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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden
(2018/2153(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien zijn besluit van 6 februari 2018 over de instelling, bevoegdheden, aantal leden 
en ambtstermijn van de Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor 
pesticiden1,

– 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 Raad2

("de verordening"),

– 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 Raad3,

– 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. 1907/20064,

– gezien Verordening (EU) nr. 546/2011 van de Commissie van 10 juni 2011 tot 
uitvoering van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad 
wat uniforme beginselen voor de evaluatie en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen betreft5,

– gezien Verordening (EU) nr. 283/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot 
vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen,

– gezien Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie van 1 maart 2013 tot 
vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen,

– gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1056 van de Commissie van 29 juni 2016 
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de verlenging 
van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof glyfosaat6 en 
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 van de Commissie van 1 augustus 2016 tot 
wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wat betreft de voorwaarden 

                                               
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0022.
2 PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1.
3 PB L 70 van 16.3.2005, blz. 1.
4 PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.
5 PB L 155 van 11.6.2011, blz. 127.
6 PB L 173 van 30.6.2016, blz. 52.
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voor de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat1,

– gezien Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2324 van de Commissie van 12 december 
2017 tot verlenging van de 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. 540/2011 van de 
Commissie2,

– gezien zijn resoluties van 13 april 20163 en 24 oktober 20174 over de 
ontwerpuitvoeringsverordening van de Commissie tot verlenging van de 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. 540/2011,

– gezien zijn resolutie van 15 februari 2017 over biologische pesticiden met een laag 
risico5,

– 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),

– gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren6,

– gezien de studie "IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate 
insecticides and herbicides", die op 20 maart 2015 werd gepubliceerd,

– gezien het advies van het Comité risicobeoordeling (RAC) van het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) over de indeling van glyfosaat van 
15 maart 2017,

– gezien het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 23 november 2016 
in zaak C-442/14, Bayer CropScience SA-NV en Stichting De Bijenstichting tegen 
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2018 over de tenuitvoerlegging van Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen7,

                                               
1 PB L 208 van 2.8.2016, blz. 1.
2 PB L 333 van 15.12.2017, blz. 10.
3 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0119.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0395.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0042.
6 PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.
7 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0356.
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– gezien het Commissievoorstel voor een verordening van het Europees Parlement en 
de Raad over de transparantie en duurzaamheid van EU-risicobeoordeling in de 
voedselketen (COM(2018)0179)1,

– gezien wetenschappelijk advies 5/2018 in het kader van het mechanisme voor 
wetenschappelijk advies over de EU-toelatingsprocedures voor 
gewasbeschermingsmiddelen van juni 20182,

– gezien artikel 52 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie 
voor pesticiden (A8-0000/2018),

Algemene overwegingen

A. overwegende dat de EU-toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen tot de 
strengste ter wereld behoort; overwegende dat de Bijzondere Commissie 
toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden (PEST) naar aanleiding van 
vraagtekens bij de beoordeling van glyfosaat zich tot taak heeft gesteld gebieden vast te 
stellen waarop de EU-toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen verder kan 
worden verbeterd door aanbevelingen te doen die zij nodig acht om een hoog niveau 
van bescherming te waarborgen van de gezondheid van mens en dier en van het milieu;

B. overwegende dat het besluitvormingsproces in alle stadia van de procedure te weinig 
transparant is gebleken, van het gebrek aan openbaarheid van de volledige studies en 
de ruwe gegevens tot het risicobeheer;

C. overwegende dat de wetenschappelijke methoden die worden gebruikt voor het 
beoordelen van werkzame stoffen, in de vorm van de door de EFSA en de lidstaten 
gehanteerde richtsnoeren, niet altijd overeenstemmen met de huidige stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis zoals voorgeschreven bij artikel 4 van de 
verordening; overwegende dat sommige belangrijke tests geen deel uitmaken van de 
risicobeoordeling of recente wetenschappelijke methoden ontbreken (zoals het geval is 
bij recente ecotoxicologische tests voor bodemorganismen en beoordeling van de 
concentratie in het milieu en de residuen in stof, wind, lucht en water);

D. overwegende dat de geactualiseerde richtsnoeren voor bijen waarop de EFSA zich in 
haar recente beoordeling van drie neonicotinoïden baseert nog niet formeel zijn 
goedgekeurd; overwegende dat de richtsnoeren inzake bodemorganismen die de EFSA 

                                               
1 Voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 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 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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op dit ogenblik hanteert van 2002 dateren;

E. overwegende dat het wijdverbreide, profylactische gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen reden tot zorg is;

F. overwegende dat er gebrek is aan toezicht na het verlenen van de toelating;

G. overwegende dat er gebrek is gegevens over werkzame stoffen, beschermstoffen, 
synergisten en formuleringshulpstoffen, alsook over formuleringen en mengsels van 
middelen; overwegende dat er geen gegevens zijn over het daadwerkelijke, volledige 
effect van pesticiden op de gezondheid van mens en dier en op het milieu;

H. overwegende dat er is vastgesteld dat de bevoegde nationale autoriteiten die betrokken 
zijn bij het goedkeurings- en toelatingsproces in sommige gevallen over te weinig 
personeel en te weinig middelen beschikken; overwegende dat dit gevolgen heeft voor 
de kwaliteit van de beoordelingen, voor zowel werkzame stoffen als 
gewasbeschermingsmiddelen, en de termijn waarbinnen deze kunnen worden verricht;

I. overwegende dat in 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 is bepaald dat "bekende cumulatieve en elkaar versterkende 
gevolgen" moeten worden meegewogen "indien methoden beschikbaar zijn om deze 
gevolgen te evalueren";

J. overwegende dat dergelijke methoden inmiddels beschikbaar zijn en een 
proefbeoordeling van de cumulatieve gevolgen van de blootstelling aan pesticiden in 
levensmiddelen voor de schildklier en het zenuwstelsel bij de mens, naar verwachting 
eind 2018 zal worden afgerond door de EFSA;

K. overwegende dat het op dit ogenblik wettelijk niet verplicht is werkzame stoffen te
testen op hun ontwikkelingsneurotoxiciteit (DNT), waardoor bijvoorbeeld autisme, 
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en dyslexie kunnen worden 
veroorzaakt; overwegende dat de EFSA op dit ogenblik werkt aan een project om 
niet-dierlijke alternatieven te ontwikkelen voor het screenen op DNT-effecten;

Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

L. overwegende dat er vraagtekens worden geplaatst bij het recht van de aanvrager om de 
lidstaat-rapporteur te kiezen bij de eerste aanvraag tot goedkeuring van een werkzame 
stof;

M. overwegende dat er daarnaast zorgen zijn gerezen over het feit dat de door de 
Commissie met de verlenging van een beoordelingsverslag belaste lidstaat-rapporteur 
dezelfde kan zijn als eerder het ontwerp-beoordelingsverslag heeft opgesteld;

N. overwegende dat voor nieuwe werkzame stoffen sinds de inwerkingtreding van de 
verordening slechts elf van de 28 lidstaten als lidstaat-rapporteur zijn gekozen door 
aanvragers, waaruit blijkt dat er aanzienlijke verschillen zijn in expertise en personeel;
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O. overwegende dat in artikel 8, lid 1, van de verordening is bepaald dat de aanvrager een 
beknopt dossier moet overleggen, met onder meer de samenvattingen en resultaten van 
tests en studies voor elk punt van de vereiste gegevens, met inbegrip van een 
beoordeling van alle verstrekte informatie;

P. overwegende dat belanghebbenden bedenkingen naar voren hebben gebracht over de bij 
wet vastgestelde beoordelingsaanpak en in het bijzonder over wie er verantwoordelijk is 
voor het verstrekken van wetenschappelijke studies en bewijs in het kader van de 
beoordeling van werkzame stoffen;

Q. overwegende dat in artikel 8, lid 5, van de Verordening is voorgeschreven dat het 
dossier voor de aanvraag vergezeld moet gaan van collegiaal getoetste 
wetenschappelijke open literatuur over de werkzame stof en de relevante metabolieten;

R. overwegende dat er voor nieuwe werkzame stoffen doorgaans alleen gegevens uit door 
de aanvrager verrichte wettelijk voorgeschreven studies voorhanden zijn;

S. overwegende dat collegiaal getoetste wetenschappelijke open literatuur belangrijke 
informatie verschaft in aanvulling op de door aanvragers verstrekte studies op basis van 
goede laboratoriumpraktijken (GLP), en bevindingen kan omvatten die de aandacht van 
beoordelaars vestigen op schadelijke gevolgen die tijdens de standaardtests niet naar 
voren komen;

