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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 18
Artikel 1

Onderwerp Onderwerp en doel
Bij deze verordening worden 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 Gemeenschap.

1. Bij deze verordening worden 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 Gemeenschap.

Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.

2. Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.

3. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te waarborgen.
4. De verordening stoelt op het 
voorzorgsbeginsel, ten einde te garanderen 
dat stoffen of middelen die worden 
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geproduceerd of op de markt worden 
gebracht niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.

Or. en

Motivering

In het voorstel zoals het op tafel ligt, is het doel alleen in de overwegingen opgenomen. Het doel 
moet ook in de eerste artikelen worden genoemd. Het voorzorgsbeginsel wordt alleen in 
overweging acht en in artikel 13, lid 2, aangehaald. Het verdient de voorkeur het in de eerste 
artikelen van de verordening te vermelden.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 19
Artikel 1

Bij deze verordening worden 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 Gemeenschap.

Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in hun 
commerciële aanbiedingsvorm of die door 
de gebruiker zelf zijn geproduceerd, en voor 
het op de markt brengen, het gebruik en de 
controle ervan binnen de Gemeenschap.

Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.

Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen, formuleringsstoffen en 
co-formulanten.

Or. pl

Motivering

Voor de overige chemische stoffen die aan gewasbeschermingsmiddelen worden toegevoegd (de 
zogenaamde formuleringsstoffen) voorziet de verordening alleen in een markering van die 
stoffen die niet in gewasbeschermingsmiddelen mogen voorkomen. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat deze stoffen een belangrijk bestanddeel van 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen uitmaken en hun aandeel groter kan zijn dan het aandeel 
van reeds beoordeelde beschermstoffen en synergistische middelen. Voor het in het verkeer 
brengen ervan moeten dan ook dezelfde toelatingsregels gelden als voor andere bestanddelen.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 20
Artikel 3, punt 20 bis (nieuw)

(20 bis) Goede experimentele praktijken
Praktijken zoals gedefinieerd in Richtlijn 
2004/10/EG.

Or. de

Motivering

Definitie van het in hoofdstuk V gebruikte begrip.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 21
Artikel 3, punt 21 bis (nieuw)

(21 bis) Goede landbouwpraktijken
De op nationaal vlak geautoriseerde veilige 
gebruiken van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden noodzakelijk voor een 
effectieve plagenbestrijding. Ze hebben 
betrekking op een aantal niveaus van 
toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen tot het 
hoogste geautoriseerde gebruik, gehanteerd 
op een wijze die de kleinst mogelijke 
hoeveelheid residuen achterlaat.
Geautoriseerde veilige gebruiken worden 
op nationaal niveau vastgesteld en 
omvatten op nationaal vlak geregistreerde 
of aanbevolen gebruiken, die rekening 
houden met overwegingen betreffende de 
volks- en de bedrijfsgezondheid, en 
milieuveiligheid.
Reële omstandigheden omvatten alle stadia 
van de productie, opslag, vervoer en 
distributie van levensmiddelen en 
diervoeders.

Or. de



PE 386.430v01-00 4/36 AM\656768NL.doc

NL

Motivering

In de verordening moet de definitie van goede landbouwpraktijken van de 
Wereldvoedselorganisatie worden opgenomen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 22
Artikel 3, punt 21 ter (nieuw)

(21 ter) Beperkte toepassingen
Voor de toepassing van deze verordening 
wordt onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een specifieke 
lidstaat de toepassing van dat middel 
verstaan op een in die lidstaat niet veel 
voorkomende teelt of op een veel 
voorkomende teelt om in een beperkte of 
sporadische en uitzonderlijke behoefte te 
voorzien, of op een zaad.

Or. de

Motivering

Definitie van het in artikel 49 gebruikte begrip 'beperkte toepassing'.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 23
Artikel 4, lid 1

1. Een werkzame stof wordt overeenkomstig 
bijlage II goedgekeurd als in het licht van de 
stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis kan worden verwacht dat 
gewasbeschermingsmiddelen die deze 
werkzame stof bevatten, rekening houdend 
met de in de punten 2 en 3 van die bijlage 
vastgesteld goedkeuringscriteria, aan de in 
de leden 2 en 3 vastgestelde voorwaarden 
zullen voldoen.

1. Een werkzame stof wordt overeenkomstig 
bijlage II goedgekeurd als in het licht van de 
stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis kan worden aangetoond
dat gewasbeschermingsmiddelen die deze 
werkzame stof bevatten, rekening houdend 
met de in de punten 2 en 3 van die bijlage 
vastgesteld goedkeuringscriteria, aan de in 
de leden 2 en 3 vastgestelde voorwaarden 
zullen voldoen. Deze voorwaarden moeten 
als een spercriterium worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Stoffen waarvan is bewezen of ten aanzien waarvan het vermoeden bestaat dat ze carcinogene, 
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mutagene, reproductietoxicologische, hormoonontregelende, sensibiliserende eigenschappen 
hebben of stoffen die persistent, bio-cumulatief of toxisch zijn, of anderszins aanleiding zijn tot 
bezorgdheid, mogen niet worden goedgekeurd.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 24
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve
en synergistische effecten wanneer de 
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater; 

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name die van 
kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
zwangere vrouwen, embryo's en kinderen,
of van dieren, rekening houdend met 
bekende cumulatieve en synergistische 
effecten wanneer de methoden om dergelijke 
effecten te evalueren beschikbaar zijn, noch 
op het grondwater; 

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel mogen stoffen geen enkel schadelijk effect hebben op de 
gezondheid van de mens, met name die van kwetsbare groepen zoals embryo's en kinderen, noch 
op het milieu. Dit sluit aan bij de reactie van het EP op de eerdere mededeling van de 
Commissie over de herziening van richtlijn 91/414 (zie resolutie P5_TA(2002)0276 van het 
Europees Parlement).

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 25
Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De aanvraag kan gezamenlijk door 
meerdere, in het kader van het systeem van 
co-rapporteurschap als rapporteur 
optredende lidstaten, worden beoordeeld.

Or. pl

Motivering

Dit gebeurt ook bij de beoordeling van aanvragen in het kader van richtlijn 91/414/EEG en is 
van grote invloed op de kwantiteit en de kwaliteit van de beoordelingsrapporten van werkzame 
stoffen.
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 26
Artikel 11, lid 1

1. Binnen twaalf maanden na de datum van 
kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, eerste 
alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

1. De als rapporteur optredende lidstaat 
mag de beoordeling van de test- en 
studieverslagen beginnen zodra deze door 
de aanvrager zijn ingediend, en zelfs vóór 
de in artikel 9, lid 3, eerste subparagraaf, 
vermelde datum van kennisgeving. Binnen 
acht maanden na de datum van 
kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, eerste 
alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van twaalf maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. 

