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BEKNOPTE MOTIVERING

I) Inleiding

Het onderhavige voorstel voor een richtlijn maakt deel uit van de thematische strategie voor 
een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en derhalve van het zesde milieu-
actieprogramma.

De toepassing of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is in een groot aantal 
communautaire wetsteksten rechtstreeks of indirect geregeld, onder meer in:

• Richtlijn 91/414/EEG (het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen), die 
zal worden afgelost door de verordening betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen (COM(2006)0388),

• Richtlijn 79/117/EEG (verbod van het op de markt brengen en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen),

• Verordening 396/2005/EG (maximumgehaltes aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of 
op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong),

• Verordening 882/2004/EG (officiële controles op de naleving van de wetgeving 
inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn),

• Verordening 178/2002/EG (algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden),

• Verordeningen 852/2004/EG, 853/2004/EG, 854/2004/EG (het zogeheten 
"levensmiddelenhygiënepakket"),

• Verordening 1782/2003/EG (vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor 
regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers) , 
waarin onder meer de toepassing van het hygiënepakket, richtlijn 91/414/EG en  
verordening 178/2002/EG verplicht wordt gesteld in het kader van de cross-
compliance,

• Richtlijn 79/409/EEG (vogelbeschermingsrichtlijn) en richtlijn 92/43/EEG (Habitat-
richtlijn),

• Richtlijn 2000/60/EG (kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid), met inbegrip van dochterrichtlijnen en -besluiten (bijv. richtlijnen inzake 
grondwater, drinkwater, oppervlaktewater, milieukwaliteitsnormen
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid (COM(2006) 397) en 
besluiten inzake prioritaire stoffen, enz.), die maatregelen bevatten betreffende 
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gebruik en toevoer van gewasbeschermingsmiddelen,

• Richtlijnen inzake de gezondheidsbescherming van werknemers,

• Richtlijnen inzake afval.

Er is geen gebrek aan regels. Toch zijn er binnen het door het Gemeenschapsrecht en de 
nationale wetgeving gestelde kader voor het legale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
helaas nog grote verschillen tussen de lidstaten. Ondanks duidelijke verbeteringen in de 
laatste jaren worden er nog steeds ongewenste residuen van gewasbeschermingsmiddelen 
aangetroffen in water en levensmiddelen.

Het doel van dit voorstel voor een richtlijn is bij te dragen tot een verdere uniformisering van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

De hiervoor voorgestelde instrumenten zijn:

• Opstelling van nationale actieplannen,

• Scholing van gebruikers,

• Voorlichting en bewustmaking,

• Controle op de gebruikte machines,

• Speciale bescherming van aquatische leefgebieden, Natura 2000-gebieden en gebieden 
die door het publiek worden bezocht (parken, enz.),

• Bevordering van methodes met laag gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, met 
inbegrip van geïntegreerde gewasbescherming (algemeen en specifiek voor 
cultuurgewassen),

• Ontwikkeling van risico-indicatoren.

II) Voorgestelde wijzigingen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn een onmisbaar onderdeel van de moderne landbouw. 
Wezenlijke elementen van een milieuvriendelijke en gezondheidsbeschermende omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen maken reeds deel uit van andere communautaire wetsteksten. 

Het nationale actieplan dient derhalve het absolute kernelement van de richtlijn te zijn.

In het nationale actieplan bundelen de lidstaten met behulp van verschillende vrijwillige, 
wettelijke en, eventueel, fiscale maatregelen alle noodzakelijke activiteiten ter verlaging van 
de resterende risico's en tot verbetering van een juiste omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen.
Hiervoor zijn betere scholing en voorlichting, bestrijding van putbronnen, verbetering van 
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gegevens en inspanningen ten aanzien van de concretisering van geïntegreerde 
gewasbescherming absoluut noodzakelijk. Van doorslaggevend belang hierbij is een 
permanente inzet, omdat de kennis op het gebied van optimale gewasbescherming gestaag 
voortschrijdt en onderbreking van de inspanningen (voorlichting, controle) snel kan leiden tot 
een sub-optimale situatie.

De richtlijn dient ten aanzien van de bestaande omvangrijke regelingen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen beperkt te blijven tot aanwijzingen voor de minimale inhoud 
van de actieplannen. Als dit niet gebeurt, kan dat, net als in het geval van Natura 2000, leiden 
tot nieuwe Europese normen die duidelijk in tegenspraak zijn met tot dusver geldende 
rechtsregels.