T. overwegende dat de GLP-beginselen door de OESO zijn ontwikkeld om ervoor te 
zorgen dat studies volgens de voorschriften aan de hand van een bepaalde testmethode 
zijn uitgevoerd om frauduleuze praktijken te voorkomen; overwegende dat de EU deze 
beginselen heeft overgenomen in Richtlijn 2004/10/EG, die voorschrijft dat de lidstaten 
ervoor moeten zorgen dat laboratoria die onderzoek doen naar de veiligheid van 
chemische stoffen voldoen aan de GLP-beginselen van de OESO en aan Richtlijn 
2004/9/EG, die de lidstaten ertoe verplicht op hun grondgebied de instanties voor de 
uitvoering van de controle op de naleving van de GLP aan te wijzen; overwegende dat 
de testrichtsnoeren van de OESO zijn vastgesteld ter waarborging van de 
methodologische geldigheid van een studie;

Ontwerpbeoordeling door de lidstaat-rapporteur

U. overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de verordening de lidstaat-
rapporteur op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis een 
onafhankelijke, objectieve en transparante beoordeling uitvoert;

V. overwegende dat is vastgesteld dat verschillende lidstaten die als lidstaat-rapporteur 
optreden verschillende praktijken hanteren ten aanzien van verwijzingen naar de 
samenvattingen van collegiaal getoetste literatuur van de aanvrager; overwegende dat 
het een grondregel is dat in wetenschappelijke werken verklaringen die van anderen 
afkomstig zijn door middel van aanhalingstekens duidelijk worden aangeduid;

W. overwegende dat het Parlement op de hoogte is van het debat over het 
literatuuronderzoek in het risicobeoordelingsverslag over glyfosaat van het Duitse 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR); overwegende dat het vermoeden bestaat dat 
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belangrijke elementen van de risicobeoordeling over glyfosaat zijn overgenomen uit de 
aanvraag, zonder dat duidelijk is aangegeven dat het om verwijzingen gaat;

EFSA-advies over ontwerp-beoordelingsverslagen en classificatie van de werkzame 
stoffen door ECHA

X. overwegende dat het tanende vertrouwen in de EFSA zorgwekkend is;

Y. overwegende dat de nationale expertise bij de EFSA ongelijk is verdeeld, aangezien op 
dit ogenblik circa twee derde van de nationale deskundigen die voor de EFSA werken 
afkomstig is uit slechts zes lidstaten;

Z. overwegende dat volgens artikel 4, lid 1, tweede alinea, van de verordening bij de 
beoordeling van de werkzame stof eerst moet worden vastgesteld of is voldaan aan de 
goedkeuringscriteria van bijlage II, punten 3.6.2 tot en met 3.6.4 en punt 3.7 (de 
zogenaamde "uitsluitingscriteria"); overwegende dat een van deze uitsluitingscriteria 
betrekking heeft op de classificatie van een stof als kankerverwekkend (categorie 1A 
of 1B) overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008;

AA. overwegende dat het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IAK) 
glyfosaat heeft ingedeeld als waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens 
(groep 2A) aan de hand van zijn nomenclatuur (equivalent aan categorie 1B in 
Verordening (EG) nr. 1272/2008), terwijl de EFSA en ECHA tot de slotsom kwamen 
dat in indeling als kankerverwekkend niet gerechtvaardigd was volgens de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1272/2008;

AB. overwegende dat het IAK zich bij zijn conclusie uitsluitend liet leiden door 
gepubliceerde literatuur, en dat de EFSA en ECHA zich voor de kern van hun evaluatie 
beriepen op niet-gepubliceerde, door de aanvrager voorgelegde studies overeenkomstig 
artikel 8 van de verordening;

AC. overwegende dat diverse andere bevoegde autoriteiten in landen als de VS, Canada, 
Nieuw Zeeland, Australië en Japan vervolgens nieuwe beoordelingen van glyfosaat 
hebben afgerond en geen van deze de beoordeling van het IAK heeft bevestigd;

AD. overwegende dat, zoals blijkt uit een vergelijking door de EFSA in 2017 van 
54 pesticiden die waren beoordeeld volgens het systeem van de EU en het systeem van 
het IAK, de EU-classificatie in 14 gevallen conservatiever (en daarmee strenger) was 
dan die van het IAK, in elf gevallen (glyfosaat en tien andere werkzame stoffen) minder 
streng, en in 29 gevallen gelijkwaardig;

AE. overwegende dat twijfel is gerezen aan de adviezen van de EFSA en ECHA waarin zij 
zich ervoor uitspreken glyfosaat niet als kankerverwekkend in te delen;

AF. overwegende dat het helaas niet mogelijk is gebleken deze zorgen over de Bijzondere 
Commissie weg te nemen;
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Goedkeuring door de Commissie van de werkzame stoffen

AG. overwegende dat in de verordening een termijn van zes maanden is vastgesteld 
waarbinnen de Commissie op basis van de conclusies van de EFSA tot de definitieve 
goedkeuring moet komen;

AH. overwegende dat het besluit tot verlenging van de goedkeuring van glyfosaat geen 
juridisch bindende risicobeperkende maatregelen omvatte, ofschoon er bij nagenoeg alle 
vormen van gebruik van glyfosaat een hoog langetermijnrisico is vastgesteld voor 
gewervelde landdieren die geen doelsoort zijn, met inbegrip van zoogdieren en vogels;

AI. overwegende dat het niet duidelijk is onder welke omstandigheden de Commissie een 
risico onaanvaardbaar acht voor het milieu;

AJ. overwegende dat de Commissie, gesteund door de lidstaten, werkzame stoffen 
goedkeurt waarvan de EFSA heeft vastgesteld dat deze een groot risico voor het milieu 
en de biodiversiteit inhouden, wat reden tot zorg is, aangezien een 
gewasbeschermingsmiddel volgens artikel 4, lid 3, onder e), van de verordening, geen 
onaanvaardbare effecten op het milieu mag hebben;

AK. overwegende dat de Europese Ombudsman in haar besluit in zaak 12/2013/MDC van 
18 februari 2016 heeft verklaard dat indiening van bevestigende informatie geen 
gegevensvereisten mag betreffen zoals die golden op het moment van indiening van het 
dossier in verband met de beoordeling van de gezondheidsrisico's en waarvoor adequate 
richtsnoeren beschikbaar waren;

AL. overwegende dat bevestigende informatie in het algemeen niet onderworpen is aan 
dezelfde mate van wetenschappelijke toetsing of hetzelfde beoordelingsniveau als de 
gegevens die bij de oorspronkelijke aanvraag werden verstrekt, aangezien collegiale 
toetsing door de EFSA hierbij niet stelselmatig wordt toegepast; overwegende dat de 
Europese Ombudsman de Commissie in haar besluit van 2016 heeft verzocht te 
overwegen of voortaan alle bevestigende informatie stelselmatig moet worden 
onderworpen aan collegiale toetsing door de EFSA en of de richtsnoeren 
dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd;

AM. overwegende dat de Commissie, niettegenstaande de risico's die de EFSA in haar 
conclusies over werkzame stoffen heeft gesignaleerd, de risicobeperkende maatregelen 
vaak overlaat aan de lidstaten, hoewel de verordening de Commissie de bevoegdheid 
heeft verleend deze op EU-niveau op te leggen; overwegende dat deze gang van zaken 
werd veroordeeld door de Europese Ombudsman in haar besluit in zaak 12/2013/MDC;

AN. overwegende het gebrek aan gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico; 
overwegende dat op een totaal van nagenoeg vijfhonderd op de EU-markt verkrijgbare 
werkzame stoffen slechts tien stoffen zijn goedgekeurd als gewasbeschermingsmiddelen 
met een laag risico;

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen door de lidstaten

AO. overwegende dat gewasbeschermingsmiddelen voorafgaand aan de toelating ervan 
volledig moeten worden beoordeeld; overwegende dat gebrek aan personeel en/of 
middelen ertoe kan leiden dat al te zeer wordt vertrouwd op de beoordeling die is 
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uitgevoerd in het kader van de goedkeuring van de werkzame stoffen in verband met de 
besluitvorming over gewasbeschermingsmiddelen;

AP. overwegende dat bij de procedure voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen, 
en in het bijzonder de gegevensvereisten voor de risicobeoordeling, rekening moet 
worden gehouden met het gebruik in de praktijk van de gewasbeschermingsmiddelen;

AQ. overwegende dat in artikel 25 van de verordening is bepaald dat beschermstoffen en 
synergisten moeten worden onderworpen aan dezelfde goedkeuringsprocedure als 
werkzame stoffen, met het oog op opname op de positieve lijst; overwegende dat de 
Commissie nog geen beschermstoffen of synergisten heeft goedgekeurd;

AR. overwegende dat artikel 27 van de verordening bepaalt dat de Commissie in bijlage III 
een negatieve lijst met onaanvaardbare formuleringshulpstoffen moet opnemen; 
overwegende dat de Commissie de negatieve lijst met onaanvaardbare 
formuleringshulpstoffen nog niet heeft vastgesteld, maar heeft aangegeven voornemens 
te zijn dit uiterlijk eind 2018 te doen; overwegende dat bepaalde lidstaten zelf negatieve 
lijsten met onaanvaardbare formuleringshulpstoffen hebben opgesteld, bij ontstentenis 
van een dergelijke lijst op EU-niveau;