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een passende termijn 
vast waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van acht maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. Wanneer de indiener 
van de aanvraag bijkomende informatie 
verstrekt, dient hij tegelijkertijd een verzoek 
om gegevensbescherming in 
overeenkomstig artikel 56.

De lidstaat kan de Autoriteit raadplegen. De lidstaat kan de Autoriteit raadplegen.

Or. de

Motivering

Een stof moet worden goedgekeurd zodra de eerste veilige gebruiken zijn geïdentificeerd. Dit 
zorgt ervoor dat nieuwe, innovatieve producten eerder voor landbouwers ter beschikking komen.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 27
Artikel 11, lid 1, alinea 2

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
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verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van twaalf maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. 

verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van twaalf maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte, die vervolgens de 
andere lidstaten in kennis stellen.

Or. pl

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 28
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De als rapporteur optredende lidstaat 
dient bij de Commissie en de Autoriteit 
tevens een verslag in met alle beoordeelde 
en overeenkomstig de eisen in artikel 29 
voor toelating in aanmerking komende 
gebruiken.

Or. de

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 29
Artikel 13 bis (nieuw)

Artikel 13 bis
Uiterlijk drie maanden na ontvangst van 
het in artikel 11, lid 1, genoemde verslag 
presenteert de Commissie een voorstel voor 
de beperkte goedkeuring van de actieve 
stof, met vermelding van
– de gebruiken die kunnen worden 
goedgekeurd,
– de duur van de goedkeuring, met een 
maximum van 5 jaar.

Or. de

Motivering

Versnelling van het proces van goedkeuring van gebruiken voor nieuwe stoffen zorgt ervoor dat 
landbouwers snel toegang krijgen tot nieuwe en innovatieve producten.
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 30
Artikel 14, lid 2

2. De verlenging geldt voor onbeperkte tijd. 2. De verlenging geldt voor ten hoogste tien 
jaar. De goedkeuring kan meerdere keren 
worden verlengd.

Or. en

Motivering

Goedkeuringen moeten na de eerste verlenging niet voor onbeperkte tijd geldig zijn. Dit staat 
haaks op het voorzorgsbeginsel. Besluiten moeten worden genomen in het licht van de stand van 
de wetenschappelijke en technische kennis, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 31
Artikel 15, lid 1

1. De verlengingsaanvraag waarin in artikel 
14 is voorzien, moet uiterlijk drie jaar vóór 
de eerste goedkeuring vervalt, door een 
producent van de werkzame stof bij een
lidstaat worden ingediend, met kopie aan de 
andere lidstaten, de Commissie en de 
Autoriteit.

1. De verlengingsaanvraag waarin in artikel 
14 is voorzien, moet uiterlijk drie jaar vóór 
de eerste goedkeuring vervalt, door een 
producent van de werkzame stof bij de 
desbetreffende lidstaat worden ingediend, 
met kopie aan de andere lidstaten, de 
Commissie en de Autoriteit.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 32
Artikel 19

Bij een overeenkomstig de procedure van 
artikel 76, lid 3, vastgestelde verordening 
worden de nodige maatregelen vastgesteld 
voor de uitvoering van de verlengings- en 
herzieningsprocedure, en in voorkomend 
geval de uitvoering van een werkprogramma 
overeenkomstig artikel 18.

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst

Or. pl
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 33
Artikel 22, lid 1

1. In afwijking van artikel 5 wordt een 
werkzame stof die aan de criteria van artikel 
4 voldoet voor een periode van ten hoogste 
15 jaar goedgekeurd, wanneer 
gewasbeschermingsmiddelen die deze stof 
bevatten naar verwachting slechts een laag 
risico voor de gezondheid van mens en dier 
en voor het milieu inhouden zoals bepaald 
in artikel 46, lid 1. 

1. In afwijking van artikel 5 wordt een 
werkzame stof die aan de criteria van artikel 
4 voldoet voor een periode van ten hoogste 
15 jaar goedgekeurd, wanneer 
gewasbeschermingsmiddelen die deze stof 
bevatten naar verwachting slechts een laag 
risico voor de gezondheid van mens en dier 
en voor het milieu inhouden. 

Deze afwijking geldt niet voor werkzame 
stoffen die overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG zijn ingedeeld als:
– carcinogeen,
– mutageen,
– reproductietoxisch,
- allergeen,
of voor stoffen die zijn ingedeeld als:
– persistent met een halfwaardetijd van 
meer dan 60 dagen,
– hormoonontregelend, die op de EU-lijst 
van verdachte hormoonontregelende 
stoffen staan,
– laag toxisch,
- bioaccumulatief en niet gemakkelijk 
afbreekbaar.
Uiterlijk .... *herziet en verduidelijkt de 
Commissie, waar nodig, de criteria voor het 
aanmerken van een werkzame stof als een 
stof met een laag risicoprofiel en komt zo 
nodig met voorstellen.
______
* Eén jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Het is nodig om heldere en objectieve criteria vast te stellen om te bepalen welke stoffen 
aanspraak kunnen maken op een laag risicoprofiel. In het voorstel ontbreekt daar de definitie 
van. Om onderzoek naar meer duurzame stoffen en producten te stimuleren, is het belangrijk om 
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bedrijven duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen over wat precies onder een laag 
risicoprofiel wordt verstaan. De hier genoemde criteria zijn ontleend aan de Biociden-Richtlijn 
98/8/EG. Met deze criteria zou 25 tot 30 procent van de actieve stoffen als stoffen met een laag 
risicoprofiel worden beschouwd.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 34
Artikel 24, lid 1

1. In afwijking van artikel 5 en artikel 14, 
lid 2, wordt een werkzame stof die aan de 
criteria van artikel 4 voldoet voor een 
periode van ten hoogste zeven jaar 
goedgekeurd, wanneer andere reeds 
goedgekeurde werkzame stoffen aanzienlijk 
minder toxisch zijn voor de consument of 
de gebruiker, dan wel aanzienlijk minder 
risico's inhouden voor het milieu. Bij de 
beoordeling wordt rekening gehouden met
de criteria van bijlage II, punt 4.

1. Een werkzame stof die aan de criteria van 
artikel 4 en de criteria van bijlage II, punt 4 
voldoet, wordt als "een stof die in 
aanmerking komt om te worden vervangen"
ingedeeld en als zodanig toegelaten.

Een dergelijke stof wordt hierna "een stof 
die in aanmerking komt om te worden 
vervangen" genoemd.

De geldigheidsduur van de toelating 
bedraagt 10 jaar. Het bepaalde in artikel 
14, lid 2, is niet van toepassing.