Ook de geïntegreerde gewasbescherming is reeds omvattend gedefinieerd in het voorstel voor 
een verordening inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen, die vanaf 
2014 voor alle gebruikers van kracht wordt. Beperkingen ten aanzien van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in waterwingebieden (drinkwater, grondwater, stromende 
wateren, spuitafstanden) worden dwingend opgelegd in het kader van de 
waterrechtbepalingen of de regels voor het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen. Hier volstaat het om, net als in het geval van Natura 2000, de 
lidstaten in het kader van de actieplannen te verplichten tot bijzondere oplettendheid en 
waakzaamheid.

Dwingende regelingen dienen alleen te worden toegepast op gebieden waarvoor tot dusver 
nog geen regelgeving bestond, bijvoorbeeld op het gebied van (bij)scholing, voorlichting en 
machinegebruik.

Vergeleken met het voorstel van de Commissie moet de efficiëntie van de nationale 
actieplannen worden verbeterd door middel van duidelijke regelingen voor actualisering en 
controle, meetbaarheid van de doelen, en voorlichting door openbare instanties.

Ten behoeve van een betere begrijpelijkheid is de term "pesticide" vervangen door 
"gewasbeschermingsmiddel", daar de richtlijn uitsluitend beperkt is tot deze middelen.

AMENDEMENTEN

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

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
  

1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van 
een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen waarbij wordt 
gelet op duurzame ontwikkeling.
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring van dit amendement 
maakt technische wijzigingen in de gehele 
tekst noodzakelijk)

Motivering

In de richtlijn worden met pesticiden uitsluitend gewasbeschermingsmiddelen bedoeld. In het 
belang van de duidelijkheid over de werkingssfeer van de richtlijn dient dit ook in de titel tot 
uitdrukking te komen. 

Het gaat erom de betekenis duidelijk te maken. Een "duurzaam" gebruik is een gebruik dat op 
lange termijn stabiel is. Een van de specifieke doelen van de thematische strategie is juist de 
omschakeling naar een landbouw waarbij slechts geringe hoeveelheden of in het geheel geen 
gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. "Een duurzaam gebruik van pesticiden" dient 
derhalve te worden vervangen door "een  gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waarbij 
wordt gelet op duurzame ontwikkeling". Deze wijziging moet gelden voor de gehele tekst van 
het voorstel.

Amendement 2
Overweging 3

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 
die erop gericht zijn doelstellingen vast te 
stellen om de risico's - inclusief de gevaren 
- en de afhankelijkheid van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen te beperken en 
gewasbescherming door andere dan 
chemische middelen te bevorderen. Deze 
nationale actieplannen kunnen worden 
gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
relevante Gemeenschapswetgeving en 
kunnen worden gebruikt voor het bundelen 
van doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 

(3) Het kernelement van deze richtlijn wordt 
gevormd door de nationale actieplannen 
van de lidstaten die erop gericht zijn de 
risico's van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te beperken en 
gewasbescherming door andere dan 
chemische middelen te bevorderen. Deze 
nationale actieplannen moeten worden 
gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
van toepassing zijnde
Gemeenschapswetgeving en kunnen worden 
gebruikt voor het bundelen van 
doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
gewasbeschermingsmiddelen moeten 
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pesticiden moeten worden gerealiseerd. worden gerealiseerd.

Amendement 3
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) De doelstellingen van de nationale 
actieplannen voor het beperken van risico's 
dienen zo veel mogelijk eenduidig te 
worden gedefinieerd. De actieplannen 
dienen regelmatig te worden herzien en 
geactualiseerd. Het is aan de lidstaten om 
in het kader van de nationale actieplannen 
en in het licht van de bestaande problemen 
en omstandigheden de passende combinatie 
van wettelijke, vrijwillige en, eventueel,
fiscale maatregelen vast te stellen.      

Amendement 4
Overweging 4

(4) De uitwisseling van informatie over de 
doelstellingen en acties die de lidstaten in 
hun nationale actieplannen opnemen, is van 
groot belang voor het bereiken van de 
doelstellingen van deze richtlijn. Bijgevolg 
is het passend dat de lidstaten wordt 
verzocht regelmatig verslag uit te brengen 
bij de Commissie en de andere lidstaten, 
met name over de uitvoering en de 
resultaten van hun nationale actieplannen 
en over hun ervaringen terzake.

