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Meddelande från kommission till rådet, Europaparlamentet
och Ekonomiska och sociala kommittén – Mot en temainriktad
strategi för hållbar användning av bekämpningsmedel

Ändring av remissvarstid

IVT fick dokumentet ”Mot en temainriktad strategi för hållbar användning av
bekämpningsmedel” den 10 september, med erbjudande att lämna remissvar senast
den 30 november 2002. Senare meddelades att den verkliga remisstiden var satt till
den 30 september 2002. Den korta tid som stått till förfogande har gjort det omöjligt
för oss att lämna ett utförligt och detaljerat svar. Vi sänder därför idag endast in
allmänna kommentarer.

Eftersom ämnesområdet är av central betydelse för våra medlemsföretags verksam-
het, fortsätter vi att bearbeta dokumentet inom IVT. Om vi i den bearbetningen finner
det motiverat, kommer vi att lämna ytterligare synpunkter under oktober månad.
Förhoppningsvis har Miljödepartementet då möjlighet att beakta våra synpunkter.

Allmänna kommentarer

Vi finner att dokumentet ”KOM (2002) 349 slutlig” är en bra grund för kommande
diskussioner och åtgärder om en strategi för hållbar användning av bekämpnings-
medel.

Det är glädjande att Kommissionen inser växtskyddets betydelse. Likaledes är det
glädjande att växtskyddsmedlens roll i ett hållbart jordbruk belyses. Växtskydds-
medlens bidrag till en hållbar utveckling såväl i dagens som i morgondagens
jordbruk måste beaktas i utvecklingen av en strategi för hållbar användning av
bekämpningsmedel.

Föreslagna åtgärder kompletterar nuvarande lagstiftning. Både med hänsyn till detta
och till möjlig utväxling i form av ökad säkerhet, är det rimligt att åtgärderna riktar
in sig på användningen av växtskyddsmedel. ”Överlappande” eller ”dubbla”
regelverk bör däremot undvikas.
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Flera av de föreslagna åtgärderna är mycket kostnadskrävande. Ett eventuellt
genomförande kan också leda till betungande merarbete och administration för hela
livsmedelskedjan. Det är viktigt att utbytet av varje planerad åtgärd vägs mot
kostnaden, innan beslut fattas om införande. Ekonomiskt stöd för vissa delar av
genomförandet är också en förutsättning.

Utbildning av användare (och övriga i processen), funktionstest av spridningsutrust-
ning, goda rutiner för lagring och hantering, integrerad produktion som exempel på
god lantbrukarsed och riskminskning med stöd av nationella handlingsprogram, är
alla förslag på åtgärder som IVT i princip kan ställa sig bakom.

Skatter på växtskyddsmedel anser vi inte bidrar på ett effektivt sätt till att minska
riskerna. Dessutom kommer ett eventuellt skatteuttag i konflikt med det faktum att
växtskyddsmedlen på ett väsentligt sätt bidrar till utvecklingen av ett hållbart
jordbruk.

Eventuella indikatorer, avsedda att följa utvecklingen mot ökad säkerhet, måste vara
baserade på risk och inte på använd mängd (kvantitet) växtskyddsmedel. Varken kg
aktiv substans eller antal behandlingar per hektar är bra mått på risk.

Med vänlig hälsning

Hans Hagenvall
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