Or. es

Motivering

Bij de indeling van werkzame stoffen als  "een stof die in aanmerking komt om te worden 
vervangen" is het belangrijk dat aan de in de verordening vastgesteld criteria wordt voldaan.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 35
Artikel 24, lid 1, alinea 1

1. In afwijking van artikel 5 en artikel 14, lid 
2, wordt een werkzame stof die aan de 
criteria van artikel 4 voldoet voor een 
periode van ten hoogste zeven jaar
goedgekeurd, wanneer andere reeds 
goedgekeurde werkzame stoffen aanzienlijk 
minder toxisch zijn voor de consument of de 
gebruiker, dan wel aanzienlijk minder 

1. In afwijking van artikel 5 en artikel 14, lid 
2, wordt een werkzame stof die aan de 
criteria van artikel 4 voldoet voor een 
periode van ten hoogste vijf jaar
goedgekeurd, wanneer andere reeds 
goedgekeurde werkzame stoffen of 
alternatieve landbouwmethoden of 
landbouwpraktijken aanzienlijk minder 
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risico's inhouden voor het milieu. Bij de 
beoordeling wordt rekening gehouden met 
de criteria van bijlage II, punt 4.

toxisch zijn voor de consument of de 
gebruiker, dan wel aanzienlijk minder 
risico's inhouden voor het milieu. Bij de 
beoordeling wordt rekening gehouden met 
de criteria van bijlage II, punt 4.

Or. en

Motivering

Gezien het feit dat de goedkeuringsperiode voor andere stoffen tot tien jaar bedraagt, moeten 
stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen een duidelijk kortere periode van 
goedkeuring hebben om de vervanging doeltreffender te laten zijn.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 36
Artikel 28, lid 2, letter b)

b) het op de markt brengen en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden 
overeenkomstig artikel 51; 

b) het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden 
overeenkomstig artikel 51; 

Or. pl

Motivering

Deze letter heeft betrekking op de toelating voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
voor O&O-doeleinden.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 37
Artikel 28, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer de informatie over de 
toelating niet aan het publiek ter 
beschikking is gesteld, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 54, wordt een afschrift 
van of, op verzoek van de bevoegde 
autoriteiten, het origineel van de toelating 
bij het op het grondgebied van de 
Gemeenschap in de handel te brengen 
gewasbeschermingsmiddel gevoegd
wanneer dit wordt verzonden.

Or. pl
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Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 38
Artikel 28 bis (nieuw)

Artikel 28 bis
Parallelle import

1. In afwijking van artikel 28, lid 1, mag 
een gewasbeschermingsmiddel dat in een 
lidstaat niet is toegelaten in die lidstaat op 
de markt gebracht en gebruikt worden 
wanneer degene die het 
gewasbeschermingsmiddel op de markt wil 
brengen voor het desbetreffende middel 
over een door de lidstaat afgegeven 
inverkeersbrengingscertificaat beschikt.
2. De lidstaten geven voor een 
gewasbeschermingsmiddel op verzoek een 
inverkeersbrengingscertificaat zoals 
bedoeld in lid 1 af indien het uit een andere 
lidstaat in te voeren 
gewasbeschermingsmiddel reeds over een 
toelating in een andere lidstaat beschikt en 
in de lidstaat van invoer een inhoudelijk 
overeenstemmend referentiemiddel is 
toegelaten (parallelle import).
3. Van inhoudelijke overeenstemming zoals 
bedoeld in dit artikel is sprake wanneer het 
in te voeren middel en het referentiemiddel 
dezelfde actieve stoffen bevatten, in 
vergelijkbare hoeveelheden, met een 
overeenkomstige minimale 
zuiverheidsgraad en met bepaalde 
onzuiverheden met dezelfde identiteit en 
een overeenkomstig maximaal gehalte, en 
qua formulering overeenstemmen. Wat de 
verdere samenstelling betreft, zijn 
verschillen toegestaan, voor zover deze 
kwalitatieve of kwantitatieve verschillen in 
de co-formulanten geen gevolgen hebben 
voor de biologische doeltreffendheid, de 
effecten op de te behandelende planten of 
de effecten op mens, dier of het milieu. De 
criteria en de procedure voor de toetsing 
van de inhoudelijke overeenstemming 
kunnen overeenkomstig de in artikel 76, lid 
2, bedoelde procedure nader worden 
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vastgesteld.
4. Bij de aanvraag voor een 
inverkeersbrengingscertificaat wordt de 
volgende informatie verstrekt:
– de lidstaat van herkomst van het in te 
voeren gewasbeschermingsmiddel
– naam en adres van de importeur;
– de benaming waaronder het in te voeren 
gewasbeschermingsmiddel in de lidstaat 
van invoer op de markt gaat worden 
gebracht
– benaming en toelatingsnummer van het 
in te voeren gewasbeschermingsmiddel in 
de lidstaat van herkomst
– naam en adres van de houder van de 
toelating in de lidstaat van herkomst;
– originele gebruiksinstructies waarmee het 
in te voeren gewasbeschermingsmiddel in 
de lidstaat van herkomst op de markt wordt 
gebracht;
– geplande etikettering en 
gebruiksinstructies waarmee het in te 
voeren gewasbeschermingsmiddel op de 
markt gaat worden gebracht;
– benaming en registratienummer van het 
referentiemiddel;
– naam van de houder van de toelating 
voor het referentiemiddel.

5. Een gewasbeschermingsmiddel waarvoor 
een inverkeersbrengingscertificaat is 
verstrekt, moet op dezelfde wijze worden 
gebruikt als het referentiemiddel.
6. Het inverkeersbrengingscertificaat geldt 
voor de duur van de toelating voor het 
referentiemiddel. Indien de houder van de 
toelating voor het referentiemiddel 
overeenkomstig artikel 44, lid 1 om 
intrekking van de toelating verzoekt en 
indien onverminderd aan de eisen van 
artikel 29 wordt voldaan, eindigt de 
geldigheid van het 
inverkeersbrengingscertificaat één jaar na 
de intrekking van de toelating, en ten 
laatste op het moment waarop geldigheid 
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van de toelating oorspronkelijk zou 
verstrijken.
7. De voorschriften van de artikelen 43 en
45 en artikel 53, lid 4, en van hoofdstuk VII 
zijn dienovereenkomstig van toepassing op 
parallelle importen.

Or. de

Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat geen regeling inzake parallelle import van 
gewasbeschermingsmiddelen. Er bestaat evenwel wel degelijk dringend behoefte aan een 
regeling op EU-niveau om de huidige juridische onzekerheid op te heffen. Niet-consistente 
rechterlijke besluiten en verschillen bij het omgaan met parallelle importen maken een 
desbetreffende regeling absoluut noodzakelijk.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 39
Artikel 29, lid 6

6. Bij verordeningen die volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2, worden 
vastgesteld, worden uniforme beginselen 
voor de beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld; zij 
bevatten de eisen in bijlage VI bij Richtlijn 
91/414/EEG, met de nodige wijzigingen.

6. Bij een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad worden uniforme 
beginselen voor de beoordeling en de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
vastgesteld; zij bevatten de eisen in bijlage 
VI bij Richtlijn 91/414/EEG, met de nodige 
wijzigingen.

