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Luxembourg, den 5. februar 2020 

EU's indsats vedrørende pesticider har kun ført 
til beskedne fremskridt, siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret er der kun sket begrænsede fremskridt med 
hensyn til at måle og begrænse risiciene ved pesticidanvendelse i EU. Adskillige medlemsstaters 
fuldstændige gennemførelse af direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider er forsinket, og 
landbrugerne har stadig kun svage incitamenter til at anvende alternative metoder. Endvidere er 
Europa-Kommissionen ikke i stand til præcist at overvåge virkningerne eller risiciene ved 
pesticidanvendelse, siger revisorerne. 

Plantebeskyttelsesmidler (pesticider) anvendes til at beskytte afgrøder mod skadelige organismer, 
skadegørere og sygdomme. Disse midler, f.eks. insekticider, fungicider og herbicider, kan belaste 
miljøet og udgøre risici for menneskers sundhed. EU har haft fælles regler for deres godkendelse og 
anvendelse siden 1991 og vedtog i 2009 direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. 
Revisorerne vurderede, om EU's indsats på dette område havde været vellykket. 

Adskillige EU-medlemsstaters gennemførelse af direktivet i national ret var forsinket, og der blev 
indledt traktatbrudssager mod to medlemsstater i 2012. Revisorerne konstaterede også, at Europa-
Kommissionen ikke havde foretaget tilstrækkelig kontrol af, om gennemførelsen var fuldstændig eller 
korrekt. F.eks. var det ikke alle medlemsstater, der i national ret havde gennemført kravet om, at 
landbrugere skal anvende integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM). Revisorerne anerkender 
imidlertid, at Kommissionen siden 2016 har øget indsatsen for at håndhæve gennemførelsen af 
direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider. 

Ligesom direktivet er IPM-principperne blevet gjort obligatoriske for landbrugerne. IPM indebærer, at 
der kun bruges pesticider, hvis forebyggelse og andre metoder slår fejl eller ikke virker effektivt. Der er 
imidlertid ingen klare kriterier eller specifikke krav, der gør det muligt at håndhæve principperne og 
vurdere overholdelsen. Endvidere har Kommissionen oprettet kategorien 
"lavrisikoplantebeskyttelsesmidler". Denne betegnelse er dog indtil videre kun givet til 16 ud af 487 
stoffer, eller 3 %, hvilket er utilstrækkeligt, siger revisorerne.  
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Revisorerne bemærker også, at landbrugerne kun har få incitamenter til at reducere deres 
afhængighed af pesticider. Navnlig påpeges det i beretningen, at anvendelse af IPM-principperne ikke 
er en betingelse for at modtage betalinger under den fælles landbrugspolitik. 

"Indtil videre har Europa-Kommissionen ikke været i stand til i væsentlig grad at reducere og 
kontrollere de risici, der er forbundet med landbrugeres pesticidanvendelse," siger Samo Jereb, det 
medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Ved udformningen af 
den nye fælles landbrugspolitik, der træder i kraft i 2021, var der en mulighed for at gøre noget ved 
dette forhold, men den blev desværre ikke udnyttet." 

Revisorerne konstaterede, at de statistikker over aktivstoffer og deres anvendelse, som Kommissionen 
(Eurostat) havde offentliggjort, ikke var detaljerede nok til at være brugbare. Desuden var dataene fra 
medlemsstaterne ikke tilstrækkelig harmoniserede og aktuelle.  

Nogle medlemsstater har udarbejdet nationale indikatorer til måling af risici og virkninger, men de er 
ikke sammenlignelige på tværs af EU. Kommissionens første forsøg på at udvikle sådanne indikatorer 
på EU-niveau mislykkedes, fordi den manglede relevante data. Først i 2019, ti år efter direktivets 
vedtagelse, blev de to første EU-risikoindikatorer indført, og ingen af dem tager hensyn til, hvordan, 
hvor og hvornår pesticider anvendes. Kommissionen har derfor stadig ikke et solidt evidensgrundlag 
for at vurdere, om direktivet har opfyldt EU-målet om at sikre en bæredygtig pesticidanvendelse, 
konkluderer revisorerne. 

Eftersom Kommissionen er i gang med at evaluere lovgivningen på dette politikområde på baggrund af 
den stigende offentlige og politiske bekymring, anbefaler revisorerne:  

• at den sikrer kontrol vedrørende integreret bekæmpelse af skadegørere på bedriftsniveau 
• at den giver mulighed for at koble integreret bekæmpelse af skadegørere sammen med 

betalinger under den nye fælles landbrugspolitik 
• at den forbedrer statistikkerne over plantebeskyttelsesmidler 
• at den udarbejder bedre risikoindikatorer. 

Bemærkninger til redaktører  

Særberetning nr. 5/2020 "Bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler: Der er kun sket 
begrænsede fremskridt med hensyn til at måle og mindske risici" foreligger på Revisionsrettens 
websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

Revisionsretten udgav i 2019 særberetninger om relaterede emner, nemlig EU's 
fødevaresikkerhedspolitik og EU-ordningen for kontrol af økologiske produkter. I år har vi desuden 
planlagt at offentliggøre særberetninger om biodiversitet i landbruget og om bestøvere.  

Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for andre 
interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter for 
civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, vi fremsætter i vores særberetninger, bliver 
gennemført i praksis. 
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