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TOELICHTING – SAMENVATTING VAN DE FEITEN EN BEVINDINGEN 

Algemene achtergrond en overzicht van het bewijsmateriaal 

In mei 2017 heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) 

van het Europees Parlement een verzoek ingediend om een verslag over de tenuitvoerlegging 

van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen, hierna 

"de verordening" op te stellen. Dit verslag maakt deel uit van het 

uitvoeringstoetsingsprogramma van de Commissie ENVI. 

De afdeling Evaluatie achteraf (EVAL) van het directoraat Effectbeoordeling en Europese 

Meerwaarde (dat ressorteert onder het directoraat-generaal Parlementaire 

Onderzoeksdiensten, DG EPRS) leverde de expertise voor de tenuitvoerlegging van de 

verordening. Om het vereiste bewijsmateriaal te vergaren werd opdracht gegeven voor een 

studie waarin de tenuitvoerlegging van de verordening werd geëvalueerd. De resultaten 

werden geconsolideerd in een Europese uitvoeringsbeoordeling (EIA) en officieel 

gepubliceerd in april 20181. 

De studie was gebaseerd op vier onderling verbonden onderzoekslijnen: 

– "Evaluatie van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende 

het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en de gevolgen ervan. 

Inventarisatie van de afwijkingen die de lidstaten uit hoofde van artikel 53 van de 

verordening hebben toegestaan"; 

– "Beoordelingscriteria en capaciteit voor betrouwbare en geharmoniseerde 'risico-

identificatie' van werkzame stoffen"; 

– "Beoordeling van de capaciteit van de lidstaten om te zorgen voor een betrouwbare 

'toelating van gewasbeschermingsmiddelen', en de uniformiteit ervan"; 

– "Inventarisatie van praktijken van wetenschappelijke (risicobeoordeling) evaluatie 

van werkzame stoffen die gebruikt worden in gewasbeschermingsmiddelen" 

Een omvattende studie naar de impact van de verordening was nooit eerder verricht. In de 

EIA zijn nieuwe gegevens en bevindingen bijeengebracht. Zij is de belangrijkste 

informatiebron voor dit uitvoeringsverslag. 

Er dient op te worden gewezen dat de Commissie in november 2016 een Routekaart inzake de 

REFIT-evaluatie2 van EU-wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen en 

bestrijdingsmiddelenresiduen heeft gepubliceerd, waarvan de resultaten begin 2019 worden 

verwacht. 

Hoofddoel van beide evaluaties is de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 

te beoordelen. Hoewel de reikwijdte van de evaluatie door de Commissie groter is3, zijn de 

evaluatiecriteria identiek. 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 
3 Zij heeft betrekking op Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen, die centraal staat in dit uitvoeringsverslag, en op Verordening (EG) nr. 396/2005 tot 

vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van 

plantaardige en dierlijke oorsprong. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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Daarnaast is de Europese Ombudsman in februari 2016 tot een conclusie gekomen in Zaak 

12/2013/MDC betreffende het handelen van de Commissie ten aanzien van de toelating en het 

op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. De Commissie, in haar hoedanigheid 

van risicobeheerder, heeft de plicht ervoor te zorgen dat de werkzame stoffen die zij 

goedkeurt niet schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, noch voor het milieu. 

De Ombudsman was van mening dat de Commissie de neiging heeft in de praktijk te soepel 

te zijn en onvoldoende rekening houdt met het voorzorgsbeginsel. 

Er zijn ook relevante uitspraken van het Europese Hof van Justitie en andere relevante 

prejudiciële uitspraken waar de rapporteur rekening mee heeft gehouden. 

De recente controverse over de hernieuwing van de goedkeuring van de werkzame stof 

glyfosaat bewijst dat het vertrouwen in de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in 

de EU ernstig is ondermijnd. In oktober 2017 verklaarde de Commissie het Europese 

burgerinitiatief "Verbied glyfosaat en bescherm mens en milieu tegen giftige 

gewasbeschermingsmiddelen"1 ontvankelijk. Meer dan 1 miljoen burgers verzochten de 

Commissie "de lidstaten voor te stellen glyfosaat te verbieden, de toelatingsprocedure voor 

bestrijdingsmiddelen te hervormen en bindende EU-doelstellingen vast te leggen om het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen". 