Or. en

Motivering

De verordening houdende vaststelling van de nieuwe uniforme beginselen moet door het 
Europees Parlement en de Raad worden vastgesteld via een geëigende wetgevingsprocedure, en 
niet via de comitologieprocedure. In 1996 moest het Europees Parlement naar het Hof stappen 
omdat de eerste, door de Commissie vastgestelde uniforme beginselen niet aan richtlijn 91/414 
voldeden. Het Hof (zaak C-303/94) bevestigde het standpunt van het Europees Parlement en de 
beginselen werden gewijzigd, met name ten aanzien van drinkwatercriteria. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 40
Artikel 30, lid 3, letter b)

b) de verplichting om, alvorens het middel 
wordt gebruikt, buren in te lichten die aan 

schrappen
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verwaaide sproeinevel kunnen worden 
blootgesteld en die hebben gevraagd te 
worden ingelicht. 

Or. de

Motivering

Deze tekst gaat ervan uit dat de toelatingstest als zodanig onvoldoende is om het veilige gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen en dat buren daarom aanvullende 
veiligheidsmaatregelen moeten nemen. Dit staat haaks op de strenge Europese toelatingsnormen 
en ondermijnt het openbare vertrouwen in de Europese toelatingsprocedure.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 41
Artikel 32, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. In alle lidstaten worden uniforme 
aanvraagformulieren gebruikt.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 42
Artikel 33, lid 1

1. Aanvragers worden vrijgesteld van de 
indiening van de in artikel 32, lid 3, 
bedoelde test- en studieverslagen, wanneer 
zij aantonen dat hun overeenkomstig artikel 
56, 58 of 59 toegang is verleend, of dat elke 
gegevensbeschermingsperiode is verlopen.

1. Aanvragers worden vrijgesteld van de 
verplichting om het in artikel 32, lid 3, 
bedoelde dossier bij de aanvraag te voegen, 
wanneer zij aantonen dat hun 
overeenkomstig artikel 56, 58 of 59 toegang 
is verleend, of dat elke 
gegevensbeschermingsperiode is verlopen.

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 43
Artikel 33, lid 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) het dossier, dat aan de indiener van 
de aanvraag ter beschikking is gesteld of 
waarvan de beschermingsperiode is 
afgelopen, en dat in de respectieve lidstaten 
toegankelijk is.

Or. pl
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 44
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 30 en 
31 heeft onderzocht. De lidstaten verlenen 
toelating voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

2. Wanneer een gewasbeschermingsmiddel 
reeds in een andere lidstaat is toegelaten, 
besluiten de andere lidstaten, onverminderd 
het bepaalde in de artikelen 30 en 31, 
uiterlijk 90 dagen na ontvangst van een 
verzoek daartoe of en onder welke 
voorwaarden het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel wordt 
toegelaten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde zonering ondermijnt de nationale goedkeuring en strookt niet met het 
communautaire evenredigheidsbeginsel (artikel 5 EG-Verdrag) omdat het verder gaat dan 
hetgeen nodig is voor het versnellen van het besluitvormingsproces, zonder een onnodige 
verdubbeling van het werk, en voor het waarborgen van een meer geharmoniseerde 
beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in de lidstaten. Deze doelstellingen kunnen 
via wijziging van het systeem voor wederzijdse erkenning worden verwezenlijkt, zonder het 
zoneringsconcept.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 45
Artikel 39

1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 
onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating in de volgende gevallen in 
een andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik een toelatingsaanvraag indienen: 

1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 
onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating of een door hem als zijn 
vertegenwoordiger aangewezen persoon in 
de volgende gevallen in een andere lidstaat 
voor hetzelfde gewasbeschermingsmiddel en 
hetzelfde gebruik een toelatingsaanvraag 
indienen: 

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

b) de toelating werd verleend door een 
lidstaat voor gebruik in broeikassen of als 

b) de toelating werd verleend door een 
lidstaat voor gebruik in broeikassen of als 
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behandeling na de oogst, ongeacht de zone 
waartoe de referentielidstaat behoort.

behandeling na de oogst of als 
zaadbehandeling, ongeacht de zone waartoe 
de referentielidstaat behoort; of
b bis) op vrijwillige basis tussen lidstaten in 
verschillende zones met op 
landbouwtechnisch-, plantgezondheids- en 
milieuvlak, en met name de voor het 
gebruik van het product relevante 
klimatologische omstandigheden, 
vergelijkbare omstandigheden; of
b ter) de toelating werd verleend door een 
lidstaat voor gebruik als zaadbehandeling, 
ongeacht de zone waartoe de 
referentielidstaat behoort.

2. Wederzijdse erkenning geldt niet voor 
gewasbeschermingsmiddelen die een stof 
bevatten die in aanmerking komt om te 
worden vervangen.

Or. de

Motivering

De bevoegde autoriteit verschilt van lidstaat tot lidstaat. Daarnaast moet de lidstaten de 
mogelijkheid worden gelaten toelatingen vrijwillig te erkennen indien ze tot een andere zone 
behoren, maar de landbouwtechnische-, plantgezondheids- en milieu-omstandigheden identiek 
zijn.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 46
Artikel 41, lid 1, letter a) bis (nieuw)

a bis) een beoordelingsverslag van het 
gewasbeschermingsmiddel, opgesteld in de 
lidstaat waar het gewasbeschermingsmiddel 
op de markt is gebracht;

Or. pl

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 47
Artikel 46, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Stoffen die door de verbinding van 
twee of meerdere 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag 



PE 386.430v01-00 18/36 AM\656768NL.doc

NL

risico ontstaan, behoren zonder toetsing 
vooraf van hun toxicologische risico's niet 
automatisch tot 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag 
risico.

Or. pl

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 48
Artikel 49, lid 3, letter d)

d) de documentatie en informatie ter staving 
van een uitbreiding van de toepassing door 
de in lid 2 bedoelde personen of instanties is 
ingediend.

d) de documentatie en informatie ter staving 
van een uitbreiding van de toepassing door 
de in lid 2 bedoelde personen of instanties is 
ingediend. De onderzoeken die nodig zijn 
voor het vaststellen van de maximale 
residuniveaus kunnen door 
wetenschappelijke instituten of publieke 
organen worden verricht.

Or. es

Motivering

De kosten van de wetenschappelijke onderzoeken vormen een zeer grote belemmering voor de 
ontwikkeling van middelen met beperkte toepassingen. Deze wijziging beoogt bij te dragen aan 
het vinden van goedkopere oplossingen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 49
Artikel 49, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Bij toelatingen voor beperkte 
toepassingen wordt onder andere rekening 
gehouden met criteria voor het 
extrapoleren van gegevens betreffende 
andere teelten met sterk vergelijkbare 
plantkundige en teelteigenschappen.

