;

20. opfordrer indtrængende Kommissionen til at fastsætte en maksimumsgrænseværdi for 
pesticidrester, der er så lav som muligt, med mindre det kan bevises, at selv de bedste 
tilgængelige teknikker og metoder ikke kan forhindre restmængder under et vist niveau; 
opfordrer i denne forbindelse medlemsstaterne til at forbedre overvågningen af 
pesticidkoncentrationer i levnedsmidler og miljømedier;

21. glæder sig over den foreslåede opfordring til medlemsstaterne om at fjerne bestemmelser, 
der tillader medlemsstaterne at anvende nedsatte momssatser på pesticider;

22. insisterer på, at Kommissionen fremsætter forslag til klare definitioner og 
minimumskriterier for integreret skadedyrsbekæmpelse;

23. erkender, at mange miljøproblemer er blevet integreret i de forskellige forordninger, der 
udgør den fælles landbrugspolitik, hvorved landbrugsproduktionen er blevet mere 
miljøvenlig;

24. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at fremme landbrug med lavt pesticidforbrug 
og økologisk landbrug, og til at sikre, at professionelle pesticidbrugere skifter til en mere 
miljøvenlig anvendelse af alle tilgængelige plantebeskyttelsesmidler, idet ikke-kemiske 
alternativer, vekseldrift og lugning prioriteres frem for en systematisk anvendelse af 
pesticider;

25. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en sikker opbevaring og håndtering af pesticider og 
til at sikre, at ubrugte pesticider, pesticider, hvis sidste anvendelsesdato er overskredet, og 
tom emballage indsamles på en kontrolleret måde, og at forældede pesticider behandles i 
overensstemmelse med reglerne om farligt affald; 

26. anerkender at sprøjteudstyr, der er godt vedligeholdt, har stor betydning for nedbringelsen 
af pesticiders skadelige virkninger på sundhed og miljø og understreger, at 
sprøjteudstyret skal kontrolleres jævnligt;

27. understreger, at pesticiders skadelige virkninger er velkendte, mens de skadelige 
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virkninger af genetisk modificerede organismer endnu ikke er blevet ordentligt påvist; 
opfordrer derfor til, at der gennemføres yderligere forskning i muligheden for at erstatte 
pesticider med genetisk modificerede organismer;

28. opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforme temastrategien som en paraply for 
eksisterende og fremtidig lovgivning; foreslår, at der fremsættes forslag til en blanding af 
instrumenter, der kan håndhæves, og som ikke er i modstrid med hinanden, men 
tværtimod supplerer hinanden;

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

I juli 2006 fremlagde Kommissionen en temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider 
for Rådet og Europa-Parlamentet sammen med et forslag til direktiv om en ramme for 
Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider og et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler. 

Formålet med strategien er at nedbringe de generelle risici og negative virkninger på 
menneskers sundhed og miljøet som følge af anvendelsen af pesticider. Strategien stammer 
fra det sjette miljøhandlingsprogram (vedtaget i juli 2002), hvori der opfordres til en 
bæredygtig anvendelse af pesticider således, at de negative konsekvenser for sundhed og 
miljø reduceres. 

Det må erkendes, at det vigtigste mål med denne politik er beskyttelse af sundheden og 
miljøet. Der er blevet udfoldet mange bestræbelser på at minimere risiciene i tilknytning til 
anvendelse af pesticider, men der findes fortsat uønskede mængder i jordbund og i vand. Der 
findes nu pesticidrester i alle habitater, 44 % af den frugt, der er blevet undersøgt, er forurenet 
med pesticider, 5,5 % over maksimumsgrænseværdien for pesticidrester. Det er temmelig 
skuffende at se, at emnet hovedsageligt behandles i medlemsstaternes landbrugsministerier 
med meget lidt input fra miljøministerierne. 

Der er fortsat ubestridt, at der er behov for en effektiv lovgivning vedrørende anvendelse af 
pesticider. Temastrategien "udfylder mangelen" mellem to faser, der allerede er reguleret –
markedsføringsfasen og afslutningen af produkternes livscyklus (lovgivning om maksimale 
restkoncentrationer og affald). Temastrategien regulerer anvendelsesfasen.

Ordføreren erkender, at anvendelse af pesticider er nødvendig for landbrugets produktivitet, 
men mener, at der findes andre måder at nedbringe anvendelsen af pesticider på, uden at 
nedbringe landbrugssektorens produktivitet. Økologisk dyrkning, vekseldrift, lugning eller 
mulig substitution/delvis substitution af pesticider med gmo'er kan være alternativer.

Ordføreren ønsker ikke at erstatte pesticider med gmo'er med det samme. Problemet er, at de 
uønskede virkninger af kemikaliebaserede pesticider på menneskers sundhed er velkendt. På 
den anden side er virkningerne af gmo'er på menneskers sundhed endnu ikke undersøgt. 
Derfor er det meget vigtigt at gennemføre yderligere forskning.

Titlen "Temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider" kan være vildledende, fordi den 
kun omfatter plantebeskyttelsesmidler, der kun udgør en del af pesticidgruppen. Derfor bør 
temastrategiens anvendelsesområde hurtigst muligt udvides til at omfatte biocider. 

Der er bred enighed om, at den nuværende viden om pesticider og deres anvendelse er 
utilstrækkelig. Derfor glæder ordføreren sig meget over etableringen af 
uddannelsesprogrammer for professionelle brugere, så de fuldt ud er klar over de risici, der er 
forbundet med anvendelsen af pesticider. 

Hjørnestenen i hele processen er indførelsen af nationale handlingsplaner. Det er imidlertid 
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beklageligt, at Kommissionen har valgt at udelukke kvantitative kriterier i de nationale 
handlingsplaner og udelukkende koncentrerer sig om "nedbringelse af farer, risici og 
afhængigheden af kemiske bekæmpelsesmidler". Dette er en vag formulering, der ikke vil 
lægge pres på medlemsstaterne for at nedbringe mængden af anvendte pesticider eller for at 
erstatte mere farlige pesticider med mindre farlige. De nationale handlingsplaner skal være 
konkrete og ved hjælp af den mest velegnede indikator angive, hvordan farer, risici og 
afhængigheden af kemiske bekæmpelsesmidler vil blive nedbragt. Ordføreren mener derfor, 
at Kommissionen bør kombinere fjernelse af farer, risici og afhængigheden af kemiske 
bekæmpelsesmidler med kvantitative kriterier i de nationale handlingsplaner. I denne 
forbindelse kan man eksempelvis se på Danmarks positive erfaringer med anvendelse af 
indekser for anvendelse. 

Det er meget skuffende at se, at man, selv om Kommissionen fastslog, at nedbringelse af de 
negative virkninger på menneskers sundhed som følge af anvendelsen af pesticider er det 
vigtigste mål med strategien, ikke finder en artikel i temastrategien, der specifikt vedrører 
dette spørgsmål, og at sundhed kun behandles marginalt. Temastrategien nævner ikke, at 
pesticider forårsager adskillige forstyrrelser i immunforsvaret, neurotoksiske lidelser og 
endog kræft. Det nævnes ikke, at gravide, børn og fostre er den mest sårbare gruppe.

Ordføreren glæder sig dog over de mange foranstaltninger, som Kommissionen har indført, 
støtter substitutionsprincippet, forbud mod sprøjtning fra luften, forbud mod nedsatte 
momssatser, øget beskyttelse af vandmiljøet og udpegning af områder med nedsat eller ingen 
brug af pesticider. Der bør dog indføres "bufferområder" for at beskytte den brede befolkning 
mod eksponering.