(4) De uitwisseling van informatie en de 
voorlichting van de overheid over de 
doelstellingen en acties die de lidstaten in 
hun nationale actieplannen opnemen, is van 
groot belang voor het bereiken van de 
doelstellingen van deze richtlijn. Bijgevolg 
is het passend dat de lidstaten wordt 
verzocht regelmatig verslag uit te brengen 
aan de Commissie en dat de Commissie een 
vrij toegankelijke internet-databank opzet, 
die door het publiek en de andere lidstaten 
kan worden geraadpleegd om zich op de 
hoogte te stellen van de doelstellingen en 
resultaten van de nationale actieplannen.

Bij de opstelling van de actieplannen 
dienen ten minste de in deze richtlijn 
genoemde aspecten van een duurzaam 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
te worden onderzocht.  

Amendement 5
Overweging 6
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(6) Het is wenselijk dat de lidstaten 
systemen voor de opleiding van 
distributeurs, voorlichters en professionele 
gebruikers van pesticiden opzetten zodat 
diegenen die pesticiden gebruiken of zullen 
gebruiken, zich volledig bewust zijn van de 
mogelijke risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu en van de passende 
maatregelen om die risico's zoveel mogelijk 
te beperken. De opleidingsactiviteiten ten 
behoeve van professionele gebruikers 
kunnen worden gecoördineerd met die welke 
worden georganiseerd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

(6) Het is wenselijk dat de lidstaten 
systemen voor de permanente opleiding van 
distributeurs, voorlichters en professionele 
gebruikers van pesticiden opzetten zodat 
diegenen die pesticiden gebruiken of zullen 
gebruiken, zich volledig bewust zijn van de 
mogelijke risico's voor de menselijke 
gezondheid en het milieu en van de passende 
maatregelen om die risico's zoveel mogelijk 
te beperken. De opleidingsactiviteiten ten 
behoeve van professionele gebruikers 
kunnen worden gecoördineerd met die welke 
worden georganiseerd in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de 
Raad van 20 september 2005 inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het 
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Amendement 6
Overweging 7

(7) Gezien de mogelijke risico's van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek beter over de met het gebruik van 
pesticiden samenhangende risico's te 
worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

(7) Gezien de mogelijke risico's van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en de rol van gewasbeschermingsmiddelen 
in de landbouw en de 
voedingsmiddelenproductie, dient het grote
publiek beter over de voor- en nadelen, het 
nut en de risico's alsook over een 
verantwoordelijke omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen te worden 
geïnformeerd.

Motivering

Bij de voorgestelde voorlichting en bewustmaking van het grote publiek moet naast informatie 
over mogelijke risico's van gewasbeschermingsmiddelen ook voorlichting worden gegeven 
over het nut en de betekenis van deze middelen in de landbouw en de 
voedingsmiddelenproductie. 

Amendement 7
Overweging 9
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(9) Aangezien bij Richtlijn 2006/42/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betreffende machines en tot 
wijziging van Richtlijn 96/16/EG 
(herschikking) regels worden vastgesteld 
voor het in de handel brengen van 
apparatuur voor de toepassing van 
pesticiden die garanderen dat aan de 
milieueisen wordt voldaan, is het, met het 
oog op een verdere vermindering van de 
door deze apparatuur teweeggebrachte 
schadelijke effecten van pesticiden op de 
menselijke gezondheid en het milieu, 
passend dat wordt voorzien in een regeling 
voor de geregelde technische keuring van 
toepassingsapparatuur voor pesticiden die 
reeds in gebruik is.

(9) Aangezien Richtlijn 2006/42/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 17 mei 
2006 betreffende machines en tot wijziging 
van Richtlijn 96/16/EG (herschikking) niet 
volledig waarborgt dat aan de milieueisen 
wordt voldaan, is het, met het oog op een 
verdere vermindering van de door deze 
apparatuur teweeggebrachte schadelijke 
effecten van pesticiden op de menselijke 
gezondheid en het milieu, passend dat wordt 
voorzien in een regeling voor de geregelde 
technische keuring van 
toepassingsapparatuur voor pesticiden die 
reeds in gebruik is.