Or. es

Motivering

Bij teelten met sterk vergelijkbare eigenschappen moeten de gegevens voor de toelating worden 
geëxtrapoleerd om de uitbreiding tot toelating voor beperkte toepassingen te vergemakkelijken.
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Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 50
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Parallelle import

1. In afwijking van artikel 28, lid 1 mogen 
lidstaten de invoer en het op de markt 
brengen van een gewasbeschermingsmiddel 
op hun grondgebied door middel van 
parallelhandel alleen toestaan na een 
administratieve procedure om na te gaan 
dat dit identiek is aan het 
gewasbeschermingsmiddel dat reeds is 
toegelaten ("referentie 
gewasbeschermingsmiddel"). Wanneer dit 
het geval is, krijgt het ingevoerde 
gewasbeschermingsmiddel een 
identiteitcertificaat van de bevoegde 
autoriteit van de aangewezen lidstaat.
2. De importeur van een 
gewasbeschermingsmiddel vraagt het 
identiteitcertificaat bij de bevoegde 
autoriteit van de aangewezen lidstaat aan 
voor het gewasbeschermingsmiddel dat hij 
wil invoeren voordat dit voor het eerst 
wordt ingevoerd en voor het eerst op de 
markt wordt gebracht.
3. De bevoegde autoriteit van de 
aangewezen lidstaat neemt binnen 45 
dagen een besluit als aan de vereisten van 
dit lid is voldaan. Wanneer de autoriteit 
verzekert dat aan de vereisten van dit lid is 
voldaan, ontvangt de importeur een 
identiteitcertificaat voor het product in 
kwestie.
4. De aanvrager behoeft niet de vereiste 
informatie of test- en onderzoeksrapporten 
voor te leggen voor de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel.
5. De bevoegde autoriteit bij wie het verzoek 
wordt ingediend, verzoekt de bevoegde 
dienst van het land van herkomst om het 
volgende:
a) de exacte samenstelling van het product, 
teneinde na te gaan of het identiek is aan 
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het in de lidstaat toegelaten 
referentieproduct, en
b) bewijs dat dit product was toegelaten in 
de lidstaat waaruit het is ingevoerd 
overeenkomstig de toelatingsprocedure van 
Richtlijn 91/414/EEG of van de 
onderhavige verordening.
6. Producten die via parallelle import 
worden ingevoerd, mogen niet worden 
herverpakt.
7. Het identiteitcertificaat verloopt met de 
toelating van het referentieproduct of het 
aflopen van de toelating van het ingevoerde 
product in de lidstaat waaruit het is 
ingevoerd. Wanneer de toelating van het 
referentieproduct wordt ingetrokken zonder 
gezondheids- of milieuredenen, mag de 
importeur het ingevoerde product een jaar 
na dato van de intrekking blijven verkopen.

Or. es

Motivering

Er moet gewerkt worden aan duidelijke en ondubbelzinnige communautaire regels en 
voorschriften voor de parallelle handel, teneinde een hoog niveau van uniformiteit, veiligheid en 
toezicht te bereiken. Om overeenstemming tussen het geïmporteerde product en het 
referentiemiddel te bewerkstelligen, moet herverpakking van het product worden verboden. 
Anderzijds moet de bevoegde autoriteit van het bestemmingsland alle administratieve 
procedures afwikkelen om zich ervan te vergewissen dat het om een identiek product gaat 
waaraan in de lidstaat van export reeds een toelating was verstrekt.

Amendement ingediend door Paul Rübig

Amendement 51
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Parallelle import

1. De importeur van een 
gewasbeschermingsmiddel vraagt bij de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
import een identiteitscertificaat aan. Hij 
doet dit vóórdat het gewasmiddel voor het 
eerst wordt geïmporteerd of vóórdat het 
voor het eerst in de handel wordt gebracht.
2. De bevoegde autoriteit van de lidstaat 
beslist binnen 45 dagen of aan de 
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voorwaarden van dit artikel wordt voldaan. 
Indien dit het geval is, verleent de autoriteit 
de importeur een identiteitscertificaat voor 
dit gewasbeschermingsmiddel.
3. De aanvrager hoeft de voor de verlening 
van de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel vereiste 
informatie, test- en studieverslagen niet te 
verstrekken indien hij bewijst dat:
a) het geïmporteerde product identiek is 
aan een in de lidstaat van import toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel 
(referentieproduct), en
b) de toelating van dit product in de lidstaat 
van export werd verleend via een procedure 
die in overeenstemming is met die van 
Richtlijn 91/414/EEG of met deze 
verordening, en
c) het overladen noch de oorspronkelijke 
hoedanigheid van het product, noch het 
imago van het handelsmerk en zijn 
eigenaar nadelig beïnvloedt.
4. De geldigheid van het 
identiteitscertificaat loopt af met de 
beëindiging/het verstrijken van het 
referentieproduct of de beëindiging/het 
verstrijken van de toelating van het 
geïmporteerde product in de lidstaat van 
import. Indien de toelating niet om 
gezondheids- of 
milieubeschermingsredenen wordt 
ingetrokken, heeft de importeur het recht 
het geïmporteerde product te verkopen. De 
verkooptermijn begint op het moment van 
intrekking en heeft een duur van een jaar.
5. De lidstaten mogen geen 
identiteitscertificaten verstrekken voor 
gewasbeschermingsmiddelen die stoffen 
bevatten die voor vervanging in 
aanmerking komen.

Or. de

Motivering

Parallelle handel maakt het in het verkeer brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
eenvoudiger omdat het met minder controles gepaard gaat. Dit leidt er wel toe dat met name de 
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parallelle handel wordt gebruikt om illegale producten (niet getoetst en/of vervalst) op de markt 
te brengen. Vandaar dat er een regeling voor de parallelle handel met duidelijke, bindende 
voorschriften dient te komen. Dit zorgt niet alleen voor méér harmonisering op het gebied van 
gewasbeschermingsmiddelen in Europa, maar ook voor betere controles en méér toezicht.

Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 52
Artikel 52, alinea 2

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, 
en zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding en goede 
milieupraktijken, worden toegepast. 

Een juist gebruik houdt ten minste in:
(i) inachtneming van de eisen en 
voorschriften die overeenkomstig artikel 30 
zijn vastgesteld en op het etiket nader zijn 
aangegeven, overeenkomstig de bepalingen 
inzake etikettering in de artikelen 61 tot 63 
en Richtlijn 1999/45/EEG;
(ii) toepassing overeenkomstig de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken, waarbij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen beperkt is tot 
het noodzakelijke minimum;
(iii) inachtneming van Verordening (EG) 
nr. 396/2005;
(iv) inachtneming van de voorschriften van 
de richtlijn inzake de bescherming van 
werknemers.