Tegen deze achtergrond besloot het Europees Parlement in februari 2018 een Bijzondere 

Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (PEST) op te richten om de 

toelatingsprocedure voor bestrijdingsmiddelen in de Unie te analyseren en te beoordelen, 

met inbegrip van de gebruikte methodologie en de wetenschappelijke kwaliteit daarvan, 

de onafhankelijkheid van de procedure ten opzichte van de industrie, en de transparantie 

van het besluitvormingsproces en de uitkomsten daarvan. 

Bovendien stelde de Europese Commissie in april 2018 als follow-up van haar antwoord 

aan het Europese burgerinitiatief2 officieel een gerichte herziening van de Algemene 

levensmiddelenwetgeving voor en publiceerde zij een voorstel voor een verordening 

betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de 

voedselketen3, houdende wijziging van o.a. de verordeningen die hier worden besproken. 

Dit toont aan dat het evalueren van een ingewikkeld regelgevingssysteem om het op de 

interne EU-markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen te harmoniseren en te monitoren, 

hoog op de politieke agenda staat. 

Alle bovengenoemde feiten zijn verwerkt in het voorliggende verslag. De rapporteur houdt 

ook rekening met andere relevante studies en verslagen die zijn opgesteld door nationale 

autoriteiten en belanghebbenden. 

De verordening in de ruimere context van het bestrijdingsmiddelenbeleid van de EU 

In 2006 heeft de Europese Commissie een thematische strategie goedgekeurd voor het 

duurzame gebruik van bestrijdingsmiddelen in alle lidstaten. Als follow-up heeft de 

Commissie in 2006 een voorstel voor een verordening tot intrekking van Richtlijn 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en 

2 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 
3 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/follow-up/2017/000002/en?lg=en
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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91/414/EEG ingediend. De definitieve rechtshandeling (Verordening (EG) nr. 1107/2009 

die hier centraal staat) werd in 2009 gepubliceerd in het Publicatieblad. 

Bij de verordening werden regels vastgesteld voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen in hun commerciële aanbiedingsvorm en voor het op de markt 

brengen, het gebruik en de controle ervan binnen de EU. Bij de verordening werden zowel 

regels voor de goedkeuring van werkzame stoffen, beschermstoffen en synergisten waaruit 

gewasbeschermingsmiddelen geheel of gedeeltelijk bestaan, als regels voor 

toevoegingsstoffen en formuleringshulpstoffen vastgesteld. 

Een belangrijk nieuw element dat in de verordening werd geïntroduceerd was een aantal 

strikte uitsluitingscriteria1 voor de goedkeuring van werkzame stoffen op EU-niveau. De 

criteria werden geïntroduceerd met de bedoeling om de meest toxische stoffen van de markt 

te weren. De introductie van uitsluitingscriteria houdt in dat het goedkeuringsproces wordt 

bepaald volgens een op risico gebaseerde benadering, wat niet het geval was in Richtlijn 

91/414/EG van de Raad. 

De op risico gebaseerde benadering wordt ondersteund door een ander beginsel in de 

milieuwetgeving van de EU: het voorzorgsbeginsel. In het bijzonder worden de lidstaten er 

niet van weerhouden het voorzorgsbeginsel toe te passen wanneer er wetenschappelijk gezien 

onzekerheid bestaat over de risico’s van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid 

van mens en dier of voor het milieu. 

Regelgevingsprocedures voor de goedkeuring van werkzame stoffen en de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen 

In de Europese Unie worden gewasbeschermingsmiddelen onderworpen aan een tweeledig 

goedkeuringsproces: werkzame stoffen worden goedgekeurd op EU-niveau, commerciële 

gewasbeschermingsmiddelen worden vervolgens toegelaten op het niveau van de lidstaten. 

