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SUGGESTIES

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst erop dat binnen Europa verschillende vormen van landbouw naast elkaar bestaan en 
dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) kenmerkend is voor de meeste 
daarvan; is van oordeel dat zonder verder dralen moet worden nagegaan of de 
beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige levensmiddelen niet zonder 
chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden gewaarborgd;

2. wijst erop dat een de verplichting om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in te 
perken, hun gevaarlijkheid te verkleinen en naar alternatieve 
gewasbeschermingsmiddelen, hulpbronnen en methodes te zoeken die milieuvriendelijker
zijn en minder schadelijk voor mens en dier, niet alleen het milieu en de volksgezondheid
ten goede zal komen, maar ook de kwaliteit van Europese landbouwproducten zal 
verbeteren en hun toegevoegde waarde zal verhogen ten gevolge van de bewustmaking 
van het publiek en de gevoeligheid bij de consument aangaande deze kwesties;

3. is van oordeel dat de aandacht niet hoofdzakelijk moet worden gericht op het 
voortdurende gebruik van GBM maar veeleer op de duurzaamheid van de 
landbouwproductie met betrekking tot de voedselveiligheid, de gezondheid van de 
consument, de levering van schoon drinkwater, het behoud van verscheidenheid in flora 
en fauna en de gezondheid van hen die werkzaam zijn in de landbouwsector; is van 
mening dat het gebruik van GBM in verband hiermee een middel kan zijn, maar dat het 
aan speciale reglementen moet worden onderworpen vanwege de mogelijke schade die zij 
kunnen toebrengen aan de gezondheid;

4. wijst op de noodzaak van het verspreiden van landbouwtechnieken die het gebruik van 
kleinere hoeveelheden pesticiden bevorderen (onder andere geïntegreerde productie en 
organische landbouw), wat zal bijdragen aan een algehele vermindering van het gebruik 
van pesticiden;

5. wijst erop dat alleen bij beschikbaarheid van een voldoende breed aanbod aan 
verschillende gewasbeschermingsmiddelen en werkzame stoffen een duurzaam 
resistentiebeheer en een verdere ontwikkeling van de gewasbescherming mogelijk is, 
waardoor tevens onder landbouwers en andere betrokkenen het draagvlak voor de 
verschillende wettelijke maatregelen inzake het gebruik ervan wordt vergroot en de kans
op het niet-naleven ervan vermindert;

6. wijst erop dat de EU inmiddels meer dan een dozijn wettelijke maatregelen heeft 
vastgesteld, die het gebruik van GBM direct of indirect regelen; benadrukt echter dat de 
geplande voorschriften voor het gebruik van GBM de goede kant opgaan;

7. verlangt dat de besluiten over het gebruik van toegestane GBM genomen worden na 
overleg met hiervoor gekwalificeerde adviseurs; is van oordeel dat regelingen betreffende 
en controles van deze besluitenmarge rekening moeten houden met de specifieke 
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omstandigheden in de verschillende lidstaten;

8. benadrukt dat de communautaire wetgeving geen algemene kwantitatieve beperkingen 
moet opleggen, aangezien dit landbouwers en andere betrokkenen ertoe zou kunnen 
aanzetten andere stoffen te kiezen waarvan kleinere hoeveelheden volstaan, maar die wel 
gevaarlijker zijn;

9. verlangt dat de Commissie en de lidstaten zorgen voor voldoende financiële middelen 
voor de voorlichtings-, adviserings- en nascholingsprogramma's; wijst erop dat deze 
maatregelen een grotere bijdrage leveren aan een verbetering van de situatie dan extra 
documentatie of rapportageplichten; een waterdichte controle is hoe dan ook een utopie;

10. verlangt dat de geplande voorschriften de landbouwers niet opzadelen met nog meer 
overbodige bureaucratie, maar dat veeleer een verregaande harmonisatie moet worden 
aangegrepen om de controleprocedures te vereenvoudigen zonder deze minder effectief te 
maken;

11. verlangt dat de geplande statistische verordening niet mag leiden tot nieuwe lasten voor de 
landbouwers;