Or. en

Motivering

De definitie van 'juist gebruik' moet minimumvoorschriften bevatten, alsook de noodzaak van 
naleving van specifieke communautaire wetgeving.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 53
Artikel 56, lid 1

1. Test- en studieverslagen genieten 
gegevensbescherming overeenkomstig de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden.

1. Test- en studieverslagen genieten 
gegevensbescherming overeenkomstig de in 
dit artikel vastgestelde voorwaarden.

De bescherming geldt voor test- en De bescherming geldt voor test- en 



AM\656768NL.doc 23/36 PE 386.430v01-00

NL

studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen:

studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen

a) nodig waren voor de toelating of een 
wijziging van de toelating om toepassing op 
een ander gewas mogelijk te maken; en

nodig waren voor de toelating voor de 
gegeven omstandigheden of een wijziging 
van de toelating om toepassing op een ander 
gewas mogelijk te maken.

b) in overeenstemming zijn verklaard met 
de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of goede 
experimentele praktijken overeenkomstig 
de vereiste gegevens voor 
gewasbeschermingsmiddelen van artikel 8, 
lid 1, onder c).
Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 
aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

Wanneer een verslag beschermd is, mag 
noch het verslag, noch een samenvatting 
ervan door de lidstaat die het heeft 
ontvangen of door enige andere lidstaat 
worden gebruikt ten voordele van andere 
aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77.

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Een studie wordt gedurende vijf jaar 
volgend op de in alinea 4 genoemde periode
beschermd indien zij alleen nodig was om 
een toelating te verlengen of te herzien.

Or. de

Motivering

Gewasbeschermingsmiddelen moeten om de 7 tot 10 jaar opnieuw geëvalueerd en goedgekeurd 
worden. Voor de hernieuwde goedkeuring zijn nieuwe gegevens nodig. Het overleggen van deze 
gegevens vereist van de houders van de toelating een fikse investering. In het geval van weinig 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen kunnen een nieuwe toelating en de daaraan gekoppelde 
investeringen ertoe leiden dat ze niet meer worden aangeboden wanneer de benodigde gegevens 
in onvoldoende mate worden beschermd.
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Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 54
Artikel 56, lid 1, alinea 5

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Een studie die voor het herzien of het 
verlengen van een toelating wordt 
ingediend, wordt niet beschermd, tenzij zij 
moet worden ingediend op grond van eisen 
die voortvloeien uit een wijziging van de 
wettelijke voorschriften.

Or. es

Motivering

Het voorstel van de Commissie is wat de waarborgen voor de levensvatbaarheid van Europese 
kleine en middelgrote ondernemingen betreft een duidelijke stap in de goede richting. Dit 
voorstel beoogt de inhoud van het voorstel van de Commissie te verduidelijken.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 55
Artikel 56, lid 2, letter b) bis (nieuw)

b bis) wanneer een monopolie ontstaat.

Or. es

Motivering

De nieuwe verordening moet bepalingen bevatten die het ontstaan van monopolies op de markt 
voor gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 56
Artikel 56, lid 3

3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 
1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier om gegevensbescherming 
heeft verzocht en de betrokken lidstaat voor 
elk test- of studieverslag de volgende 
informatie heeft verstrekt:

3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 
1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier of bijkomende informatie 
om gegevensbescherming heeft verzocht en 
de betrokken lidstaat voor elk test- of 
studieverslag de volgende informatie heeft 
verstrekt:

a) de verantwoording dat de ingediende test- a) de verantwoording dat de ingediende test-
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en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen van de 
toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 

en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen c.q. 
verlenging of toetsing van de toelating van 
een gewasbeschermingsmiddel; 

b) de bevestiging dat geen 
gegevensbeschermingsperiode die voor het 
test- of studieverslag is toegekend, is 
verlopen.

b) de bevestiging dat geen 
gegevensbeschermingsperiode die voor het 
test- of studieverslag is toegekend, is 
verlopen.

Or. de

Motivering

Redelijke gegevensbescherming van vijf jaar voor studies die nodig zijn voor de verlenging van 
een toelating na 10 jaar.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 57
Artikel 56, lid 3, letter a)

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen van de 
toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen van de 
toelating van een gewasbeschermingsmiddel
of op grond van wijzigingen van de 
wettelijke voorschriften; 

Or. es

Motivering

Het voorstel van de Commissie is wat de waarborgen voor de levensvatbaarheid van Europese 
kleine en middelgrote ondernemingen betreft een duidelijke stap in de goede richting. Dit 
voorstel beoogt de inhoud van het voorstel van de Commissie te verduidelijken.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 58
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten die binnen elke in bijlage
I gedefinieerde zone toelatingen verlenen 
voor gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig artikel 35, lid 2, of via 
wederzijdse erkenning overeenkomstig 
artikel 40 zorgen voor bescherming van de 
gegevens die voor de toelating nodig zijn in 
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de lidstaat die de evaluatie doet, 
overeenkomstig de leden 1, 2 en 3. De 
bescherming begint op de datum van 
verlening van de toelating in elke lidstaat.

Or. de

Motivering

Het zonale toelatingssysteem moet ook voorzien in gegevensbescherming in alle lidstaten.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 59
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien een lidstaat van oordeel is dat 
een monopolie kan ontstaan wanneer de 
potentiële indiener van een aanvraag en de 
houder/houders van de toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stoffen, beschermmiddelen en 
synergistische stoffen bevatten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over het 
doorgeven van rapporten van tests en
studies met gewervelde dieren, informeert 
de potentiële indiener van een aanvraag de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat. Beide 
partijen moeten evenwel beslissen welk 
rechtbank bevoegd is met betrekking tot het 
bepaalde in lid 2.

Or. es

Motivering

De nieuwe verordening moet bepalingen bevatten die het ontstaan van monopolies op de markt 
voor gewasbeschermingsmiddelen voorkomen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 60
Artikel 56, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. De in lid 1 genoemde 
gegevensbeschermingsperiode kan verlengd 
worden in geval van toelatingen voor 
beperkte toepassingen, in het bijzonder



AM\656768NL.doc 27/36 PE 386.430v01-00

NL

a) met één jaar indien de indiener van de 
eerste aanvraag uiterlijk zeven jaar na 
verlening van de eerste toelating drie 
beperkte toepassingen registreert, of
b) met drie jaar indien de indiener van de 
eerste aanvraag uiterlijk zeven jaar na 
verlening van de eerste toelating zeven 
beperkte toepassingen registreert, of
c) met vijf jaar indien de indiener van de 
eerste aanvraag uiterlijk zeven jaar na 
verlening van de eerste toelating negen of 
meer beperkte toepassingen registreert.
De in lid 1 bedoelde gegevensbescherming 
geldt ook voor derde partijen die met het 
oog op toelatingen voor beperkte 
toepassingen test- en studieverslagen 
indienen.