Amendement 8
Overweging 10

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht in het algemeen te worden 
verboden, met een mogelijkheid tot 
ontheffing wanneer daaraan duidelijke 
voordelen en met name ook milieubaten zijn 
verbonden in vergelijking met andere 
sproeimethodes, of wanneer er geen haalbaar 
alternatief is.

(10) Het sproeien van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht in het algemeen te worden
onderworpen aan een meldings- of 
vergunningsprocedure, teneinde ervoor te 
zorgen dat alleen vanuit de lucht wordt 
gesproeid wanneer daaraan duidelijke 
voordelen en met name ook milieubaten zijn 
verbonden in vergelijking met andere 
sproeimethodes, of wanneer er geen haalbaar 
alternatief is.

Amendement 9
Overweging 11

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van
verontreiniging van het oppervlaktewater en 

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is het 
belangrijk dat verontreiniging van het 
oppervlaktewater en het grondwater wordt 
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het grondwater door het nemen van 
passende maatregelen zoals de afbakening 
van bufferstroken of het aanplanten van 
heggen langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 
afmetingen van de bufferzones dienen in 
het algemeen te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de 
landbouwkenmerken van het betrokken 
gebied. Het gebruik van pesticiden in 
gebieden bestemd voor de onttrekking van 
drinkwater, op of langs transportwegen, 
bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of 
zeer doorlaatbare oppervlakken kan 
resulteren in een hoger risico van 
verontreiniging van het aquatische milieu. 
In dergelijke gebieden dient het gebruik 
van pesticiden derhalve zoveel mogelijk te 
worden beperkt of, indien passend, 
achterwege te worden gelaten.

voorkomen met behulp van passende 
voorschriften en bepalingen voor het 
gebruik, die worden vastgesteld in het 
kader van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Motivering

Als er gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moeten de zogeheten 
gebruiksbepalingen van het middel in kwestie worden nageleefd of er moet gebruik worden 
gemaakt van de in de officiële toelating vastgelegde techniek om verlies terug te dringen. In 
deze bepalingen is de afstand tot oppervlaktewater reeds geregeld, zodat de gevraagde 
aanvullende voorschriften inzake afstand overbodig zijn. Voorts is het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in drinkwaterwingebieden reeds geregeld in nationale 
drinkwaterwetgeving en kan hier dus achterwege blijven.

Amendement 10
Overweging 12

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 
2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 

(12) In zeer kwetsbare gebieden zoals 
Natura 2000-gebieden die bescherming 
genieten uit hoofde van Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand en 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna, kunnen ter verwezenlijking van de 
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en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals openbare parken, 
sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen bestaat er een groot risico van 
blootstelling van het publiek aan pesticiden. 
Het gebruik van pesticiden in dergelijke 
gebieden dient derhalve zoveel mogelijk te 
worden beperkt of, waar passend, 
achterwege te worden gelaten.

communautaire doelen voor deze gebieden 
maatregelen vereist zijn ter beperking van 
het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Met dit 
aspect wordt rekening gehouden in de 
nationale actie- en beheersplannen voor de 
bijzondere-beschermingsgebieden. Op 
andere plaatsen zoals openbare parken, 
sportterreinen en speelplaatsen moet met 
behulp van gebruiksbepalingen in het 
kader van de toelating worden 
gewaarborgd dat er voor het publiek geen 
verhoogd risico van blootstelling aan 
gewasbeschermingsmiddelen bestaat, of 
moet het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen zo veel 
mogelijk worden beperkt.

Motivering

De nagestreefde beperking van het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is 
professioneel niet vereist en niet aanvaardbaar. De inperking van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in zogeheten kwetsbare gebieden impliceert een risico dat 
vanwege de strenge nationale toelatings- en gebruiksbepalingen echter niet aanwezig is. Met 
behulp van de in de toelatingsprocedure vastgelegde gebruiksbepalingen wordt voorkomen 
dat mens en milieu in gevaar worden gebracht. Aanvullende bepalingen zijn derhalve 
overbodig.