AS. overwegende dat de afwezigheid van dergelijke EU-lijsten een grondige beoordeling 
van de risico's van gewasbeschermingsmiddelen bemoeilijkt;

AT. overwegende dat er bedenkingen zijn gerezen over het systeem van zones en in het 
bijzonder de vertragingen in de procedure en de frequentie waarmee aanvragen geheel 
of gedeeltelijk in verband met de wederzijdse erkenning opnieuw worden beoordeeld, 
vanwege de verschillen in de nationale eisen die worden gesteld aan de 
beoordelingsmodellen van lidstaten in dezelfde zone;

AU. overwegende dat de Commissie op dit ogenblik werkt aan een IT-systeem, het 
beheersysteem voor toelatingsaanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen (Plant 
Protection Products Application Management System – PPPAMS), dat openbaar 
toegankelijk zal zijn en het systeem van wederzijdse erkenning ten goede zal komen;

AV. overwegende dat er zorgen zijn geuit over het feit dat het tot dusverre ontbreekt aan een 
overzicht van alle in de EU toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, aangezien de 
lidstaten niet verplicht zijn om de Commissie stelselmatig op de hoogte te stellen van 
hun toelatingsbesluiten;

AW. overwegende dat Verordening (EU) nr. 284/2013 van de Commissie tot vaststelling van 
de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen gegevens over de acute 
toxiciteit van het gewasbeschermingsmiddel vereist, maar niet over de toxiciteit op 
lange termijn ervan;

AX. overwegende dat de lidstaten bezig zijn met het opzetten van een vergelijkende 
beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen die stoffen bevatten die voor vervanging 
in aanmerking komen; overweging dat dergelijke middelen uiteindelijk moeten worden 
vervangen door gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico;
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AY. overwegende dat het aantal gevallen waarin vanwege een noodsituatie overeenkomstig 
artikel 53, lid 2, van de verordening toelatingen worden gebruikt en verleend, gestaag 
toeneemt; overwegende dat sommige lidstaten aanmerkelijk meer gebruikmaken van 
artikel 53 dan andere; overwegende dat de EFSA in een recente beoordeling van de 
toelatingen vanwege een noodsituatie voor drie neonicotinoïden tot de slotsom kwam 
dat deze toelatingen in een aantal gevallen voldeden aan de bepalingen van de 
wetgeving, maar dat in andere gevallen niet aan de desbetreffende voorwaarden was 
voldaan;

AZ. overwegende dat de Commissie sedert de inwerkingtreding van de verordening slechts 
eenmaal gebruikgemaakt heeft van de mogelijkheid advies in te winnen bij de EFSA 
overeenkomstig artikel 53, lid 2;

Algemene opmerkingen

1. is van oordeel dat, hoewel het systeem van de EU een van de strengste ter wereld is, 
zowel de verordening als zodanig als de uitvoering ervan verbetering behoeft;

2. is ingenomen met de aanbeveling in het kader van het mechanisme voor 
wetenschappelijk advies dat de Commissie een bredere maatschappelijke discussie moet 
stimuleren om in de hele EU te komen tot een gedeelde visie op de 
levensmiddelenproductie, alsmede de rol van gewasbeschermingsmiddelen daarin; 
merkt op dat hierbij rekening moet worden gehouden met factoren als onder meer de 
betaalbaarheid van levensmiddelen voor de consument, het inkomen uit en de 
levensvatbaarheid op lange termijn van de landbouwproductie, alsook de risico's en 
voordelen voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu in verband met 
verschillende scenario's voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder 
een scenario op basis van nulgebruik;

3. roept de lidstaten op voldoende middelen uit te trekken voor het beoordelen van 
werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en de onafhankelijkheid, 
objectiviteit en transparantie van beoordelingen te waarborgen;

4. vraagt de Commissie en de lidstaten in hun rol als risicomanagers het voorzorgsbeginsel 
naar behoren toe te passen bij de besluitvorming over de toelating van werkzame 
stoffen/gewasbeschermingsmiddelen, en de omstandigheden waaronder deze zijn 
toegelaten, en stelselmatig te berichten over de wijze waarop rekening is gehouden met 
dit beginsel;

5. is van oordeel dat meer aandacht moet worden besteed aan het wijdverbreide, 
profylactische gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het EU-systeem en de 
gevolgen daarvan voor het milieu;

6. pleit voor het opzetten van een doeltreffend systeem voor toezicht na het in de handel 
brengen om de effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de 
gezondheid van mens en dier en op het milieu als geheel op de voet te volgen;

7. is ingenomen met het lopende project van de EFSA om DNT-effecten in kaart te 
brengen, maar is van mening dat dit niet volstaat zolang er geen wettelijke verplichting 
is om werkzame stoffen en andere bestanddelen van pesticiden te beoordelen op DNT-
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effecten in het kader van het toelatingsproces; vraagt de Commissie een voorstel tot 
wijziging van de verordening in te dienen om ervoor te zorgen werkzame stoffen en 
andere bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld op DNT-
effecten;

8. pleit ervoor dat Horizon Europa voldoende middelen beschikbaar stelt om onafhankelijk 
onderzoek te stimuleren naar schadelijke gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen 
voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu;

9. verzoekt de EFSA en de Commissie beter te communiceren over de risico's teneinde het 
publiek naar behoren en op een begrijpelijke manier te informeren;

Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen

10. vraagt de Commissie een voorstel tot wijziging van de verordening in te dienen waarin 
zij de bevoegdheid krijgt een werkprogramma vast te stellen voor het aanwijzen van de 
lidstaat-rapporteur in het kader van aanvragen, op basis van de expertise, de middelen, 
de relevantie voor het middel, de technische capaciteiten en het vermogen om te komen 
tot wetenschappelijk onderbouwde en betrouwbare resultaten, samen met een uitgebreid 
collegiaal toetsingsproces en raadpleging van de belanghebbenden, overeenkomstig het 
systeem voor de verlenging van de goedkeuring van werkzame stoffen;

11. vraagt de Commissie de beoordeling van verlengingsaanvragen toe te vertrouwen aan 
een andere lidstaat dan de lidstaat die belast was met de eerdere beoordeling(en), onder 
voorwaarde dat het noodzakelijke niveau van expertise en middelen kan worden 
gewaarborgd;

12. vraagt de Commissie erop toe te zien dat alleen lidstaten die een hoge kwaliteit van de 
beoordeling kunnen garanderen lidstaat-rapporteur worden;

13. roept de EFSA op een beoordeling te verrichten van de nationale referentielaboratoria 
die zijn verbonden aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat-rapporteur 
teneinde hetzelfde niveau van expertise te waarborgen voor het ontwerp-
beoordelingsverslag van de lidstaat-rapporteur;

14. roept de lidstaten voorts op hun audits van laboratoria met GLP-erkenning op 
verantwoordelijke wijze uit te voeren en vraagt de Commissie een verificatiesysteem 
onder haar auspiciën op te zetten voor de audits die de lidstaten uitvoeren;

15. neemt kennis van het voorstel van de Commissie over de transparantie en duurzaamheid 
van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen;

16. acht het van belang dat aanvragers verplicht alle te verrichten, wettelijk voorgeschreven 
studies laten optekenen in een openbaar register, voordat wordt aangevangen met de 
studies; benadrukt dat de bepalingen over het openbaar register tevens inschrijving 
omvatten door het erkende laboratorium van de datums waarop de studie is 
aangevangen en afgerond, alsmede openbaarmaking van de controlegegevens, die 
moeten worden opgenomen in een register van historische controles; is van oordeel dat 
alleen wettelijk voorgeschreven studies die zijn geregistreerd bij een aanvraag mogen 
worden ingediend;
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17. onderstreept dat aanvragers verplicht alle studies moeten overleggen aan de lidstaat-
rapporteur, met inbegrip van de ruwe gegevens, in een machinaal leesbaar formaat;

18. pleit ervoor dat de studies in hun geheel en in een machinaal leesbaar formaat openbaar 
worden gemaakt, onmiddellijk na de goedkeuring van het ontwerp-beoordelingsverslag, 
zodat deze aan een onafhankelijke controle kunnen worden onderworpen en ervoor 
wordt gezorgd dat degenen die de studies hebben aangevraagd deze alleen voor niet-
commerciële doeleinden kunnen gebruiken, teneinde de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen;

19. verzoekt de Commissie te beoordelen of het dienstig is niet langer verplicht te stellen 
dat de aanvrager wetenschappelijke, collegiaal getoetste open literatuur over de 
werkzame stof en aanverwante formuleringen verstrekt, maar deze taak in plaats 
daarvan toe te wijzen aan de lidstaat-rapporteur;

20. onderstreept dat bij de beoordeling aan collegiaal getoetste open literatuur, indien 
voorhanden, evenveel gewicht moet worden toegekend als aan studies op basis van 
goede laboratoriumpraktijken;

