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Verordening (EG) nr. 1107/20091 bepaalt dat gewasbeschermingsmiddelen geen 
onaanvaardbare effecten mogen hebben op het milieu. Verordening (EU) nr. 283/20132 
bepaalt dat bij de risicobeoordeling rekening moet worden gehouden met beschikbare en 
relevante gegevens, met inbegrip van gegevens uit open literatuur, en er zijn richtsnoeren3 
beschikbaar.

Zoals vermeld in het antwoord op schriftelijke vraag E-002475/2022 heeft de 
milieurisicobeoordeling in het kader van deze verordeningen reeds betrekking op een breed 
scala aan soorten (vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën, ongewervelde dieren, planten, algen, 
micro-organismen) die tekenen vertonen van onaanvaardbare effecten op het milieu, als daar 
sprake van is. De regenboogforel wordt beschouwd als een surrogaatsoort voor de levensfasen 
in het water van amfibieën4. Bovendien worden amfibieën in de context van 
hormoonontregelende eigenschappen getest.

Wat de verdere werkzaamheden met betrekking tot richtsnoeren in het kader van Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 betreft, is de Commissie momenteel met de lidstaten in gesprek over de 
prioritering5. Tijdens het bijwerken van de relevante richtsnoeren zullen de beschikbare 
wetenschappelijke adviezen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en de 
bepalingen6 van deze verordening om proeven met gewervelde dieren tot een minimum te 
beperken, in aanmerking worden genomen.

Ondertussen kunnen de lidstaten, wanneer zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
toelaten, beperkingen of risicobeperkende maatregelen vaststellen afhankelijk van hun 
milieusituatie, waarbij zij ook bedreigde soorten in aanmerking kunnen nemen. Natuurherstel 
valt niet binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de lidstaten 
kunnen wat dit betreft ook specifieke gerichte acties ondernemen.

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-
20210327&qid=1664191111494&from=EN 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R0283-20141117&from=EN 
3 https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2011.2092 (alleen beschikbaar in het Engels). 
4 Zie bladzijde 78 van https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2013.3290 (alleen beschikbaar 
in het Engels). 
5 Zie agendapunt A.07 van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders, afdeling 
Fytofarmaceutische producten — Wetgeving van 17-18 mei 2022: https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-
08/sc_phyto_20220517_ppl_sum.pdf (alleen beschikbaar in het Engels).
6 Zie de artikelen 62 en 18 van Verordening (EG) nr. 1107/2009.
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