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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om en temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel
(2007/2006(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Temainriktad 
strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel (KOM(2006)0372),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 
22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram1,

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av 
en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel (KOM(2006)0373),

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om utsläppande 
av växtskyddsmedel på marknaden (KOM(2006)0388),

– med beaktande av artikel 175 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 6 i EG-fördraget, enligt vilken miljöskyddskraven skall 
integreras i utformningen och genomförandet av gemenskapens politik, särskilt i syfte att 
främja en hållbar utveckling,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 
23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och 
foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens 
område3, rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på 
dricksvatten4, rådets direktiv 75/440/EEG av den 16 juni 1975 om den kvalitet som krävs 
på det ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten i medlemsstaterna5 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 
för grundvatten mot föroreningar och försämring6,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet7 och 

  
1 EGT L 242, 10.9.2002, s. 1.
2 EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.
3 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
4 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.
5 EGT 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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Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG om ändring av rådets direktiv 
67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, 
förpackning och märkning av farliga ämnen för att anpassa det till förordning (EG) 
nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach) samt om inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet1,

– med beaktande av Europeiska kommissionens syntesrapport om möjligheterna för EU:s 
framtida miljöpolitik för växtskyddsmedel (”Possibilities for future EU environmental 
policy on plant protection products”) (1997),

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6-.../2007), och 
av följande skäl:

A. Användningen av växtskyddsmedel i EU var fortsatt hög under perioden 1992–2003 och 
har inte minskat. 

B. Fortfarande finns alltför stora mängder av vissa bekämpningsmedel i miljön, särskilt i 
mark och vatten, och bekämpningsmedelsrester som överskrider gränsvärdena
förekommer alltjämt i jordbruksprodukter.

C. Fördelarna med att använda bekämpningsmedel är obestridliga liksom deras roll för att 
säkra en effektiv, hållbar och konkurrenskraftig jordbruksproduktion i Europa. 
Allmänheten bör dock få bättre information om möjliga miljö- och hälsorisker och om de 
negativa effekter användningen kan medföra på både kort och lång sikt. 

D. Än så länge saknas ett öppet system för att redovisa och övervaka användningen av 
bekämpningsmedel och mängden bekämpningsmedelsrester i produkter. Lämpliga 
indikatorer behöver också utvecklas.

1. Europaparlamentet inser behovet av en rättslig ram för användningen av 
bekämpningsmedel eftersom gällande lagstiftning inte har räckt till för att minimera de 
faror och risker som bekämpningsmedel medför för hälsa och miljö.

2. Europaparlamentet välkomnar den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel. I strategin påpekas bristerna i det nuvarande regelverket och det 
föreslås att regler skall antas också för användningsfasen, för att på så sätt ”täppa till 
luckan” mellan utsläppandet av växtskyddsmedel på marknaden och slutet av livscykeln 
för dessa produkter.  

3. Europaparlamentet noterar att den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel bara omfattar gruppen växtskyddsprodukter och uppmanar 
kommissionen att snarast utöka den temainriktade strategins räckvidd till att även omfatta 
biocidprodukter. 

  
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 850.



PR\657643SV.doc 5/9 PE 386.500v01-00

SV

4. Europaparlamentet anser att det är viktigt att ändra beteendet hos dem som använder 
bekämpningsmedel för att undvika felanvändning, överanvändning och 
förgiftningsolyckor. Parlamentet välkomnar därför inrättandet av ett system för 
utbildning av yrkesmässiga användare av bekämpningsmedel, för vilket kommissionen 
bör ta fram riktlinjer som tar hänsyn till skillnaderna mellan olika regioner i EU.

5. Europaparlamentet understryker att en effektiv minimering av de faror och risker som 
användningen av bekämpningsmedel medför för hälsa och miljö förutsätter en 
konstruktiv dialog med tredjeländer och kapacitetsuppbyggnad, bland annat genom 
ekonomiska stimulansåtgärder.

6. Europaparlamentet understryker medias viktiga roll för att upplysa allmänheten i frågor 
som rör bekämpningsmedel.

7. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder kommissionen föreslår och betonar att 
ambitiösa nationella handlingsplaner från medlemsstaterna är avgörande för hela 
processen. 

8. Europaparlamentet beklagar dock kommissionens beslut att inte använda kvantitativa och 
kvalitativa kriterier i de nationella handlingsplanerna, vilket har sänkt ambitionsnivån. 

9. Europaparlamentet understryker att utan kvantitativa minskningsmål i de nationella 
handlingsplanerna blir formuleringen om att ”minska faror, risker och beroendet av 
kemisk bekämpning” väldigt vag och oklar och kommer inte att sätta press på 
medlemsstaterna att minska användningen av bekämpningsmedel.

10. Europaparlamentet föreslår att kommissionen bör kombinera målet att eliminera faror, 
risker och beroendet av kemisk bekämpning med kvantitativa kriterier i de nationella 
handlingsplanerna. I detta sammanhang bör man beakta de positiva erfarenheterna från 
vissa medlemsstater som redan använder kvantitativa minskningsmål och har kunnat visa 
att det går att minska användningen av bekämpningsmedel utan några större kostnader för 
jordbrukarna.