In de verordening staan drie belangrijke instrumenten centraal: 

a) goedkeuring van werkzame stoffen door nationale bevoegde autoriteiten, de EFSA 

en de Commissie in samenwerking met de deskundigen van de lidstaten (die zijn 

gegroepeerd in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en 

diervoeders/PDLD-comité) 

b) toelating van gewasbeschermingsmiddelen die goedgekeurde werkzame stoffen 

bevatten 

c) handhaving van regelgevingsgbesluiten die genomen zijn in het kader van 

goedkeuringen en toelatingen 

De goedkeuringsprocedure bestaat uit verschillende stadia: 

                                                 
1
 In artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt bepaald dat een werkzame stof slechts wordt goedgekeurd wanneer 

deze niet is ingedeeld als kankerverwekkend, mutageen, toxisch voor de voortplanting, persistent en bioaccumulerend, 

toxisch voor het milieu of hormoonontregelend voor mensen en niet-doelwit organismen. Dit houdt in dat als de risico-

identificatie aanleiding is om de werkzame stof in te delen als een stof die voldoet aan een van de zojuist genoemde 

uitsluitingscriteria, de stof verboden moet worden en derhalve het gebruik ervan in gewasbeschermingsmiddelen in de 

Europese Unie verboden moet worden (Bozzini 2018, bijlage II bij de EIA, blz. 21). 
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1. Aanvraag van de goedkeuring die wordt ingediend bij een EU-lidstaat die de 

lidstaat-rapporteur wordt genoemd (LR); 

2. De LR controleert of de aanvraag ontvankelijk is; 

3. DE LR stelt een ontwerpbeoordelingsverslag op; 

4. De EFSA maakt haar conclusies bekend; 

5. Het PDLD-comité stemt over goedkeuring of niet-goedkeuring; 

6. Goedkeuring door de Commissie; 

7. Bekendmaking van een verordening in het Publicatieblad van de EU. 

Een gewasbeschermingsmiddel bevat meestal meer dan een bestanddeel. Het werkzame 

bestanddeel tegen plagen en ziekten wordt de "werkzame stof" genoemd. 

Gewasbeschermingsmiddelen bevatten ten minste een goedgekeurde werkzame stof, en 

deze mag bestaan uit micro-organismen, feromonen en botanische extracten. 

De controle van de op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik ervan 

wordt uitgevoerd door de lidstaten. 

Belangrijkste punten van zorg 

In de EIA die door de EPRS is gepubliceerd wordt een aantal punten van zorg genoemd 

met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de verordening. In het ontwerpverslag heeft 

de rapporteur vooral oog voor de aspecten die negatieve gevolgen hebben voor de 

verwezenlijking van de doelstellingen op het gebied van gezondheid en milieu. 

Met name de toename van het aantal afwijkingen uit hoofde van artikel 53 zonder dat er een 

bevredigende motivering voor wordt gegeven of het feit dat een aantal cruciale aspecten 

onvoldoende wordt beoordeeld (bijvoorbeeld onbedoelde mengsels en combinatie-effecten, 

milieueffecten voor biodiversiteit, degradatie van bestrijdingsmiddelen bij lage concentraties, 

ontwikkelingsimmunotoxiciteit en ontwikkelingsneurotoxiciteit). 

Hoewel de verordening gezorgd heeft voor een duidelijke vooruitgang in termen van een 

betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu door uitsluitingscriteria in te 

voeren, wordt de evaluatie van de stoffen belemmerd door ontoereikende harmonisering 

(bijv. ecotoxicologie) en daarmee de doeltreffende tenuitvoerlegging op de relevante 

wetenschappelijke gebieden. 

Bij de evaluatie is een aantal punten van zorg aangemerkt die verband houden met de 

transparantie. Bijzonder problematisch is het feit dat er geen economisch haalbare en 

toegankelijke alternatieven beschikbaar zijn, en het feit dat goede landbouwpraktijken op het 

gebied van geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) en verhoogd gebruik en beschikbaarheid van 

stoffen met een laag risico, niet worden bevorderd. Het lijkt er ook op dat de doelstellingen en 

instrumenten van de verordening niet zijn afgestemd op het EU-beleid op het gebied van 

landbouw, voedselzekerheid, klimaatverandering en duurzaam gebruik van 

bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in 

levensmiddelen en diervoeders. De handhaving van de verordening is problematisch. Er zijn 
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aanwijzingen dat de handel in illegale en namaakgewasbeschermingsmiddelen toeneemt, wat 

in de afgelopen jaren is vastgesteld. 