21. pleit voor een herbeoordeling van de geldende regels voor het literatuuronderzoek om 
een evenwicht tussen collegiaal getoetste studies en studies op basis van goede 
laboratoriumpraktijken te waarborgen;

Ontwerpbeoordelingen door de lidstaat-rapporteur

22. wijst erop dat de lidstaat-rapporteur artikel 9 van de verordening strikt moet toepassen 
om ervoor te zorgen dat aanvragen volledig zijn voordat ze ontvankelijk worden geacht;

23. onderstreept dat de beoordeling een grondige evaluatie van de ruwe gegevens en van de 
gegevens in verband met de eindformule van het product moet omvatten; pleit ervoor 
dat de lidstaat-rapporteur in het ontwerp-beoordelingsverslag duidelijk aantoont dat alle 
studies naar behoren zijn gecontroleerd op relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en 
geldigheid, en zo nodig verdere studies opneemt die door de aanvrager als niet ter zake 
doend werd beschouwd;

24. verzoekt de Commissie een voorstel tot wijziging van de verordening in te dienen om 
ervoor te zorgen dat een werkzame stof wordt beoordeeld op basis van de meest 
frequente vormen van gebruik en de meest gebruikte formuleringen;

25. pleit ervoor dat bij alle beoordelingen wordt uitgegaan van een systematische 
beoordeling van al het beschikbare bewijsmateriaal en volledige transparantie over het 
gebruik van "bewijskracht";

26. beveelt aan dat de lidstaat-rapporteur het overnemen van paragrafen zoveel mogelijk 
beperkt tot gemotiveerde gevallen; hecht eraan dat er, voor zover het de beoordeling 
door de aanvrager betreft en wanneer er zinsneden uit het aanvraagdossier worden 
overgenomen, duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de beoordeling van de 
autoriteit en de beoordeling van de aanvrager;
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EFSA-advies over ontwerp-beoordelingsverslagen en classificatie van de werkzame 
stoffen door ECHA

27. verzoekt de Commissie en de lidstaten ervoor te zorgen dat belangrijke tests (bijv. 
recente ecotoxicologische tests voor bodemorganismen en beoordeling van de 
concentratie in het milieu en de residuen in stof, wind, lucht en water) en recente 
wetenschappelijke methoden in de risicobeoordeling worden opgenomen;

28. verzoekt de Commissie een voorstel tot wijziging van de verordening in te dienen om 
hierin een systeem voor toezicht na het in de handel brengen op te nemen dat 
vergelijkbaar is met geneesmiddelenbewaking, teneinde een deugdelijke beoordeling 
van de gevolgen op lange termijn voor de gezondheid van mens en dier en voor het 
milieu mogelijk te maken;

29. verzoekt de Commissie een gestandaardiseerd EU-breed IT-platform of een 
gestandaardiseerde EU-brede databank op te zetten om de uitwisseling van 
toezichtsgegevens na het in de handel brengen te ondersteunen;

30. verzoekt de Commissie maximumresidugehalten voor bodems vast te stellen, met 
gebruikmaking van onder meer de gegevens die zijn verzameld in het kader van het 
milieutoezicht na het in de handel brengen;

31. pleit ervoor dat de gegevens die in het kader van het milieutoezicht na het in de handel 
brengen zijn verzameld worden gebruikt om de nauwkeurigheid van de voorspelde 
concentratie in het milieu (PEC) in gedragsmodellen te controleren;

32. verzoekt de Commissie een voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 284/2013 
van de Commissie in te dienen om ervoor te zorgen dat gegevensvereisten worden 
opgenomen met betrekking tot de toxiciteit op lange termijn van het bestrijdingsmiddel 
en verdere blootstellingsroutes, in het bijzonder als gevolg van wind- en watererosie van 
de bodem, aan de hand van actuele modellen;

33. dringt er bij de EFSA op aan haar richtsnoeren regelmatig aan te passen aan de stand 
van de ontwikkelingen op alle relevante gebieden, teneinde de effecten op korte en 
lange termijn van mengsels van residuen en formuleringen in de bodem en het 
residugehalte in wind en stof te beoordelen; benadrukt dat de richtsnoeren 
risicomanagers voldoende duidelijke handvatten moeten bieden;

34. vraagt de Commissie en de lidstaten, in het Permanent Comité voor planten, dieren, 
levensmiddelen en diervoeders, onverwijld in behandeling zijnde richtsnoeren goed te 
keuren, waaronder de geactualiseerde richtsnoeren voor bijen die de EFSA gebruikte in 
haar recente evaluatie van drie neonicotinoïden;

35. is ingenomen met de proefbeoordeling van de cumulatieve gevolgen en pleit ervoor 
deze uiterlijk eind 2018 af te ronden en daarna snel cumulatieve risicobeoordelingen te 
verrichten in het kader van het toelatingsproces; pleit ervoor dat voorrang wordt 
gegeven aan onderzoek naar andere blootstellingsroutes, naast het zenuwstelsel en de 
schildklier, en dat dit versneld worden uitgevoerd;
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36. roept de EFSA en ECHA op de gebruiksvriendelijkheid van de informatie op hun 
websites te verbeteren;

37. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat zij naar behoren zijn vertegenwoordigd in 
de EFSA;

38. beveelt aan de wetenschappelijke kennis en capaciteit te verstevigen door het netwerk 
van deskundigen van de EU-agentschappen, instanties van de lidstaten, en bij 
risicobeoordelingen betrokken instituten en universitaire onderzoeksgroepen te 
ondersteunen, uit te breiden en te versterken;

39. pleit voorts voor samenwerking in het kader van internationale wetenschappelijke 
netwerken met internationale deskundigen, om het wetenschappelijk debat en de 
wetenschappelijke inbreng te ondersteunen ter versterking van de internationale 
samenwerking binnen het systeem voor collegiale toetsing, wat meer internationaal 
erkende resultaten van hoge kwaliteit oplevert;

40. beveelt aan dat de EFSA haar adviezen publiceert in collegiaal getoetste tijdschriften 
teneinde de constructieve dialoog te versterken en meer nationale deskundigen te 
motiveren en aan te moedigen deel te nemen aan haar werkzaamheden;

41. pleit ervoor dat aan de EFSA voldoende middelen worden toegewezen om haar taken 
op onafhankelijke, objectieve en transparante wijze uit te voeren, teneinde een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te 
waarborgen;

42. pleit ervoor voldoende middelen toe te wijzen om ervoor te zorgen dat de laatste hand 
kan worden gelegd aan milieutoezicht en analyses na het in de handel brengen op 
landschapsschaal, waaronder het toezicht op bestrijdingsmiddelenresiduen in bodems 
en stof, waarvan de resultaten met de EFSA moet worden gedeeld;

43. vraagt dat de Commissie middels het mechanisme voor wetenschappelijk advies op 
verzoek optreedt als bemiddelaar in wetenschappelijke meningsverschillen over 
werkzame stoffen;

44. vraagt dat er in het kader van het mechanisme voor wetenschappelijk advies een begin 
wordt gemaakt met een systematische evaluatie van alle beschikbare studies over de 
kankerverwekkendheid van glyfosaat en glyfosaatformuleringen, en wordt bemiddeld 
tussen de betrokken actoren, ter voorbereiding op toekomstige besluitvorming over de 
verlenging van de goedkeuring voor glyfosaat;

Goedkeuring door de Commissie van de werkzame stoffen

45. betreurt ten zeerste de talrijke vertragingen bij de Commissie na de collegiale toetsing 
door de EFSA en verzoekt de Commissie met klem zich aan de termijnen van de 
verordening te houden;

46. is verontrust over het gebrek aan transparantie in het Permanent Comité voor planten, 
dieren, levensmiddelen en diervoeders; verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
algehele transparantie van de procedures te vergroten, onder meer door gedetailleerde 
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notulen van de comitédiscussies en de desbetreffende standpunten te verstrekken, met 
name door de besluiten van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen 
en diervoeders toe te lichten en te motiveren;

47. vraagt de Commissie duidelijke criteria vast te stellen voor wat moet worden verstaan 
onder onaanvaardbare effecten op het milieu;

48. dringt er bij de Commissie op aan het gebruik van de procedure voor aanvullende 
gegevens strikt te beperken tot het doel dat daarvoor is vastgesteld in artikel 6, onder f), 
van de verordening, namelijk wanneer tijdens de beoordelingsprocedure of naar 
aanleiding van nieuwe wetenschappelijke en technische kennis nieuwe eisen worden 
vastgesteld; onderstreept dat volledige dossiers van zeer groot belang zijn voor de 
goedkeuring van werkzame stoffen; betreurt dat de afwijking met gebruik van de 
procedure waarbij er nog bevestigende gegevens moeten worden verstrekt, ertoe heeft 
geleid dat bepaalde gewasbestrijdingsmiddelen die anders verboden zouden zijn, voor 
langere tijd op de markt zijn gehouden;