11. Europaparlamentet instämmer i att de nationella handlingsplanerna bör anpassas till de 
särskilda förhållandena i varje medlemsstat.

12. Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande om att det viktigaste förväntade 
resultatet av denna temainriktade strategi är en minskning av 
bekämpningsmedelsanvändningens negativa effekter på människors hälsa.

13. Europaparlamentet beklagar att hälsa bara berörs flyktigt i den temainriktade strategin, 
trots att bekämpningsmedel kan ha ett samband med skador på immunförsvaret, 
endokrina störningar, neurotoxiska skador och cancer1.

14. Europaparlamentet påpekar att foster, spädbarn, barn, gravida kvinnor, äldre och personer 
som redan har medicinska problem är mer känsliga och utsatta för bekämpningsmedel än 

  
1 En europeisk strategi för miljö och hälsa, KOM(2003)0338, s. 5.
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andra människor, särskilt för de sammantagna effekterna av olika slags 
bekämpningsmedel.

15. Europaparlamentet anser att mer forskning behövs om hälsoeffekterna av användningen 
av bekämpningsmedel.

16. Europaparlamentet ställer sig mycket positivt till den så kallade substitutionsprincipen, 
som innebär att farliga ämnen kommer att avlägsnas från marknaden när säkrare 
alternativ finns. Parlamentet framhåller också behovet av att använda icke-kemiska 
alternativ.

17. Europaparlamentet anser att oönskad exponering bara kan undvikas om man utser 
områden med kraftigt minskad eller ingen användning av bekämpningsmedel och ger 
vattenmiljön bättre skydd mot förorening med bekämpningsmedel. ”Buffertzoner” som 
har en lämplig omfattning med hänsyn till olika geografiska och vädermässiga 
förhållanden bör inrättas.

18. Europaparlamentet noterar att europeiska grundvatten och ytvatten innehåller 
förorenande bekämpningsmedel. Det är emellertid oftast bara dricksvattnet som renas, 
medan människor får i sig resten av det förorenade vattnet via växter och djur, med höga 
behandlingskostnader i ett senare skede som följd.  

19. Europaparlamentet inser att förbudet mot flygbesprutning är oundvikligt men anser ändå 
att metoden kan användas när den medför tydliga miljöfördelar eller där rimliga alternativ 
saknas. Emellertid bör det vara obligatoriskt att informera allmänheten om tidpunkten för 
flygbesprutning och om vilka mängder och typer av bekämpningsmedel som kommer att
användas.

20. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fastställa så låga gränsvärden som 
möjligt för bekämpningsmedelsrester, såvida det inte kan bevisas att det även med bästa 
tillgängliga tekniker och metoder är omöjligt att hamna under en viss nivå. 
Medlemsstaterna uppmanas i detta sammanhang att förbättra kontrollen av 
koncentrationen av bekämpningsmedel i livsmedelsprodukter och i miljön.

21. Europaparlamentet välkomnar förslaget att uppmana medlemsstaterna att inte längre 
tillåta reducerade momssatser på bekämpningsmedel.

22. Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att föreslå tydliga definitioner och 
minimikriterier för integrerat växtskydd.

23. Europaparlamentet noterar att ett stort antal miljömässiga hänsyn har integrerats i de
olika förordningar som utgör den gemensamma jordbrukspolitiken och att jordbrukets 
produktionsmetoder därmed har blivit miljövänligare.

24. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja jordbruk med liten användning 
av bekämpningsmedel och ekologiskt jordbruk samt att se till så att yrkesmässiga 
användare av bekämpningsmedel går över till en miljövänligare användning av 
tillgängliga växtskyddsmedel, där icke-kemiska alternativ, växelbruk och ogräsrensning 
ges företräde framför systematisk användning av bekämpningsmedel.



PR\657643SV.doc 7/9 PE 386.500v01-00

SV

25. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera säker lagring och hantering 
av bekämpningsmedel. De måste också se till så att tomma förpackningar och oanvända 
bekämpningsmedel som har passerat bäst-före-datum samlas in under kontrollerade 
former liksom att gamla bekämpningsmedel hanteras i enlighet med reglerna för farligt 
avfall.

26. Europaparlamentet noterar att välskött spridningsutrustning är avgörande för att minska 
bekämpningsmedlens negativa effekter på hälsa och miljö. Utrustningen måste därför 
regelbundet kontrolleras.

27. Europaparlamentet understryker att de negativa effekterna av bekämpningsmedel är 
välkända, medan de negativa effekterna av genetiskt modifierade organismer fortfarande 
inte har bevisats ordentligt. Parlamentet efterlyser därför mer forskning om möjligheterna 
att ersätta bekämpningsmedel med genetiskt modifierade organismer.

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utforma den temainriktade strategin som 
en ram för nuvarande och kommande lagstiftning. De instrument som föreslås bör vara 
förenliga och komplettera varandra så att de tillsammans bildar en genomförbar helhet.

29. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

I juli 2006 lade kommissionen för Europaparlamentet och rådet fram en temainriktad strategi 
för hållbar användning av bekämpningsmedel tillsammans med ett förslag till direktiv om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av 
bekämpningsmedel och ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om 
utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. 

Strategin syftar till att minska de allmänna riskerna med användning av bekämpningsmedel 
och de negativa effekterna på människors hälsa och miljön. Strategin har sitt ursprung i sjätte 
miljöhandlingsprogrammet (som antogs i juli 2002), vilket uppmanar till en hållbar 
användning av bekämpningsmedel för att minimera de negativa effekterna på människors 
hälsa och miljön. 

Det bör noteras att det viktigaste målet för denna politik är att skydda hälsa och miljö. Mycket 
har gjorts för att minimera riskerna med användning av bekämpningsämnen, men fortfarande 
finns alltför stora mängder i mark och vatten. Bekämpningsmedelsrester förekommer i alla 
livsmiljöer. 44 procent av all frukt som testas innehåller rester av bekämpningsmedel och för 
5,5 procent ligger nivån över gränsvärdena. Det är nedslående att frågan oftast bara behandlas 
av medlemsstaternas jordbruksministerier med ytterst liten inblandning från 
miljöministerierna. 

Behovet av en effektiv lagstiftning om användningen av bekämpningsmedel är fortfarande 
obestridligt. Den temainriktade strategin ”täpper till luckan” mellan de båda faser som redan 
omfattas av regelverket – utsläppandet på marknaden och slutet av livscykeln (lagstiftning om 
gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och avfallshantering). I den temainriktade strategin 
anges regler för användningsfasen.

Föredraganden inser att bekämpningsmedel är nödvändiga för jordbrukets produktivitet men 
anser att det finns andra sätt att minska användningen av bekämpningsmedel utan att minska 
produktiviteten i jordbrukssektorn. Ekologisk odling, växelbruk, ogräsrensning och att helt 
eller delvis ersätta bekämpningsmedel med genmodifierade organismer skulle kunna vara 
alternativ.

Föredraganden vill inte omedelbart ersätta bekämpningsmedel med genmodifierade 
organismer. Problemet är att kemiska bekämpningsmedels negativa effekter på människors 
hälsa är väl kända, medan effekterna av genetiskt modifierade organismer fortfarande inte har 
kartlagts. Ytterligare forskning kan därför vara av avgörande vikt.

Titeln ”Temainriktad strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel” kan verka 
missvisande eftersom strategin bara omfattar en grupp bekämpningsmedel, nämligen 
växtskyddsprodukter. Den temainriktade strategins räckvidd bör därför snarast breddas till att 
även omfatta biocidprodukter. 

De flesta är överens om att tillräckliga kunskaper om bekämpningsmedel och deras 
användning i dag saknas. Föredraganden är därför mycket positiv till att utbildningsprogram 
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skall inrättas för att göra yrkesmässiga invändare fullt medvetna om de risker som hänger 
samman med användningen av bekämpningsmedel. 

Det bärande inslaget i processen är införandet av nationella handlingsplaner. Emellertid är det 
beklagligt att kommissionen har valt att inte använda kvantitativa kriterier i de nationella 
handlingsplanerna utan enbart riktat in sig på målet att ”minska faror, risker och beroendet av 
kemisk bekämpning”. Detta är en vag formulering som inte kommer att sätta press på 
medlemsstaterna att minska mängden bekämpningsmedel eller att ersätta farliga 
bekämpningsmedel med mindre farliga. De nationella handlingsplanerna måste vara konkreta 
och med hjälp av den lämpligaste indikatorn ange hur faror, risker och beroendet av kemisk 
bekämpning kommer att minskas. Föredraganden anser därför att kommissionen bör 
kombinera målet att eliminera faror, risker och beroendet av kemisk bekämpning med 
kvantitativa kriterier i de nationella handlingsplanerna. Här skulle Danmarks erfarenheter av 
att använda index för spridningsfrekvens kunna fungera som exempel. 

Även om kommissionen erkänner att det viktigaste målet för strategin är att minska de 
negativa effekterna på människors hälsa hittar man nedslående nog inte en enda artikel i den 
temainriktade strategin där frågan särskilt behandlas, utan hälsa berörs bara i förbifarten. Att 
bekämpningsmedel orsakar många skador på immunförsvaret, neurotoxiska skador eller till 
och med cancer tas inte upp i den temainriktade strategin, liksom inte heller det faktum att 
gravida kvinnor, barn och foster är den mest utsatta gruppen.

Föredraganden välkomnar emellertid många av de åtgärder som kommissionen presenterar 
och stöder substitutionsprincipen, förbudet mot flygbesprutning, förbudet mot reducerade 
momssatser, det förbättrade skyddet för vattenmiljön och inrättandet av områden med kraftigt 
minskad eller ingen användning av bekämpningsmedel. ”Buffertzoner” bör dock skapas för 
att skydda allmänheten från exponering.