12. wijst erop dat veel aspecten van het met ingang van 2014 verplicht geïntegreerde 
gewasbeschermingsbeheer nog onduidelijk zijn, wat in verband met Cross-Compliance tot 
aanzienlijke onzekerheden en onduidelijke rechtssituaties voor de landbouwers kan leiden;

13. verlangt dat de voorkeur wordt gegeven aan vrijwillige en ondersteunende maatregelen, in 
plaats van verplichte maatregelen; het besluit over het juiste instrumentarium ligt bij de 
lidstaten na een analyse van de situatie ter plaatse in het kader van nationale actieplannen;

14. verlangt dat nationale actieplannen in nauw overleg met de landbouwsector transparant 
worden opgesteld met inachtneming van de milieueffecten van dergelijke maatregelen en 
dat ervoor wordt gezorgd dat de doelstellingen controleerbaar zijn; bepleit cofinanciering 
door de Gemeenschap van de nationale actieplannen; is van oordeel dat het publiek
uitgebreid moet worden geïnformeerd; vindt dat gezorgd moet worden voor een 
regelmatige follow-up om de lidstaten te dwingen tot permanente inspanningen;

15. is ingenomen met de verdere harmonisatie van de voorschriften op het gebied van de 
toelating en het in de handel brengen van gewasbeschermingsmiddelen; wijst er echter op 
dat de procedures aangescherpt, geoptimaliseerd en berekenbaarder moeten worden, om 
de toegang tot de markt van innovatieve - en over het algemeen minder riskante -
producten te vergemakkelijken; de harmonisatie moet ook worden aangegrepen om 
bestaande rechtsonzekerheden uit de weg te ruimen;

16. verlangt van de Commissie dat de communautaire harmonisatie van 
maximumresidugehalten wordt versneld, aangezien de huidige situatie gekenmerkt wordt 
door een ongelijk speelveld binnen de EU, waardoor handel wordt belemmerd en 
consumenten in de war worden gebracht;

17. verzoekt de Commissie om samen met de lidstaten en de industrie maatregelen tegen de 
invoer en het in de handel brengen van vervalste en/of niet toegelaten GBM te nemen;
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18. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat bij vaststelling van overschrijdingen van de 
grenswaarden op of in geïmporteerde levensmiddelen dezelfde maatregelen en sancties 
worden genomen als in het geval van in de EU vervaardigde producten; verlangt 
onverwijld voldoende controles van ingevoerde goederen (die over het algemeen aan 
minder strikte wetgeving inzake het gebruik van GBM hoeven te voldoen waardoor er een 
groter risico bestaat op illegale residugehalten) in alle lidstaten op een gelijke manier, om 
benadeling van de Europese landbouwers en producenten te voorkomen en om een gelijk 
speelveld binnen de EU te creëren;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten voldoende middelen beschikbaar te stellen voor 
resistentie-onderzoek, voor het verbouwen en leveren van een grote diversiteit aan 
gewassen met verschillende resistentiekenmerken, voor onderzoek naar gewasrotatie en 
bodembewerkingstechnieken om schadelijke insecten en plantenziektes te bestrijden, 
alsmede voor innovaties op het vlak van de gewasbescherming (met inbegrip van niet-
chemische alternatieven).

20. verlangt dat er passende controles worden ingesteld voor in de EU geïmporteerde 
voedermiddelen die zijn geproduceerd met gebruikmaking van 
gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden waarvan het gebruik en op de markt brengen 
in de EU niet is toegestaan;

21. verlangt dat gecoördineerde systemen worden opgezet voor het verzamelen van gegevens 
over de productie, import, export, verkoop, distributie en het gebruik van algemeen 
verkrijgbare pesticiden;

22. verlangt dat er door de Gemeenschap financiering beschikbaar wordt gesteld voor het 
hergebruiken van pesticiden, aangezien in de EU in ondergrondse stortplaatsen en 
openluchtdepots nog steeds meer dan 200.000 ton pesticiden ligt opgeslagen;

23. verzoekt de Commissie om ten aanzien van de buurlanden van de EU beleid inzake 
bescherming en samenwerking over het gebruik van pesticiden en 
gewasbeschermingsmiddelen te formuleren.
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