49. verzoekt de Commissie het bewuste richtsnoer zo te wijzigen dat bevestigende gegevens 
systematisch aan een volledige collegiale toetsing door de EFSA worden onderworpen, 
zoals het geval is bij de oorspronkelijke gegevens in de aanvraag;

50. verzoekt de Commissie juridisch bindende risicobeperkende maatregelen in de 
goedkeuring van werkzame stoffen op te nemen teneinde de bekende risico's van 
gewasbeschermingsmiddelen aan te pakken en dit niet over te laten aan de lidstaten 
alleen;

51. verzoekt de Commissie toe te zien op de volledige toepassing van artikel 25 van de 
verordening zodat beschermstoffen en synergisten alleen mogen worden gebruikt nadat 
ze zijn goedgekeurd; onderstreept dat de gegevensvereisten voor de goedkeuring van 
beschermstoffen en synergisten gelijk moeten zijn aan die voor werkzame stoffen, en 
pleit voor de vaststelling van een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 25, lid 3, 
van de verordening;

52. verzoekt de Commissie uiterlijk eind 2018 de eerste negatieve lijst met onaanvaardbare 
formuleringshulpstoffen vast stellen overeenkomstig artikel 27 van de verordening, 
samen met criteria en een procedure voor de vaststelling van nieuwe 
formuleringshulpstoffen; pleit daarom voor de opname van gegevens die volgens 
REACH, de CLP-verordening en de biocidenverordening vereist zijn, en van gegevens 
die door de lidstaten zijn verzameld tijdens de vaststelling van hun eigen negatieve lijst 
met onaanvaardbare formuleringshulpstoffen;

53. onderstreept dat werkzame stoffen van biologische oorsprong aan dezelfde strenge 
beoordeling moeten worden onderworpen als andere werkzame stoffen, overeenkomstig 
zijn resolutie van 15 februari 2017 over biologische pesticiden met een laag risico;

Toelating van gewasbeschermingsmiddelen door de lidstaten

54. verzoekt de Commissie het systeem van zones kritisch tegen het licht te houden om te 
evalueren hoe het best kan worden gewaarborgd dat de geharmoniseerde 
wetenschappelijke beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen naar behoren wordt 
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verricht, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de lidstaten in verband 
met de toelating ervan;

55. roept de EFSA op geharmoniseerde richtsnoeren voor gewasbeschermingsmiddelen 
vast te stellen en vraagt de Commissie deze aansluitend goed te keuren;

56. roept de lidstaten op ervoor te zorgen dat alle gewasbeschermingsmiddelen naar 
behoren worden beoordeeld, onder meer aan de hand van blootstellingsscenario's, 
op basis van gegevens die zijn verkregen voor het gewasbeschermingsmiddel zelf, en 
is van oordeel dat gegevens over gewasbeschermingsmiddelen alleen mogen worden 
geëxtrapoleerd op basis van gegevens die zijn verkregen over werkzame stoffen, indien 
dit wetenschappelijk gerechtvaardigd is en milieutoezicht na het in de handel brengen 
heeft aangetoond dat deze werkwijze betrouwbaar is;

57. onderstreept dat aanvragers verplicht alle studies moeten overleggen aan de lidstaat die 
de aanvraag tot toelating onderzoekt, met inbegrip van de ruwe gegevens, in een 
machinaal leesbaar formaat;

58. pleit ervoor dat de bovenstaande studies in hun geheel en in een machinaal leesbaar 
formaat openbaar worden gemaakt, zodra de lidstaat die de aanvraag onderzoekt zijn 
beoordelingsverslag heeft voorgelegd aan de andere lidstaten in dezelfde zone, zodat 
deze aan een onafhankelijke controle kunnen worden onderworpen en ervoor wordt 
gezorgd dat degenen die de studies hebben aangevraagd deze alleen voor niet-
commerciële doeleinden kunnen gebruiken, teneinde de betrokken intellectuele-
eigendomsrechten te beschermen;

59. benadrukt dat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op nationaal niveau moet 
blijven om rekening te houden met voor elk land specifieke situaties;

60. roept de lidstaten op hun nationale gegevensvereisten zoveel mogelijk te beperken ten 
behoeve van de voorspelbaarheid en de doeltreffendheid;

61. roept de lidstaten op hun uiterste best te doen om te voldoen aan de termijnen en de 
bepalingen inzake wederzijdse erkenning;

62. dringt er bij de lidstaten op aan de doeltreffendheid te vergroten door de coördinatie 
binnen en tussen de zones te verbeteren, teneinde het werk beter te verdelen en optimaal 
gebruik te maken van de middelen van elke lidstaat, alsook afwijkingen ingevolge 
artikel 53 van de verordening te beperken;

63. roept de lidstaten op streng de hand te houden aan artikel 53 van de verordening en 
alleen aanvragen tot afwijking in aanmerking te nemen en te onderzoeken die volledig 
zijn ingevuld, en alleen volledige kennisgevingen van afwijkingen aan de Commissie en 
de andere lidstaten voor te leggen;

64. vraagt de Commissie ten volle gebruik te maken van haar controlebevoegdheden uit 
hoofde van artikel 53, leden 2 en 3, teneinde afwijkingen en verlengingen 
overeenkomstig artikel 53 te beperken tot werkelijke noodsituaties;
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65. roept de lidstaten op erop toe te zien dat er een openbare raadpleging van de 
belanghebbenden wordt gehouden voordat een toelating vanwege een noodsituatie 
overeenkomstig artikel 53 wordt verleend;

66. roept alle lidstaten op de door hen ontvangen volledig ingevulde aanvraagformulieren 
openbaar te maken waarin om een toelating vanwege een noodsituatie overeenkomstig 
artikel 53 wordt gevraagd, ongeacht of de toelating wordt verleend of geweigerd;

67. roept de lidstaten op elkaar en de Commissie op de hoogte te stellen van de toelating en 
de intrekking van gewasbeschermingsmiddelen, alsmede risicobeperkende maatregelen, 
om te zorgen voor een EU-breed overzicht van op de markt verkrijgbare 
gewasbeschermingsmiddelen en het risicobeheer in verband daarmee;

68. verzoekt de Commissie en de lidstaten de uitwisseling van gegevens over 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico, om de vergelijkende beoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen te vereenvoudigen;

69. verzoekt de Commissie en de lidstaten het gebruik van bestrijdingsmiddelen met een 
laag risico te bevorderen als een belangrijke maatregel om de schadelijke effecten van 
plaagbestrijding te verminderen; erkent dat er met betrekking tot deze middelen meer 
onderzoek en ontwikkeling moet worden uitgevoerd;

70. pleit voor een geharmoniseerde definitie van "kleine toepassing" om een gelijk 
speelveld te bevorderen en beveelt aan één EU-lijst met belangrijke gewassen op te 
stellen;

71. roept de lidstaten op hun inspanningen op te voeren om ervoor te zorgen dat 
landbouwers naar behoren worden geschoold in het juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming;

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



PR\1162183NL.docx 19/32 PE627.625v01-00

NL

TOELICHTING

1. De Bijzondere Commissie en haar mandaat

Negen jaar na de vaststelling van de verordening gewasbeschermingsmiddelen (Verordening 
(EG) nr. 1107/2009) en na de onenigheid over de verlenging van de goedkeuring voor 
glyfosaat, een werkzame stof die wordt toegepast in gewasbeschermingsmiddelen, stelde het 
Europees Parlement op 6 februari 2018 een besluit vast over de instelling, bevoegdheden, 
aantal leden en ambtstermijn van een Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie 
voor pesticiden (de zogeheten "PEST-commissie").

Overeenkomstig het bij het besluit van het Parlement van 6 februari 2018 vastgestelde 
mandaat heeft de PEST-commissie tot taak de toelatingsprocedure voor pesticiden in de Unie 
als geheel tegen het licht te houden. De PEST-commissie is in het bijzonder belast met:

– het analyseren en beoordelen van de toelatingsprocedure voor pesticiden in de Unie, 
met inbegrip van de gevolgde methode en de wetenschappelijke kwaliteit hiervan, de 
onafhankelijkheid van de procedure ten opzichte van het bedrijfsleven en de 
transparantie van het besluitvormingsproces en de resultaten hiervan;

– het analyseren en beoordelen, volgens een aanpak op basis van feiten, wat de 
mogelijke gebreken zijn van de wetenschappelijke beoordeling van de goedkeuring of 
verlenging van goedkeuring van werkzame stoffen als glyfosaat door de betrokken 
EU-agentschappen, alsmede of de EU-agentschappen de op dit gebied geldende regels, 
richtsnoeren en gedragscodes van de Unie hebben nageleefd;

– het analyseren en beoordelen of de Commissie heeft gehandeld in overeenstemming 
met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1107/2009 bij het nemen van besluiten 
met betrekking tot de voorwaarden voor goedkeuring van glyfosaat en verlenging van 
goedkeuring van glyfosaat;

– het analyseren en beoordelen van mogelijke belangenconflicten op alle niveaus van 
de goedkeuringsprocedure, inclusief op het niveau van de nationale instanties van de 
rapporterende lidstaat die belast is met het beoordelingsverslag dat overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt opgesteld;

– het analyseren en beoordelen of de EU-agentschappen die bevoegd zijn voor de 
evaluatie en classificering van werkzame stoffen, beschikken over voldoende 
personeel en passende financiering ontvangen voor het nakomen van hun 
verplichtingen; het analyseren en beoordelen van de mogelijkheid tot het uitvoeren 
van en/of opdracht geven tot onafhankelijk onderzoek en onafhankelijke tests, alsmede 
de financiering hiervan;

– het doen van alle aanbevelingen die zij nodig acht met betrekking tot de 
toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden om een hoog niveau van bescherming 
te realiseren van de gezondheid van mens en dier en van het milieu; het met het oog 
hierop bezoeken ondernemen en hoorzittingen houden met zowel de instellingen en 
relevante agentschappen van de EU, als met internationale en nationale instellingen, 
niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector.
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De commissie, die dertig leden telt, moet een eindverslag indienen bij het Parlement met 
feitelijke bevindingen en aanbevelingen ten aanzien van de maatregelen en initiatieven die 
binnen negen maanden na aanvang van de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd 
(d.w.z., uiterlijk 12 december 2018).

