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nationaliteit), namens "Plataforma Europea de los Consumidores y del 
Medio Ambiente", over de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor de 
menselijke gezondheid

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster verzoekt om, ten eerste, de effecten van bestrijdingsmiddelen en van chemische 
verontreiniging in het algemeen op de volksgezondheid te onderzoeken en om, ten tweede, de 
verkoop ervan te verbieden. Uit eerdere onderzoeken uitgevoerd door individuele 
wetenschappers, zoals Prof. Miquel Porta, blijkt dat bij veel mensen een grote hoeveelheid 
DDT wordt aangetroffen in het bloed, hoewel deze stof al een aantal jaren verboden is. Bij 
ander onderzoek in Frankrijk werd bewezen dat jongeren per dag niet minder dan 45 
verontreinigende stoffen kunnen binnenkrijgen via de voeding en via de verpakking van die 
voeding. Indienster voegt daaraan toe dat veel ziekten die zonder aanwijsbare oorzaak 
ontstaan, zoals kanker, Alzheimer en Parkinson, waarschijnlijk veroorzaakt worden door dit 
soort producten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 april 2013

Indienster maakt zich zorgen over verontreinigende stoffen in levensmiddelen, in het 
bijzonder residuen van bestrijdingsmiddelen. Ze roept dringend op tot het nemen van 
maatregelen met betrekking tot de toepassing van EU-eisen voor geïmporteerde 
levensmiddelen, tot de oprichting van een werkgroep die zich bezig gaat houden met 
beroepsziekten van boeren, en tot "natuurlijke" gewasbescherming.
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In de EU is de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (ook wel "pesticiden" genoemd) 
gereguleerd, en heeft dit als doelstelling de volksgezondheid en het milieu te beschermen
(Verordening (EC) nr. 1107/20091). Het toelatingssysteem van de EU voor 
gewasbeschermingsmiddelen kan praktisch als de strengste regelgeving ter wereld worden 
beschouwd voor wat betreft gegevensvereisten. Het is gebaseerd op een degelijk 
onderbouwde risicobeoordeling die wordt uitgevoerd door de lidstaten en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Slechts gewasbeschermingsmiddelen die als 
veilig voor de volksgezondheid en het milieu worden beschouwd zijn toegestaan.
Als gevolg van dit strenge toelatingssysteem zijnslechts ongeveer 40% van de 
gewasbeschermingsmiddelen die voor 1993 op de markt waren vandaag de dag nog 
toegestaan. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het technisch 
onvermijdbaar is dat kleine sporen van persistente gewasbeschermingsmiddelen die uit de 
markt werden genomen maar eerder werden gebruikt (bv DDT) in het milieu voorkomen, 
zelfs als deze producten al jaren niet meer worden gebruikt.
De EU-wetgeving garandeert ook de bescherming van de consument en stelt de maximale 
residuwaarden (MRL's) van pesticiden vast die in levensmiddelen en diervoeders zijn 
toegestaan (Verordening (EG) nr. 396/20052). Deze MRL's gelden zowel voor 
landbouwproducten die in de EU zijn geproduceerd als voor geïmporteerde 
landbouwproducten.
De naleving van de MRL's wordt regelmatig gecontroleerd via officiële controles waar door 
de EU-wetgeving om gevraagd wordt (Verordening (EG) nr 882/20043 en Verordening (EG) 
nr. 396/2005). Voor een aantal landbouwproducten uit niet-EU-landen waar bijzondere 
gevaren zijn vastgesteld worden meer uitgebreide officiële controles ingesteld (Verordening 
(EG) nr. 669/20094).
Met betrekking tot het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wil de Commissie graag de 
aandacht vestigen op het feit dat tijdens het toelatingsproces, etiketteringsvoorschriften voor 
elk van deze producten worden vastgesteld. Deze etiketteringsvoorschriften (Verordening 
(EG) nr. 1272/20085) moeten op alle verpakkingen getoond worden, en moeten betrekking 
hebben op aspecten die voor de persoonlijke bescherming van de gebruiker relevant zijn en, 
indien van toepassing, op beperkingen van het gebruik met betrekking tot milieu-aspecten. 

                                               
1 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 Raad PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1-50.
2 Verordening (EG) nr. 299/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 396/2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong, wat de aan de Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden betreft PB L 97 van 9.4.2008, blz. 67-71.
3 Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële 
controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake 
diergezondheid en dierenwelzijn PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1-141.
4 Verordening (EG) nr. 669/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 
882/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft meer uitgebreide officiële controles op de invoer 
van bepaalde diervoeders en levensmiddelen van niet-dierlijke oorsprong en tot wijziging van Beschikking 
2006/504/EG PB L 194 van 25.7.2009, blz. 11-21.
5 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. 1907/2006. PB L 353 van 31.12.2008, 
blz. 1–1355.
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Het is de verantwoordelijkheid van de boeren en gebruikers om aan deze 
etiketteringsvoorschriften te voldoen. Voorts wordt nadere voorlichting en scholing van 
gebruikers aangemoedigd via de Richtlijn 2009/128/EG6 over het duurzaam gebruik van 
pesticiden.

Naast de eerder toegelichte Europese wetgeving, die de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen onder strenge criteria en het vaststellen van MRL's 
omschrijft, moedigen de Commissie en lidstaten verder het duurzaam gebruik van 
pesticiden aan (Richtlijn 2009/128/EG). Zo worden bijvoorbeeld lidstaten verzocht om 
alle noodzakelijke maatregelen te nemen om bestrijding met lage pesticideninzet te 
bevorderen, zoals geïntegreerde gewasbescherming. Dit omvat ook feromoontechnieken 
zoals die door de indienster worden genoemd. Verder moeten de lidstaten tegen 2012 
hun Nationale Actieplannen, waarin de doelstellingen en streefcijfers om de effecten van 
pesticidengebruik op de volksgezondheid (waaronder de bescherming van werknemers) 
en het milieu te verminderen worden vastgesteld, hebben aangenomen. Stoffen die tot 
bezorgdheid aanleiding geven moeten worden gecontroleerd.
Bovendien voorziet Verordening (EC) nr. 1107/2009 in strenge toelatingscriteria op 
basis van gezondheid en milieu. Dit betekent dat stoffen die geclassificeerd zijn als 
kankerverwekkend, toxisch voor de voortplanting of mutageen (categorie 1A of 1B 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008); hormoonontregelende stoffen; 
persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s); persistent, bioaccumulerend en 
toxisch (PBT); of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB) niet kunnen worden 
toegestaan – en dus niet gebruikt mogen worden – tenzij de blootstelling van mensen 
verwaarloosbaar is.
De Commissie wil de indienster verzekeren dat een hoog beschermingsniveau van de 
gezondheid, veiligheid en het milieu gewaarborgd wordt via de bestaande EU-wetgeving, 
die geldt voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EG) nr. 
1107/2009), het vaststellen van maximale residuwaarden en de relevante officiële 
controles (Verordeningen (EG) nr. 396/2005, nr. 882/2004, nr. 669/2009) en het 
duurzaam gebruik van pesticiden (Richtlijn 2009/128/EG).

Bovendien wil de Commissie benadrukken dat de uitvoering van de wetgeving een 
voortdurend proces is, en dat voor de eerder genoemde wetgeving op routinebasis 
gewerkt wordt om te voldoen aan de doelstelling om de volksgezondheid en het milieu te 
beschermen.

                                               
6 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van een 
kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. PB L 309 van 
24.11.2009, blz. 71.


