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EU-kommissionär Ylva Johansson Stockholm 
14 juni 2022 

Ditt stöd för ”the EU Nature Package” är viktigt 

Bästa Kommissionär Ylva Johansson, 

Den 22:a juni finns äntligen möjlighet att säga JA till EU:s ”Nature Package” 
som utgör en mycket viktig del inom EU:s Gröna giv.  

Paketet innehåller två nya regelverk med stor potential att förbättra 
situationen för den biologiska mångfalden, för klimatet och för människors 
hälsa i hela Europa. Det handlar dels om EU:s nya Restaureringsförordning 
dels om det reviderade Direktivet för en hållbar användning av 
bekämpningsmedel i EU.   

Såväl allmänheten, forskare och företagare som medlemsstater och EU-
parlamentariker har länge krävt att dessa två nya regelverk snarast ska 
komma på plats. Här är några aktuella exempel: 

• Mer än 1,2 miljoner EU-medborgare krävde nyligen en snabb och 
kraftig minskning av användandet av kemiska bekämpningsmedel 
inom EU. 

• Våren 2021 krävde över 104 000 EU-medborgare, som en del i EU-
kommissionens egen konsultationsprocess, att EU:s nya 
restaureringsförordning snarast skulle bli verklighet. 

• Över 160 europeiska NGO:er har uppmanat EU-kommissionen att anta 
den nya restaureringsförordningen och minska användandet av 
kemiska bekämpningsmedel inom EU. 

• Även många företagsföreträdare kräver att en ambitiös 
restaureringsförordning snabbt kommer på plats. 

• 33 Europeiska expert-nätverk/organisationer och mer än 1400 forskare 
uppmanar EU-kommissionen att verka för en ambitiös 
restaureringsförordning. 

• Mer än 600 forskare och experter kräver att matproduktionen i Europa 
ska bli mer hållbar – bland annat genom att minska användningen av 
kemiska bekämpningsmedel. 

• Ett stort antal ledamöter i EU-parlamentet kräver att det uppdaterade 
bekämpningsmedelsdirektivet snabbt ska komma på plats och att 
användningen av kemiska bekämpningsmedel inom EU minskas. 
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• I mars 2022 varnade dessutom miljöministrarna från sju 
medlemsstater i ett brev för riskerna med att fördröja den nya 
restaureringsförordningen. 

 

Det är hög tid att EU:s Biodiversitets-och Från jord till bord-strategier 
implementeras på bred front. För detta krävs höga ambitioner och väl 
fungerande regelverk.  Centralt i den vidare processen är att den nya 
restaureringsförordningen och den uppdaterade versionen av direktivet för en 
hållbar användning av bekämpningsmedel i EU snarast kommer på plats.  De 
nya regelverken är avgörande för att vi ska kunna tackla vår tids ödesfrågor – 
klimatkrisen och biodiversitetskrisen – och de kommer att innebära stora 
förbättringar för naturen, klimatanpassningen, den långsiktiga 
livsmedelssäkerheten och människors hälsa i hela Europa. 

Vi hoppas på Ditt stöd i kollegiet för att dessa två mycket angelägna regelverk 
läggs fram den 22:a juni som planerat.  Ett ambitiöst, modigt och storskaligt 
arbete för att ta itu med de nära sammankopplade biodiversitets-, förorenings- 
och klimatkriserna är avgörande för Europas framtid.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Karin Lexén    Gustaf Lind 

Generalsekreterare   Generalsekreterare  

Naturskyddsföreningen   WWF 

 

  

 

 

https://zenodo.org/record/3237393#.YqLeIXZBzIV
https://ieep.eu/publications/climate-mitigation-potential-of-large-scale-nature-restoration-in-europe
https://www.restorenature.eu/File/Food_security_nature_restoration_factsheet_020622.pdf
https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_factsheet_nature_restoration_health_web.pdf