Aanbevelingen van de rapporteur 

De rapporteur is ervan overtuigd dat er zowel op EU-niveau als op het niveau van de lidstaten 

meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de verordening doeltreffend wordt 

uitgevoerd. Hoewel de doelstellingen van de verordening met betrekking tot gezondheid en 

milieu naar verluidt zijn afgestemd op de werkelijke behoeften, laat de evaluatie zien dat deze 

twee doelstellingen in de praktijk niet worden verwezenlijkt. Dit is het gevolg van problemen 

met de praktische tenuitvoerlegging van de drie belangrijkste instrumenten van de 

verordening die in de EPRS-evaluatie zijn aangemerkt – (a) goedkeuring van de stoffen, 

(b) toelating van de gewasbeschermingsmiddelen die goedgekeurde stoffen bevatten, en 

(c) handhaving van regelgevingsbesluiten die genomen zijn in het kader van goedkeuringen 

en toelatingen. 

Met betrekking tot de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, is de 

rapporteur van mening dat verschillende aspecten van de tenuitvoerlegging bijzonder 

problematisch zijn. Hiertoe behoren: misbruik van de toelatingsprocedure voor noodsituaties, 

wat blijkt uit het toegenomen aantal afwijkingen uit hoofde van artikel 53, het frequente 

gebruik van de procedure waarbij er nog aanvullende gegevens (bevestigend van aard) 

moeten worden verstrekt, de verenigbaarheid van de verordening met het voorzorgsbeginsel, 

onvolledige harmonisering van gegevensvereisten en methodologieën die op sommige 

wetenschappelijke gebieden worden gehanteerd voor de evaluatie van stoffen aan de hand van 

de uitsluitingscriteria. 

De rapporteur is verheugd over het recente voorstel voor een verordening betreffende de 

transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling die onder andere betrekking heeft 

op gewasbeschermingsmiddelen, maar wijst er tegelijkertijd op dat enkele cruciale aspecten 

van het besluitvormingsproces in dit voorstel onvoldoende worden behandeld en met name 

het risicobeheer door het PDLD-comité in de context van de goedkeuring van werkzame 

stoffen. Verhoogde transparantie is ook nodig met betrekking tot de toelating door de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten. 

Daarnaast kan een doeltreffende tenuitvoerlegging niet worden bewerkstelligd zonder een 

betere harmonisering met EU-beleid en zonder sterkere prikkels om alternatieve oplossingen 

te bevorderen. 

Gebleken is dat de regelgevingsbesluiten uit hoofde van de verordening ontoereikend worden 

gehandhaafd is en dat betere controle op nationaal niveau noodzakelijk is. 
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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende 

gewasbeschermingsmiddelen 

(2017/2128(INI)) 

Het Europees Parlement, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen 

en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad1, 

– gezien Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 

23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige 

en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad2, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en 

mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 

en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/20063, 

– gezien Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van 

een duurzaam gebruik van pesticiden4, 

– gezien zijn resolutie van dinsdag 24 oktober 2017 over de 

ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot hernieuwde goedkeuring van 

de werkzame stof glyfosaat overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van 

gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij 

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/20115, 

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2017 over biologische pesticiden met een laag 

risico6, 

– gezien het besluit van de Europese Ombudsman van 18 februari 2016 in Zaak 

12/2013/MDC betreffende het handelen van de Commissie ten aanzien van de toelating 

en het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden)7, 

– gezien de Europese uitvoeringsbeoordeling inzake Verordening (EG) nr. 1107/2009 

betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en de relevante 

bijlagen, die in april 2018 is gepubliceerd door de Parlementaire Onderzoeksdienst 

                                                 
1 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1. 
2 PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1. 
3 PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1. 
4 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71. 
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0395. 
6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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(DG EPRS)1, 

– gezien de uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 november 

2016 in de zaken C-673/13 P Commissie v. Stichting Greenpeace Nederland en 

PAN Europe en C-442/14 Bayer CropScience en Stichting De Bijenstichting v. College 

voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– gezien het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 