Or. de

Motivering

Voor beperkte toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen, respectievelijk toepassingen met 
een klein algemeen economisch belang, waarvoor geen toereikende bestrijdingsprocedures 
bestaan of waarvoor de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen geen toereikende oplossing 
bieden (leemten), moeten voor indieners van aanvragen financiële prikkels worden gecreëerd, 
teneinde bij hen belangstelling te doen ontstaan voor het aanpakken van deze leemten. Met name 
in de biologische landbouw, alsook in de fruitteelt bestaan er leemten; deze moeten opgevuld 
worden om het bestaan van de gebruikers te waarborgen.

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 61
Artikel 62, lid 1, alinea 1

1. De etikettering van 
gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen 
aan de voorschriften van een volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2, vastgestelde 
verordening.

1. De lidstaten stellen bepalingen vast voor 
de inhoud van de op het etiket vermelde 
gebruiksaanwijzing van 
gewasbeschermingsmiddelen en zorgen er 
daarbij voor dat deze voldoen aan de 
voorschriften van een volgens de procedure 
van artikel 76, lid 2, vastgestelde 
verordening.

Or. pl
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Amendement ingediend door Rebecca Harms

Amendement 62
Artikel 65, alinea 1

De lidstaten voeren officiële controles uit 
om deze verordening te doen naleven. Zij
sturen de Commissie een definitief verslag 
over de omvang en de resultaten van deze 
controles binnen zes maanden na afloop van 
het jaar waarop dat verslag betrekking heeft. 

De lidstaten voeren officiële controles uit 
om deze verordening te doen naleven. Deze 
controles omvatten controles op de 
boerderij ten einde de naleving van de 
gebruiksbeperkingen te verifiëren. De 
lidstaten sturen de Commissie een definitief 
verslag over de omvang en de resultaten van 
deze controles binnen zes maanden na 
afloop van het jaar waarop dat verslag 
betrekking heeft. 

Or. en

Amendement ingediend door Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Amendement 63
Artikel 74

De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 76, lid 2, technische en andere 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening opstellen of wijzigen. De 
Commissie kan de Autoriteit verzoeken 
dergelijke richtsnoeren op te stellen of ertoe 
bij te dragen. 

De Commissie, een lidstaat of een lidstaat 
van een zone kan volgens de procedure van 
artikel 76, lid 2, technische en andere 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening opstellen of wijzigen. De 
Commissie kan de Autoriteit verzoeken 
dergelijke richtsnoeren op te stellen of ertoe 
bij te dragen. 

Or. pl

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 64
Bijlage II, punt 3.6

3.6. Effecten op de gezondheid van de mens 3.6. Effecten op de gezondheid van de mens

3.6.1. In voorkomend geval worden de ADI, 
het AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een voldoende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten en 
de kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen. 

3.6.1. In voorkomend geval worden de ADI, 
het AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een voldoende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten en 
de kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen. 

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer bij een beoordeling 
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beoordeling van 
vervolg-genotoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als mutagen van 
categorie 1 of 2 is ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen
is.

volgens de uniforme beginselen blijkt dat 
voor ten minste één representatief gebruik 
van ten minste één 
gewasbeschermingsmiddel onder de 
aanbevolen gebruiksomstandigheden 
sprake is van aanvaardbare bescherming 
van gebruikers, werkers, omstanders en 
consumenten. 

3.6.3. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van carcinogeniteitsonderzoek 
dat werd uitgevoerd overeenkomstig de 
vereiste gegevens voor de werkzame stoffen 
en de gewasbeschermingsmiddelen en 
andere beschikbare gegevens, 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG niet 
als carcinogen van categorie 1 of 2 is of 
moet worden ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is. 
3.6.4. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van 
reproductietoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als vergiftig voor 
de voortplanting, categorie 1 of 2, is of 
moet worden ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is. 
3.6.5. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij overeenkomstig 
de beoordeling op grond van 
communautaire of internationale 



PE 386.430v01-00 30/36 AM\656768NL.doc

NL

richtsnoeren voor het uitvoeren van 
proeven niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor de mens toxicologisch 
significant kunnen zijn, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

Or. de

Motivering

Volgens het bepaalde in artikel 4 moeten de lidstaten nationale actieplannen ter verkleining van 
de risico's en de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen opstellen. Daartoe behoren 
ook maatregelen en tijdschema's ter verkleining van de risico's. Dit dient in dit lid te worden 
opgenomen. Wanneer de werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen alleen worden 
beoordeeld aan de hand van hun eigenschappen en bestanddelen, zonder naar de daadwerkelijke 
toepassing en de blootstelling te kijken, is het niet mogelijk een goed oordeel over hun risico's te 
vormen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 65
Bijlage II, punt 3.7.2

3.7.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij niet als een 
persistente, bioaccumulerende en toxische 
(PBT) stof wordt beschouwd.

schrappen

Een stof die aan de drie onderstaande 
criteria voldoet, is een PBT-stof.
3.7.2.1. Persistentie
Een werkzame stof voldoet aan het 
persistentiecriterium wanneer:
– de halfwaardetijd in zeewater langer is 
dan zestig dagen, of
– de halfwaardetijd in zoet- of estuarien 
water langer is dan 40 dagen, of
– de halfwaardetijd in marien sediment 
langer is dan 180 dagen, of
– de halfwaardetijd in zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 120 
dagen, of



AM\656768NL.doc 31/36 PE 386.430v01-00

NL

– de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 120 dagen.
De persistentie in het milieu wordt bepaald 
op basis van de beschikbare 
halfwaardetijden die in de betreffende, door 
de aanvrager te beschrijven 
omstandigheden zijn opgetekend.
3.7.2.2. Bioaccumulatie
Een werkzame stof voldoet aan het 
bioaccumulatiecriterium wanneer de 
bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 
2 000. 
De bioaccumulatie wordt bepaald op basis 
van meetgegevens over de bioconcentratie 
in aquatische soorten. Zowel mariene als 
zoetwatersoorten mogen worden gebruikt. 
3.7.2.3. Toxiciteit
Een werkzame stof voldoet aan het 
toxiciteitscriterium wanneer: 
– de langetermijn-NOEC (no-observed-
effect concentration) voor mariene of 
zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 
mg/l, of
– de stof als carcinogeen (categorie 1 of 2), 
mutageen (categorie 1 of 2), of voor de 
voortplanting vergiftig (categorie 1, 2 of 3) 
is ingedeeld, of
– er andere bewijzen zijn van chronische 
toxiciteit, zoals vastgesteld bij de indelingen 
T, R48, of Xn, R48 overeenkomstig
Richtlijn 67/548/EEG. 