2. Werkmethoden

De PEST-commissie werd ingesteld op 12 maart 2018. Als voorzitter werd aangesteld Eric 
Andrieu (S&D, FR) en er werden drie vicevoorzitters aangesteld (1e vicevoorzitter: Bolesław 
Piecha (ECR, PL), 2e vicevoorzitter: Frédérique Ries (ALDE, BE), en 3e vicevoorzitter: 
Kateřina Konecna (GUE/NGL, CZ)). Daarnaast stelde de commissie Norbert Lins (EPP, DE) 
en Bart Staes (Greens/EFA, BE) aan als corapporteurs.

De commissie stelde een werkprogramma vast om het bewijsmateriaal te verzamelen dat 
nodig was om een verslag op te stellen en aanbevelingen te doen. Dit bestond uit twee 
gedachtewisselingen, zes openbare hoorzittingen, drie verkennende missies en een 
videoconferentie. Daarnaast gaf de commissie opdracht tot een briefing en een onderzoek.

Tijdens de gedachtewisselingen en de openbare hoorzittingen riep de commissie 
34 deskundigen op (zie de bijlage voor de lijst met alle namen). De eerste vier openbare 
hoorzittingen waren gewijd aan de opeenvolgende stappen van de EU-toelatingsprocedure 
voor gewasbeschermingsmiddelen (d.w.z., aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof 
en ontwerp-beoordelingsverslag; EFSA-advies over het ontwerp-beoordelingsverslag en 
classificatie van de werkzame stoffen door ECHA; goedkeuring door de Commissie van de 
werkzame stoffen; alsmede toelating van gewasbeschermingsmiddelen door de lidstaten), 
terwijl de laatste twee gingen over de toelatingsregelingen in andere OESO-landen, de 
milieueffecten van gewasbeschermingsmiddelen en de aanbevelingen van belanghebbenden 
over de huidige EU-regelgeving. Van alle hoorzittingen zijn stenografische verslagen 
opgesteld. Om de lidstaten in de gelegenheid te stellen zich op de hoorzittingen voor te 
bereiden werden vooraf schriftelijke vragen verzonden naar de uitgenodigde deskundigen, die 
van tevoren in geschrifte moesten worden beantwoord. Indien nodig werden er na afloop van 
de hoorzitting vervolgvragen gesteld. De stenografische verslagen en de schriftelijke 
antwoorden van de deskundigen staan ter inzage op de website van de Bijzondere Commissie 
toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden.

Er werden drie verkennende missies georganiseerd naar:

– de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), Parma (7-8 mei 2018),
– de European Union Minor Uses Coordination Facility (MUCF), Parijs, en een 

proefstation voor de fruitteelt ("La Morinière"), Saint-Epain (5-6 juli 2018), alsmede
– het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IAK), Lyon, en een 

landbouwbedrijf ("Le domaine d'Epoisses"), Dijon (18-20 september 2018).

De missieverslagen staan ter inzage op de website van de Bijzondere Commissie 
toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden.

Op 24 september 2018 werd een videoconferentie worden gehouden met een van de 
hoofdraadslieden namens de klager in de zaak Roundup Products MDL nr. 2741.
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Bij de diepgaande analyse in opdracht van de commissie ging de aandacht met name uit naar 
de richtsnoeren voor het indienen en beoordelen van de aanvragen tot goedkeuring van 
werkzame stoffen, terwijl tijdens de briefing werd stilgestaan bij de gevolgen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 voor innovatie en de ontwikkeling van alternatieven en 
nieuwe gewasbeschermingsmiddelen.

Hierbij zij opgemerkt dat ook de Europese uitvoeringsbeoordeling, die werd uitgevoerd door 
DG EPRS (naar aanleiding van het uitvoeringsverslag van ENVI over Verordening (EG) 
nr. 1107/2009) en werd gepubliceerd in april 20181, bij het opstellen van dit verslag in 
aanmerking is genomen.

3. Opzet van het verslag

In lijn met de hoorzittingen is het verslag opgezet overeenkomstig de verschillende stappen 
van de EU-toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen (met de paragrafen 
"Aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen"; "EFSA-advies over ontwerp-
beoordelingsverslagen en classificatie van de werkzame stoffen door ECHA"; "Goedkeuring 
door de Commissie van de werkzame stoffen"; alsmede "Toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen door de lidstaten"). In het verslag zijn tevens algemene 
opmerkingen opgenomen. De overwegingen omvatten feitelijke bevindingen, op basis van het 
bewijsmateriaal dat door de commissie tijdens haar mandaat is verzameld, terwijl in de 
paragrafen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen en oproepen tot actie worden vermeld.

Met het oog op de lopende evaluatie van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en Verordening 
(EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in 
of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong in het kader van 
het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving van de Europese Commissie 
(REFIT), die naar verwachting in de eerste helft van 2019 zal worden afgerond, zullen de 
door de PEST-commissie uitgewerkte aanbevelingen goede diensten bewijzen, mits zij tijdig 
in deze evaluatie kunnen worden verwerkt.

De aanbevelingen van de PEST-commissie zullen naar verwachting dan ook leiden tot 
uiteenlopende acties die zijn gericht op het aanpakken van de tekortkomingen in de EU-
toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen die in dit verslag zijn vastgesteld, 
waaronder verbetering van het huidige regelgevingskader van de EU als zodanig 
(Verordening (EG) nr. 1107/2009 in het bijzonder, maar ook aanverwante 
uitvoeringsverordeningen en richtsnoeren) en van de tenuitvoerlegging daarvan.

De voorgenomen wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 betreffende de algemene 
levensmiddelenwetgeving (en tot wijziging van diverse andere sectorale 
wetgevingsinstrumenten, waaronder Verordening (EG) nr. 1107/2009) teneinde de 
transparantie en de duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen te 
vergroten, die werd voorgesteld in april 2018 (COM(2018)0179)) en waarover op dit ogenblik 
nog steeds wordt onderhandeld, zal mogelijk ook leiden tot verbeteringen op het gebied van 
de transparantie over wetenschappelijke beoordelingen en de kwaliteit en onafhankelijkheid 
van de wetenschappelijke studies die door de EFSA worden beoordeeld.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/nl/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
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4. Overzicht van het EU-systeem van toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Een alomvattende regelgevingsaanpak van de EU voor gewasbescherming werd begin jaren 
negentig vastgesteld (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad), terwijl verkoop, gebruik en 
controle van gewasbeschermingsmiddelen1 thans is geregeld bij Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 (de "verordening gewasbeschermingsmiddelen").

Bij de verordening gewasbeschermingsmiddelen wordt een procedure in twee stappen 
ingevoerd, waarbij werkzame stoffen worden2 goedgekeurd op EU-niveau en 
gewasbeschermingsmiddelen toegelaten op nationaal niveau. Deze procedure wordt 
gekenmerkt door een strikte scheiding van risicobeoordeling en risicobeheer. Anders dan de 
regelgeving die eraan voorafging, stoelt de verordening gewasbeschermingsmiddelen tevens 
en met name op het beginsel van risico-identificatie ("op gevaren gebaseerde benadering")3

en het voorzorgsbeginsel4.

De procedure voor de goedkeuring van een werkzame stof begint met de indiening van een 
aanvraag door een producent van gewasbeschermingsmiddelen of een chemiebedrijf bij de 
bevoegde autoriteiten in een van de 28 lidstaten, die voor die specifieke stof lidstaat-
rapporteur wordt. Voor nieuwe werkzame stoffen mag de aanvrager de lidstaat-rapporteur zelf 
kiezen (anders dan bij verlenging van de goedkeuring voor werkzame stoffen, wanneer de 
lidstaat-rapporteur en de als mederapporteur optredende lidstaat op basis van specifieke 
criteria worden aangewezen door de Europese Commissie).