Raad van 11 april 2018 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-

risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) 

nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 

2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening 

(EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], 

Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) 

nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], 

Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor 

levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 

2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]2, 

– gezien artikel 52 van zijn Reglement en artikel 1, lid 1, onder e), van en bijlage 3 bij 

het besluit van de Conferentie van voorzitters van 12 december 2002 betreffende de 

procedure inzake het verlenen van toestemming voor het opstellen van 

initiatiefverslagen, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 

(A8-0000/2018), 

A. overwegende dat de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de verordening heeft 

aangetoond dat de doelstellingen ter bescherming van de volksgezondheid en het milieu 

niet worden verwezenlijkt; 

B. overwegende dat de tenuitvoerlegging van de verordening niet is afgestemd op 

gerelateerd EU-beleid, met inbegrip van het beleid op het gebied van 

bestrijdingsmiddelen; 

C. overwegende dat gebleken is dat de praktische tenuitvoerlegging van de drie 

belangrijkste instrumenten van de verordening – goedkeuringen, toelatingen en 

handhaving van regelgevingsbesluiten – ontoereikend is en niet zorgt voor 

verwezenlijking van de doelstelling van de verordening; 

D. overwegende dat er bezorgdheid bestaat over de benadering die bij de evaluatie wordt 

gevolgd, als vastgesteld bij wet, met name met betrekking tot de vraag wie het bewijs 

moet leveren voor de evaluatie en de op risico gebaseerde benadering; 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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E. overwegende dat er bezorgdheid bestaat over de praktische tenuitvoerlegging van de 

vastgestelde evaluatiebenadering; overwegende dat er grote bezorgdheid bestaat over de 

onvolledige harmonisering van de gegevensvereisten en de gehanteerde methodologieën 

op sommige wetenschappelijke terreinen die het evaluatieproces kunnen belemmeren en 

dus kunnen leiden tot directe negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het 

milieu; 

F. overwegende dat er geconstateerd is dat het optreden van de nationale bevoegde 

autoriteiten een belangrijke factor is die van invloed is op de evaluatie van werkzame 

stoffen; overwegende dat er substantiële verschillen zijn tussen de lidstaten met 

betrekking tot aanwezige expertise en personeel; overwegende dat de verordening en de 

relevante ondersteunende wettelijke vereisten niet op uniforme wijze in alle lidstaten 

worden uitgevoerd met relevante implicaties voor de gezondheid en het milieu; 

G. overwegende dat de transparantie in alle stadia van het goedkeuringsproces 

ontoereikend is en negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het milieu en bij 

het publiek wantrouwen wekt in het systeem dat de bestrijdingsmiddelen reguleert; 

overwegende dat de transparantie van de aan de toelating gerelateerde activiteiten van 

de bevoegde autoriteiten evenmin toereikend is; 

H. overwegende dat toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen, die uitsluitend op 

nationaal niveau worden verleend, vaak kampen met trage besluitvorming over het 

risicobeheer; overwegende dat dit in sommige gevallen leidt tot een toename van 

toelatingen waarbij uit hoofde van artikel 53 van de verordening een afwijking wordt 

toegestaan; overwegende dat er gevallen zijn waarin dergelijke afwijkingen worden 

gebruikt tegen de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever; 

I. overwegende dat gebleken is dat dit onderdeel van de regelgeving op EU-niveau zorgt 

voor een meerwaarde van de nationale inspanningen en optredens; 

Belangrijkste conclusies 

1. is van mening dat de EU het passende niveau is waarop regelgevende maatregelen op 

het gebied van bestrijdingsmiddelen nog steeds getroffen moeten worden; 

2. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de verordening niet doeltreffend wordt uitgevoerd 

en dat de doelstellingen daardoor in de praktijk niet worden verwezenlijkt; 

3. merkt op dat de doelstellingen en instrumenten van de verordening niet zijn afgestemd 

op het EU-beleid op het gebied van de landbouw, voedselzekerheid, klimaatverandering 

en duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen en maximumgehalten aan 

bestrijdingsmiddelenresiduen in levensmiddelen en diervoeders; 

4. uit zijn bezorgdheid over de gestage toename van het gebruik en het geconstateerde 

misbruik van afwijkingen uit hoofde van artikel 53; 

5. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de onvolledige harmonisering van gegevens- en 

testvereisten op sommige wetenschappelijke terreinen kan leiden tot directe negatieve 

gevolgen voor de volksgezondheid, het milieu en de landbouwproductie; 
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6. betreurt dat er zo weinig publieke informatie beschikbaar is over de evaluatie- en 

toelatingsprocedure, en betreurt de beperkte toegang ertoe; betreurt dat het 

transparantieniveau in de lidstaten-rapporteur (die optreden in het kader van de 

goedkeuringsprocedure) laag is, dat de toegankelijkheid en de gebruikersvriendelijkheid 

van de informatie in het stadium van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(EFSA) problematisch is, dat er onvoldoende transparantie in het stadium van het 

risicobeheer lijkt te zijn en dat de transparantie ook door de belanghebbenden als 

problematisch wordt beschouwd; 

7. uit zijn bezorgdheid over het feit dat, in sommige gevallen, de 

gewasbeschermingsmiddelen die op de markt zijn en de manier waarop ze worden 

gebruikt door de gebruikers niet altijd voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden 

bij de toelating ten aanzien van hun samenstelling en gebruik; 

8. benadrukt dat de verordening meer moet weerspiegelen dat landbouwpraktijken die 

gebaseerd zijn op geïntegreerde plaagbestrijding, inclusief het stimuleren van de 

ontwikkeling van stoffen met een laag risico, moeten worden bevorderd; 

9. benadrukt dat veel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen al meer dan 15 jaar niet 

geëvalueerd zijn aan de hand van de EU-normen; 

10. uit zijn bezorgdheid over het feit dat de harmonisering van richtsnoeren op het gebied 

ecotoxicologie of gedrag in het milieu nog niet volledig is; 

11. benadrukt dat ontbrekende of onvolledige richtsnoeren ernstige tekortkomingen zijn die 

negatieve gevolgen hebben voor de tenuitvoerlegging van de verordening en daarmee 

voor de verwezenlijking van de doelstellingen; 

12. benadrukt dat de beschikbare richtsnoeren niet altijd wettelijk bindend zijn, wat zorgt 

voor rechtsonzekerheid voor de aanvragers en wat de in het kader van de 

goedkeuringsprocedures uitgevoerde evaluaties ter discussie stelt; 

Aanbevelingen 

13. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de verordening 

doeltreffend wordt uitgevoerd met betrekking tot hun specifieke rol in de goedkeurings- 

en toelatingsprocedures; 

14. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te erkennen dat de doelstellingen ter 

bescherming van de gezondheid en het milieu moeten primeren boven de doelstelling 

ter verbetering van de gewasbescherming; 

15. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de 

uitsluitingscriteria volledig en uniform worden gehanteerd, volgens de bestaande 

geharmoniseerde richtsnoeren, en ervoor te zorgen dat stoffen alleen worden beoordeeld 

op hun risico wanneer gebleken is dat zij geen risicovolle (uitsluitende) eigenschappen 

hebben, zoals wordt voorgeschreven door de verordening; 

16. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan om, als risicobeheerders in de 

goedkeurings- en toelatingsprocedures, het voorzorgsbeginsel naar behoren toe te 
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passen en bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van kwetsbare groepen 

van de bevolking, met inbegrip van zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen; 

17. dringt er bij de lidstaten op aan de toelatingen die worden verleend uit hoofde van 

artikel 53 van de verordening (afwijkingen) te beperken; 

18. dringt er bij de Commissie op aan methoden te ontwikkelen om te bepalen of bepaalde 

afwijkingen moeten worden toegestaan, met name met betrekking tot 'verwaarloosbare 

blootstelling' of 'ernstige fytosanitaire gevaar'; 

19. dringt er bij de Commissie op aan het gebruik van de procedure voor aanvullende 

gegevens te beperken; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de transparantie van de procedures te 

verhogen; 

21. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te zorgen voor een betere samenhang 

tussen de verordening en haar tenuitvoerlegging en de gerelateerde EU-wetgeving en 

het gerelateerde EU-beleid, met name de richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van 

pesticiden; 

22. dringt er bij de lidstaten op aan ervoor te zorgen dat de verordening doeltreffend wordt 

gehandhaafd, met name met betrekking tot de controle van 

gewasbeschermingsmiddelen die in de EU op de markt worden gebracht, ongeacht of zij 

geproduceerd zijn in de EU of worden ingevoerd uit derde landen; 

° 

° ° 

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie. 