Or. de

Motivering

Zie het AM op punt 3.6.2. van bijlage II.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 66
Bijlage II, punt 3.7.3

3.7.3. Een werkzame stof wordt niet geacht 
aan artikel 4 te voldoen wanneer zij zeer 

schrappen
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persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) 
is.
Een stof die aan beide onderstaande 
criteria voldoet, is een vPvB-stof.
3.7.3.1. Persistentie
Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer persistent" wanneer:
– de halfwaardetijd in zee-, zoet- of 
estuarien water langer is dan zestig dagen, 
of
– de halfwaardetijd in marien, zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 180 
dagen, of
– de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 180 dagen.
3.7.3.2. Bioaccumulatie
Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer bioaccumulerend" 
wanneer de bioconcentratiefactor groter is 
dan 5 000.

Or. de

Motivering

Zie het AM op punt 3.6.2. van bijlage II.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 67
Bijlage II, punt 3.8.2

3.8.2. Een werkzame stof wordt slechts 
geacht aan artikel 4 te voldoen als zij 
wanneer zij overeenkomstig de beoordeling 
op grond van communautaire of 
internationale richtsnoeren voor het 
uitvoeren van proeven niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor niet-doelsoorten 
toxicologisch significant kunnen zijn, tenzij 
de blootstelling van niet-doelsoorten aan 
die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 

schrappen
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is.

Or. de

Motivering

Er is geen wetenschappelijke basis om hormoonontregelende eigenschappen anders te 
behandelen dan andere toxicologische effecten. Toxische effecten door hormoonontregelende 
eigenschappen worden afgedekt door maximale blootstellingsniveaus die geacht worden veilig te 
zijn voor mens en milieu. Hormoonontregelende eigenschappen moeten geen lukraak criterium 
zijn voor het afwijzen van actieve stoffen.

Amendement ingediend door Andres Tarand

Amendement 68
Bijlage II, punt 3.9, alinea 1 bis (nieuw)

Een werkzame stof krijgt geen toelating 
indien zij op grond van communautaire 
wetgeving of een door de Europese Unie 
geratificeerd internationaal verdrag een 
prioritaire gevaarlijke stof is. Reeds aan 
werkzame stoffen verleende toelatingen 
worden uiterlijk één jaar na de 
goedkeuring van de desbetreffende 
wetgeving of het geratificeerde verdrag 
herzien.

Or. en

Motivering

Het voorstel voor een dochterrichtlijn van de kaderrichtlijn water (COM(2006) 397, 2006/0129 
(COD)) verwijst naar de herzieningen van richtlijn 91/414 in het kader van maatregelen ter 
vermindering van de besmetting van water met pesticiden. Dit AM zorgt ervoor dat geen 
toelating wordt toegekend aan werkzame stoffen die problemen op het niveau van het 
waterbeheer veroorzaken.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 69
Bijlage II, punt 4

4. Criteria voor goedkeuring als stof die in 
aanmerking komt om te worden vervangen

4. Criteria voor goedkeuring als stof die in 
aanmerking komt om te worden vervangen

Een werkzame stof wordt goedgekeurd als 
stof die overeenkomstig artikel 24 in 
aanmerking komt om te worden vervangen, 

Een werkzame stof wordt goedgekeurd als 
stof die overeenkomstig artikel 24 in 
aanmerking komt om te worden vervangen, 
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wanneer: wanneer:

– de ADI, het AOEL of de ARfD van de stof 
aanzienlijk lager ligt dan die van de 
meerderheid van de goedgekeurde 
werkzame stoffen;

– op grond van een beoordeling van 
vervolg-genotoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als mutagen van 
categorie 1 of 2 is ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is, of

– zij beantwoordt aan twee van de criteria 
om als PBT-stof te worden beschouwd;

– op grond van een beoordeling van 
carcinogeniteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als carcinogen 
van categorie 1 of 2 is of moet worden 
ingedeeld, tenzij de blootstelling van 
mensen aan die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is, of 

– er redenen tot bezorgdheid zijn die 
verband houden met de aard van de 
kritische effecten die in combinatie met de 
gebruiks-/blootstellingspatronen nog steeds 
tot zorgwekkende gebruiksomstandigheden 
kunnen leiden, zelfs met zeer restrictieve 
maatregelen op het gebied van risicobeheer 
(zoals uitgebreide persoonlijke 
beschermingsmiddelen of zeer grote 
bufferzones);

– op grond van een beoordeling van 
reproductietoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als vergiftig voor 
de voortplanting, categorie 1 of 2, is of 
moet worden ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is, of

– zij een significant aandeel niet-werkzame 
isomeren bevat.

– geacht wordt geen persistente, 
bioaccumulatieve en toxische (PBT) stof te 
zijn.
Een stof die aan alle drie de criteria 
hieronder voldoet, is een PBT-stof.
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a) Persistentie
Een werkzame stof voldoet aan het 
persistentiecriterium wanneer:
– de halfwaardetijd in zeewater langer is 
dan zestig dagen, of
– de halfwaardetijd in zoet- of estuarien 
water langer is dan 40 dagen, of 
– de halfwaardetijd in marien sediment 
langer is dan 180 dagen, of 
– de halfwaardetijd in zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 120 
dagen, of
– de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 120 dagen.
De persistentie in het milieu wordt bepaald 
op basis van de beschikbare 
halfwaardetijden die in de betreffende, door 
de aanvrager te beschrijven 
omstandigheden zijn opgetekend.
b) Bioaccumulatie
Een werkzame stof voldoet aan het 
bioaccumulatiecriterium wanneer de 
bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 
2 000. 
De bioaccumulatie wordt bepaald op basis 
van meetgegevens over de bioconcentratie 
in aquatische soorten. Zowel mariene als 
zoetwatersoorten mogen worden gebruikt.
c) ToxiciteitEen werkzame stof voldoet aan 
het toxiciteitscriterium wanneer:
- de langetermijn-NOEC (no-observed-
effect concentration) voor mariene of 
zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 
mg/l, of 
– de stof als carcinogeen (categorie 1 of 2), 
mutageen (categorie 1 of 2), of voor de 
voortplanting vergiftig (categorie 1, 2 of 3) 
is ingedeeld, of
– er andere bewijzen zijn van chronische 
toxiciteit, zoals vastgesteld bij de indelingen 
T, R48, of Xn, R48 overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG, of
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– zeer persistent, zeer bioaccumulatief 
(vPvB) is.
Een stof die aan beide onderstaande 
criteria voldoet, is een vPvB-stof:
a) Persistentie
Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer persistent" wanneer:
– de halfwaardetijd in zee-, zoet- of 
estuarien water langer is dan zestig dagen, 
of – de halfwaardetijd in marien, zoetwater-
of estuarien sediment langer is dan 180 
dagen, of 
– halfwaardetijd in de bodem langer is dan 
180 dagen.
b) Bioaccumulatie
Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer bioaccumulerend" 
wanneer de bioconcentratiefactor groter is 
dan 5 000.
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Motivering

Overgeheveld van bijlage II, punten 3.6 en 3.7.