Wanneer een bevoegde nationale autoriteit (lidstaat-rapporteur) een dossier van een aanvrager 
ontvangt, begint zij met de beoordeling van de aanvraag door de ontvankelijkheid ervan 
(d.w.z., of deze volledig aan de richtsnoeren voor gegevensvereisten, formaten, enz., voldoet 
en, in het bijzonder, of de aanvrager alle vereiste tests en studieverslagen heeft verstrekt) en 
de bijbehorende gevaren te bepalen. Zodra het dossier wordt toegelaten, verricht de lidstaat-
rapporteur een eerste wetenschappelijke beoordeling en stelt hij een ontwerp-
beoordelingsverslag5 op.

                                               
1 Gewasbeschermingsmiddelen (oftewel pesticiden dan wel bestrijdingsmiddelen) zijn middelen die geheel of 
gedeeltelijk bestaan uit werkzame stoffen, beschermstoffen of synergisten, en die bestemd zijn voor een van de 
volgende toepassingen: 1) de bescherming van planten of plantaardige producten tegen plagen of ziekten; 2) het 
beïnvloeden van de levensprocessen van planten (zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat 
om nutritieve stoffen); alsmede 3) de bewaring van plantaardige producten.
2 Werkzame stoffen zijn bestanddelen van gewasbeschermingsmiddelen die schadelijke organismen (de zogeheten 
plagen, zoals insecten, schimmels en onkruid) of plantenziekten daadwerkelijk bestrijden.
3 Het verschil tussen de op gevaren gebaseerde benadering en de op risico's gebaseerde benadering hangt samen 
met het verschil tussen gevaren en risico's. Dat verschil is aanzienlijk: gevaar wordt omschreven als het intrinsieke 
vermogen van een stof om schade te veroorzaken, terwijl risico betrekking heeft op de waarschijnlijkheid waarmee 
schade in specifieke omstandigheden optreedt. 
4 Het voorzorgsbeginsel houdt in dat, wanneer er wetenschappelijk twijfels zijn aan de risico's van een activiteit, 
een product of een proces waardoor niet kan worden bepaald in hoeverre het gebruik ervan veilig is voor de 
gezondheid en het milieu, regelgeving geboden is om mogelijke schade te beperken. Naar het voorzorgsbeginsel 
wordt uitdrukkelijk verwezen in artikel 1, lid 4, van de verordening gewasbeschermingsmiddelen.
5 Hierbij zij opgemerkt dat het ontwerp-beoordelingsverslag van bijzonder belang is aangezien een werkzame 
stof die door de lidstaat-rapporteur onder andere wordt geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen, toxisch 
of persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) (en daarmee onder de zogeheten "uitsluitingscriteria" van de 
verordening gewasbeschermingsmiddelen valt), onmiddellijk wordt verboden in de EU, zonder dat wordt 
beoordeeld of de risico's die samenhangen met het gebruik ervan beheersbaar zijn. 
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Vervolgens wordt het ontwerp-beoordelingsverslag ingediend bij de EFSA die een collegiale 
toetsing verricht. De eerste stap van de collegiale toetsing behelst een openbare hoorzitting 
(waarbij het publiek, de lidstaten en de aanvrager worden geraadpleegd). Vervolgens worden 
de verzamelde opmerkingen geëvalueerd, waarbij het beoordelingsverslag wordt bevestigd of, 
indien nodig, verbeterd. Uiteindelijk keurt de EFSA een "conclusie" goed waarin zij vermeldt 
of de werkzame stof naar verwachting aan de goedkeuringscriteria (als vastgesteld in artikel 4 
van de verordening gewasbeschermingsmiddelen) zal beantwoorden.

Op basis van de conclusie van de EFSA doet de Europese Commissie, die belast is met het 
risicobeheer, een voorstel om de werkzame stof al dan niet goed te keuren 
(ontwerpuitvoeringsverordening). Een regelgevend comité, bestaande uit vertegenwoordigers 
van alle EU-lidstaten (het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en 
diervoeders) stemt vervolgens over de ontwerpuitvoeringsverordening. In de 
ontwerpverordening moet worden bepaald of de werkzame stof die wordt beoordeeld naar 
verwachting kan beantwoorden aan de goedkeuringscriteria en moeten de 
gebruiksvoorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof worden vastgesteld (bijv. of 
de lidstaten bij de daarop volgende toelating van gewasbeschermingsmiddelen bepaalde 
risicobeperkende maatregelen in acht moeten nemen). Nadat het Permanent Comité een 
advies1 heeft afgegeven, stelt de Commissie een verordening tot goedkeuring of weigering 
van de goedkeuring van de werkzame stof2 vast en publiceert zij deze.

Zodra de werkzame stoffen op EU-niveau zijn goedgekeurd, moet een aanvraag tot toelating 
van specifieke gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stoffen bevatten worden 
ingediend bij een lidstaat.

Toelating wordt alleen verleend als het gewasbeschermingsmiddel aan een aantal criteria 
voldoet, onder meer ten aanzien van de goedkeuring van de werkzame stoffen. Met het oog 
op de behandeling van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen is de EU onderverdeeld 
in drie zones met vergelijkbare agrarische, fytosanitaire en ecologische omstandigheden 
(zone A – Noord, zone B – Centraal en zone C – Zuid). Aanvragen tot toelating worden 
ingediend bij een lidstaat die optreedt als lidstaat-rapporteur en die de aanvraag voor de zone 
in kwestie beoordeelt. Nationale toelatingsbesluiten worden overwegend genomen op basis 
van de conclusies van deze beoordeling (wederzijdse erkenning).

In bepaalde gevallen kan een lidstaat evenwel besluiten een toelating niet te verlenen of te 
erkennen (bijv. als hij van oordeel is dat het middel in kwestie een onaanvaardbaar risico 
vormt voor de gezondheid van mens en dier of voor het milieu). Onder bepaalde 
omstandigheden mogen de lidstaten ook tijdelijke toelatingen verlenen (afwijkingen) voor 
gewasbeschermingsmiddelen met niet-goedgekeurde werkzame stoffen of met goedgekeurde 
werkzame stoffen waarvan het gebruik aanmerkelijk is beperkt (toelatingen vanwege een 
noodsituatie overeenkomstig artikel 53 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen).

De beoordeling van de aanvraag wordt binnen één jaar door de lidstaat afgegeven, waarna 
wordt besloten of de toelating wordt verleend dan wel geweigerd.

                                               
1 Ingeval er geen gekwalificeerde meerderheid wordt bereikt in het Permanent Comité, hetzij vóór hetzij tegen het 
voorstel van de Commissie ("geen advies"), wordt het voorstel voorgelegd aan het comité van beroep. Als ook het 
comité van beroep geen advies uitbrengt, mag de Commissie een besluit nemen.
2 De goedkeuring van een werkzame stof geldt in het algemeen voor een periode van ten hoogste tien jaar. 
Goedkeuringen kunnen worden verlengd op aanvraag van de fabrikant, waarbij een vergelijkbare procedure moet 
worden gevolgd als voor de eerste goedkeuring. De verlenging geldt voor een periode van ten hoogste 15 jaar.
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BIJLAGE I – Lijst van gehoorde deskundigen

Datum Evenement Onderwerp Deskundigen

Donderdag 
12 april 2018,
14.00-17.30 uur

1e bijeenkomst 
PEST
(gedachtewisseling)

Algemeen overzicht 
van toelatingsprocedure 
voor pesticiden

Europese Commissie:

– Sabine Jülicher, directeur 
(directoraat E, DG SANTE)

– Klaus Berend (hoofd van 
eenheid/Pesticiden en 
biociden, DG SANTE)

EFSA:

– Bernhard Url (uitvoerend 
directeur/EFSA)

– Jose Tarazona (hoofd van 
eenheid/Pesticiden)

Donderdag 
26 april 2018,
14.00-17.30 uur

2e bijeenkomst 
PEST
(gedachtewisseling)

EU-toelatingsprocedure 
voor pesticiden

Frans Agentschap voor 
voedsel, milieu en 
veiligheid en gezondheid op 
het werk (Anses):

– Françoise Weber

Zweeds Agentschap voor 
chemische stoffen (Kemi):

– Katarina Lundberg

Britse dienst Gezondheid en 
Veiligheid (HSE – Health 
and Safety Executive):

– Elizabeth Clayton

Maandag 7 mei-
dinsdag 8 mei 
2018

Missie naar de 
EFSA, Parma
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Dinsdag 15 mei 
2018, 15.00-
18.30 uur

3e bijeenkomst 
PEST (hoorzitting)

Aanvraag tot 
goedkeuring van 
werkzame stoffen en 
ontwerp-
beoordelingsverslagen

European Crop Protection 
Association (ECPA):

