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NB: DETTE ER EN OVERSÆTTELSE AF EN DEL AF DEN OPRINDELIGE OVERSIGTSRAPPORT (REF. DG(SANTE)/2017-6291).
DEN ER MENT SOM EN HJÆLP FOR BESØGENDE PÅ DETTE WEBSTED, MEN HAR
INGEN OFFICIEL STATUS. DER BØR ALTID HENVISES TIL DEN FULDE ORDLYD I DEN OPRINDELIGE RAPPORT.

RESUMÉ
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider (i
det følgende benævnt "direktivet") blev vedtaget den 21. oktober 2009 som led i 2006temastrategien om bæredygtig anvendelse af pesticider. Direktivet fastsætter en ramme for
foranstaltninger, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider i EU ved at mindske risici
og virkninger for menneskers sundhed og miljøet ved anvendelsen af pesticider og ved at fremme
anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere (IBS) og alternative metoder eller
teknikker såsom ikke-kemiske alternativer til pesticider.
Oversigtsrapporten indeholder en detaljeret oversigt over de vigtigste konklusioner vedrørende
resultaterne af et spørgeskema og en række factfinding-besøg til seks medlemsstater, giver
eksempler på god praksis i gennemførelsen og identificerer de største hindringer, som
medlemsstaterne møder i forbindelse med gennemførelsen af direktivet.
Hovedpunkterne er sammenfattet som følger:
Alle medlemsstaterne har vedtaget nationale handlingsplaner (NHP'er), i mange tilfælde med
betydelige forsinkelser, og med en stor forskelligartethed i deres fuldstændighed og dækning. 21
medlemsstater har fastsat mål for reduktion af risikoen, og 9 medlemsstater har fastsat mål for
reduktion af anvendelsen, idet visse medlemsstater har en kombination af begge dele.

Der er imidlertid kun 5 medlemsstater, der har fastsat målbare mål på højt niveau, hvoraf 4
vedrører risikoreduktion og et reduktion af anvendelsen. Nederlandene har også målbare mål
for reduktion af risikoen, men disse er fastsat uden for deres nationale handlingsplan.
Factfinding-besøgene fandt sted i tre af disse seks medlemsstater (Danmark, Tyskland og
Holland), og i alle tre tilfælde kunne der påvises fremskridt i retning af gennemførelsen af deres
mål for reduktion af risici.
IBS er et bærende element i direktivet, men om principperne for integreret bekæmpelse af
skadegørere overholdes på individuelt bedriftsniveau, bliver ikke systematisk kontrolleret af
medlemsstaterne. Desuden har medlemsstaterne endnu ikke fastsat klare kriterier for at sikre, at
de generelle principper for integreret bekæmpelse af skadegørere bliver fulgt af alle
professionelle brugere.
26 medlemsstater havde indført kontrolsystemer for sprøjteudstyr, og ca. 900 000 sprøjter var
blevet kontrollere inden fristen den 26. november 2016. Manglen på pålidelige data i visse
medlemsstater for det samlede antal sprøjter, der skulle testes, gør det umuligt at fastslå det
generelle niveau for overholdelse af reglerne. På grundlag af de foreliggende data er
overholdelsesgraden imidlertid mindre end 50 % i mindst 11 medlemsstater.
Alle medlemsstaterne havde oprettet et uddannelses- og certificeringssystem inden fristen den
26. november 2013 og oplyste, at næsten 4 mio. professionelle operatører var blevet uddannet.
Det var imidlertid ikke alle medlemsstaterne, der kunne fremlægge data om det samlede antal
operatører, der skulle uddannes og certificeres. Det betyder, at det ikke er muligt at fastslå det
generelle niveau for overholdelse af reglerne. Der var forsinkelser i uddannelsen og
certificeringen af operatører i seks medlemsstater. I fire af de seks medlemsstater, der blev
besøgt (Danmark, Tyskland, Nederlandene og Polen) blev der indberettet meget høje niveauer af
overensstemmelse på grundlag af resultaterne af deres kontrol.
Sprøjtning fra luften er forbudt i alle medlemsstaterne, og dispensationer gives kun på strenge
betingelser. Det sprøjtede område er begrænset, faldende og kontrolleres effektivt.
Selv om medlemsstaterne generelt har systemer til indsamling af oplysninger om akut
pesticidforgiftning, blev der sat spørgsmålstegn ved nøjagtigheden af disse data. Der er ikke
generelt gennemført systemer til indsamling af sådanne oplysninger om kronisk forgiftning.
Medlemsstaterne har truffet en lang række foranstaltninger for at beskytte vandmiljøet mod
virkningerne af pesticider for at reducere risici eller anvendelse af pesticider i specifikke
områder (f.eks. offentlige parker) og fremme sikker håndtering og opbevaring af pesticider og
rester. Imidlertid er fremskridtene på disse områder vanskelige at vurdere i betragtning af

manglen på målbare mål i de fleste nationale handlingsplaner på disse områder. Factfindingbesøgene gav imidlertid anledning til at pege på en række gode praksisser på de pågældende
områder.