Amendement 11
Overweging 14

(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico's voor 
de menselijke gezondheid en het milieu. De 
lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor 

(14) De lidstaten dienen in het kader van de 
nationale actieplannen de voorwaarden 
voor het bedrijven van landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de biologische 
landbouw en de geïntegreerde bestrijding 
van schadelijke organismen zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) nr. [...] 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, te bevorderen 
en de voorwaarden te scheppen die nodig 
zijn voor het in de praktijk brengen van 
geïntegreerde-bestrijdingstechnieken.
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het in de praktijk brengen van geïntegreerde-
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten de toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

Amendement 12
Artikel 2, lid 1

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
pesticiden in de vorm van 
gewasbeschermingsmiddelen zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. […] 
betreffende het in de handel brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
gewasbeschermingsmiddelen zoals 
omschreven in Verordening (EG) nr. […] 
betreffende het in de handel brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 13
Artikel 3, letter b)

(b) "professionele gebruiker": elke 
natuurlijke of rechtspersoon die pesticiden
gebruikt in het kader van zijn 
beroepsactiviteiten, met inbegrip van 
bedieners van toepassingsapparatuur, 
technici, werkgevers en in de 
landbouwsector of daarbuiten werkzame 
zelfstandigen;

b) "gebruiker": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt in het 
kader van zijn activiteiten, ongeacht of hij 
zelfstandig is, werknemer is of voor een 
bepaalde taak is aangeworven; lidstaten 
kunnen onderscheid maken tussen twee 
categorieën van professionele gebruikers: 
gebruikers die gemachtigd zijn 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken 
op hun eigen grond, en gebruikers die 
gemachtigd zijn 
gewasbeschermingsdiensten te gebruiken 
op de grond van derden;

Voorts worden onder gebruikers verstaan: 
golfbanen, tennisbanen en andere 
recreatievoorzieningen, gemeentes en hun 
parken, alsmede infrastructuur zoals 
parkeerplaatsen, wegen,
spoorwegemplacementen en dergelijke;

Motivering

In de Engelse tekst is sprake van "professional user", waarmee echter alleen de 
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beroepsmatige gebruiker wordt bedoeld. Dit is echter niet juist. De richtlijn moet niet alleen 
gericht zijn op landbouwers, maar ook op alle andere gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 14
Artikel 3, letter d)

(d) "voorlichter": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die advies verstrekt over het 
gebruik van pesticiden, in voorkomend 
geval met inbegrip van particuliere 
zelfstandige voorlichtingsdiensten,
handelsagenten, 
levensmiddelenproducenten of 
kleinhandelaren;

(d) "voorlichter": elke natuurlijke of 
rechtspersoon die over de door de 
desbetreffende lidstaat vereiste opleiding en 
kwalificaties beschikt en bevoegd is om 
advies te geven over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij hij
de methodes die gelden in de lidstaat waar 
het bouwland zich bevindt en de 
communautaire grenswaarden in acht 
neemt;

Amendement 15
Artikel 3, letter i bis (nieuw)

i bis) "indicatie voor het gebruik": een 
parameter die kan worden gebruikt om de 
intensiteit van het gebruik en de 
afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen te beoordelen;

Amendement 16
Artikel 4, Titel

Nationale actieplannen ter vermindering van 
de gevaren, risico's en afhankelijkheid van 
pesticiden

Nationale actieplannen ter vermindering van 
de gevaren, de risico's en het gebruik van 
pesticiden

Amendement 17
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema's vast te stellen om de risico's -

1. De lidstaten nemen na overleg met 
vertegenwoordigers van landbouwers, 
milieubeschermingsorganisaties, de 
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inclusief de gevaren – en de 
afhankelijkheid van pesticiden te 
verminderen.

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de sociale, 
economische en milieu-effecten van de 
geplande maatregelen.

industrie en andere actoren nationale 
actieplannen aan waarin streefcijfers, 
maatregelen en tijdschema's worden 
vastgelegd om de risico's voor de 
gezondheid en het milieu die het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen met zich 
meebrengt, te verminderen. 

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de sociale, 
economische en milieu-effecten van de 
geplande maatregelen.

Het nationale actieplan kan ook uit 
samengevatte en op nationaal niveau 
gebundelde regionale, of regionale en 
nationale, plannen bestaan.

Amendement 18
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De nationale actieplannen bevatten, 
indien noodzakelijk, verklaringen met 
betrekking tot de in de artikelen 5 t/m 13 
genoemde aspecten. In de plannen dient 
voorts rekening te worden gehouden met in 
andere communautaire regelgeving 
vastgelegde plannen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals de 
plannen voor maatregelen krachtens 
richtlijn 2000/60/EG.  
De in de nationale actieplannen 
vastgelegde maatregelen kunnen met name 
een wettelijk, fiscaal of vrijwillig karakter 
dragen en dienen gebaseerd te zijn op de 
resultaten van relevante 
risicobeoordelingen.