– Jean-Philippe Azoulay
(algemeen directeur)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(Duits Federaal Instituut 
voor risicobeoordeling):

– Andreas Hensel 
(voorzitter)

Global 2000:

– Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut (JKI, 
Duits Federaal 
Onderzoekscentrum voor 
cultuurgewassen):

– Georg Backhaus 
(voorzitter)

Donderdag 
7 juni 2018,
14.00-17.30 uur

4e bijeenkomst 
PEST
(hoorzitting)

EFSA-advies over 
ontwerp-
beoordelingsverslagen 
en classificatie van de 
werkzame stoffen door 
ECHA

EFSA:

– Bernhard Url (uitvoerend 
directeur)

– Jose Tarazona (hoofd van 
eenheid/Pesticiden)

ECHA:

– Björn Hansen 
(uitvoerend directeur)

– Jack de Bruijn (directeur 
verantwoordelijk voor 
risicobeheer)

– Ari Karjalainen (senior 
deskundige)
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Groep op hoog niveau van 
het mechanisme voor 
wetenschappelijk advies:

– Paul Nurse (lid van de 
groep van 
wetenschappelijke 
hoofdadviseurs)

Particulier consultant:
– Christopher J. Portier

Dinsdag 19 juni 
2018,
15.00-18.30 uur

5e bijeenkomst 
PEST
(hoorzitting)

Eerste deel: Presentatie 
van het voorstel voor de 
"algemene 
levensmiddelenwetgevi
ng" van april 2018

Tweede deel:
Discussiebijeenkomst 
over de goedkeuring 
van werkzame stoffen

Europese Commissie, 
DG SANTE:

– Vytenis Andriukaitis, 
commissaris

– Sabine Jülicher (directeur 
"voedsel- en 
voederveiligheid, 
innovatie", DG SANTE)

Kabinet Europese 
Ombudsman:

– Fintan Butler (senior 
adviseur)

OESO:

– Bob Diderich (hoofd van 
afdeling Environment, 
Health and Safety)

Wageningen University & 
Research:

– Violette Geissen 
(leerstoelgroep 
Bodemfysica en 
Landbeheer)
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Donderdag 
28 juni 2018,
14.00-17.30 uur

6e bijeenkomst 
PEST
(hoorzitting)

Toelating van 
gewasbeschermingsmid
delen door de lidstaten

Belgische Federale 
overheidsdienst (FOD) 
Volksgezondheid, 
Veiligheid van de 
Voedselketen en 
Leefmilieu:

– Maarten Trybou (hoofd 
van pesticideneenheid)

Spaans Ministerie van 
Landbouw en Visserij, 
Voedsel en Milieu:

– José María Cobos Suarez 
(adjunct-directeur-generaal 
Gezondheid en hygiëne van 
gewassen en bosbouw)

Roemeense fytosanitaire 
autoriteit:

– Paulina Gabor 
(algemeen-directeur)

King's College London:

– Robin Mesnage 
(onderzoeker)

COPA-COGECA:

– Pekka Pesonen 
(secretaris-generaal)

Donderdag 
5 juli-vrijdag 
6 juli 2018

Missie naar 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Parijs, en 
proefstation voor 
fruitteelt La 
Morinière, Saint-
Epain
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Donderdag 30 
augustus 2018,
14.00-17.30 uur

7e bijeenkomst 
PEST
(hoorzitting)

Vergelijkende analyse 
van de 
toelatingsprocedures in 
de OESO-landen

Australian Pesticides and 
Veterinary Medicines 
Authority:

– Chris Parker
(chief executive officer)

Health Canada Pest 
Management Regulatory 
Agency:

– Richard Aucoin 
(uitvoerend directeur)

U.S. Environmental 
Protection Agency:

– Richard Keigwin
(directeur Office of 
Pesticide Programs)

Donderdag 
6 september 
2018,
14.00-17.30 uur

8e bijeenkomst 
PEST
(hoorzitting)

Eerste deel:
Milieueffecten van 
gewasbeschermingsmid
delen, met inbegrip van 
impactbeperkende 
maatregelen op het 
niveau van de lidstaten

Tweede deel:
Aanbevelingen van 
belanghebbenden met 
betrekking tot de 
huidige EU-
verordening over de 
toelating van 
gewasbeschermingsmid
delen

Eerste deel:

Universiteit van Bergen en 
Universiteit Utrecht:
– Jeroen P. van der Sluijs

Belgisch Onderzoeks- en 
voorlichtingscentrum voor 
de bijenteelt (CARI):

– Noa Simon-Delso 
(wetenschappelijk 
deskundige)

Europees 
Waarnemingscentrum voor 
duurzame landbouw 
(OPERA) aan de Università 
Cattolica del Sacro Cuore, 
Piacenza (Italië):

– Ettore Capri (hoogleraar)

Tweede deel:

Greenpeace Europe:
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– Franziska Achterberg 
(levensmiddelendeskundige)

Corporate Europe 
Observatory:

– Martin Pigeon 
(onderzoeker en 
campagnevoerder)

Crop Health and Protection:

– John Chinn (voorzitter)

Dinsdag 
18 september-
donderdag 
20 september 
2018

Missie naar het 
Internationaal 
Agentschap voor 
Onderzoek naar 
Kanker (IAK), Lyon, 
en een 
landbouwbedrijf 
("Le domaine 
d'Epoisses"), Dijon

Maandag 
24 september 
2018,
19.00-21.00 uur

Coördinatorenbijeen
komst (voor alle 
leden toegankelijk)

Videoconferentie met 
advocaat in de VS over 
de "zaak Roundup"

Aimee Wagstaff (nationaal 
raadsvrouw namens de 
klager in de zaak Roundup 
Products MDL nr. 2741)



PE627.625v01-00 30/32 PR\1162183NL.docx

NL

Bijlage II - Lijst van door de corapporteurs ontmoete belanghebbenden

1) Door lid van het Europees Parlement Norbert Lins ontmoete belanghebbenden:

Soort Organisatie Wie Wanneer 
1 Industrie BASF Dr. Thomas 

Christen
21 maart 2018

2 Ministerie Duits Bondsministerie van 
Voedselvoorziening en 
Landbouw

Clemens 
Neumann

27 maart 2018 

3 Industrie European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27 maart 2018

4 Industrie AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10 april 2018

5 Industrie Industrieverband Agrar (IVA) 
(Duitse vereniging van 
producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen en 
meststoffen)

Dr. Dietrich 
Pradt en Dr. 
Volker Kaus

17 april 2018

6 Industrie Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (Duitse 
Vereniging van de Chemische 
Industrie)

Dr. Utz Tillmann 25 april 2018

7 Ngo Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25 april 2018

8 Industrie PROFEL Bettina Breuer en 
Aline Rutsaert

25 april 2018

9 Ngo Greenpeace EU Franziska 
Achterberg

2 mei 2018

10 Ngo PAN Dr. Angeliki 
Lyssimachou

2 mei 2018

11 Ngo WeMove.EU David Schwartz 2 mei 2018

12 Ngo Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14 mei 2018 
(samen met 
Bart Staes)

13 Agentschap BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel 
en Dr. Roland 
Solecki

14 mei 2018
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2) Door lid van het Europees Parlement Bart Staes ontmoete belanghebbenden:

Soort Organisatie Wie Wanneer 
1 Academische 

instelling
Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen,
vakgroep Plant en Gewas, 
Universiteit Gent

Prof. Dr. Ir. 
Pieter 
Spanoghe

Januari 2018

2 Industrie European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme 
Taylor

11 april 2018

3 Ngo People for the Ethical 
Treatment of Animals 
Foundation (PETA UK)

Emily McIvor 24 april 2018

4 Ministerie Belgische Federale 
overheidsdienst (FOD) 
Volksgezondheid, 
Veiligheid van de 
Voedselketen en 
Leefmilieu

Maarten 
Trybou

4 mei 2018

5 Ngo Global 2000 Dr. Helmut 
Burtscher-
Schaden

14 mei 2018 
(samen met 
Norbert Lins)

6 Ngo AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26 juni 2018

7 Advocaat Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Advocaat 
Robert F. 
Kennedy Jr.,
advocaat 
Michael L. 
Baum

5 september 2018

8 Ngo Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)

Dr. Martin 
Dermine

5 september 2018

9 Ngo Belgisch Onderzoeks- en 
voorlichtingscentrum voor 
de bijenteelt (CARI), 
Universiteit Utrecht, Bee 
Life

Dr. Noa 
Simon Delso

5 september 2018
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10 Academische 
instelling

Universiteit voor de studie 
van de natuurlijke 
rijkdommen en de 
biowetenschappen
(BOKU), Wenen, 
Oostenrijk

Prof. Johann 
Zaller

5 september 2018

11 Academische 
instelling

Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp

5 september 2018

12 Ngo Pesticide Action Network 
Europe (PAN Europe)

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5 september 2018

13 Onderzoekscentrum Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung – UFZ, 
Leipzig, Duitsland

Prof. Matthias 
Liess

5 september 2018
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