Motivering

De richtlijn moet ten minste minimumvereisten of de in het kader van de opstelling van de 
plannen te toetsen aspecten bevatten. De lidstaten beslissen zelf over de vraag wanneer 
aanvullende wetgeving of stimulerende fiscale of andere maatregelen noodzakelijk zijn.  
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Amendement 19
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

(1 bis). Een deel van de nationale 
actieplannen betreft de geïntegreerde 
gewasbescherming zoals beschreven in 
artikel 13, waarbij voorrang wordt gegeven 
aan niet-chemische 
gewasbeschermingsmaatregelen en waarbij 
landbouwers die kiezen voor het gebruik 
van niet-chemische
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gesteund.

Amendement 20
Artikel 4, lid 2

2. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn delen de lidstaten hun 
nationale actieplannen mee aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten.

2. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn delen de lidstaten hun 
nationale actieplannen mee aan de 
Commissie.

De nationale actieplannen worden ten minste 
iedere vijf jaar opnieuw bezien en eventuele 
veranderingen in de nationale actieplannen 
worden onverwijld ter kennis van de 
Commissie gebracht.

De nationale actieplannen worden ten minste 
iedere vijf jaar opnieuw bezien en
geactualiseerd in het licht van de mate 
waarin de doelen zijn gehaald. De 
herziening omvat tevens een analyse van de 
vraag of de risico's in de actieplannen naar 
behoren zijn beoordeeld of dat zij opnieuw 
beoordeeld moeten worden. Eventuele
veranderingen in de nationale actieplannen, 
alsmede de belangrijkste resultaten van de 
herziening worden onverwijld ter kennis 
van de Commissie gebracht.

Motivering

De regels voor herziening moeten absoluut worden aangescherpt. Mededeling aan de andere 
lidstaten is overbodig wanneer de Commissie - zoals in deze amendementen voorgesteld - een 
vrij toegankelijke databank opzet (zie artikel 4, lid 2 bis (nieuw)).

Amendement 21
Artikel 4, lid 2 bis (nieuw)



PE 378.875v02-00 16/38 AD\658220NL.doc

NL

2 bis. De Commissie zet een internet-
databank op die toegankelijk is voor het 
grote publiek en kan worden geraadpleegd 
voor informatie over de nationale 
actieplannen, eventuele wijzigingen 
daarvan, alsmede de belangrijkste 
herzieningen, in het bijzonder eventuele 
successen of mislukkingen bij het behalen 
van de doelstellingen en de oorzaken 
daarvan.      

Motivering

Een wezenlijk onderdeel van de nationale actieplannen is de participatie van het publiek. Het 
is dan ook zinvol de actieplannen, alsmede wijzigingen en resultaten van herzieningen ervan,
in geheel Europa toegankelijk te maken voor het publiek via een internet-databank. Met een 
dergelijke databank vervalt de toch reeds overbodige verplichting voor lidstaten om elkaar op 
de hoogte te stellen van hun actieplannen. In de voorgestelde vorm gold deze 
mededelingsplicht overigens alleen voor het oorspronkelijke plan, niet voor eventuele 
wijzigingen. Door middel van de beschikbaarstelling via het internet wordt ook de regeling 
voor de doorgifte van gegevens aan derde landen overbodig.   

Amendement 22
Artikel 4, lid 3

3. In voorkomend geval stelt de Commissie 
de overeenkomstig lid 2 medegedeelde 
informatie ter beschikking van derde 
landen.

schrappen

Motivering

Wijziging als gevolg van amendement op artikel 4, leden 2 en 2 bis (nieuw) (amendementen 
nrs. 20 en 21).

Amendement 23
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

(4 bis) De planning en uitvoering van 
Gemeenschapsprogramma's kan worden 
gefinancierd uit de begroting van de 
Gemeenschap.
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Amendement 24
Artikel 5, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding.

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende en onafhankelijk georganiseerde 
opleiding of bijscholing inzake het 
vakkundig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarin 
rekening wordt gehouden met 
verantwoordelijkheidsniveau van de 
betrokkenen en hun specifieke rol in 
verband met geïntegreerde bestrijding.

Motivering

Het is van doorslaggevend belang dat de organisatie van opleiding en bijscholing 
onafhankelijk van de economische belangen van bepaalde kringen wordt georganiseerd. Dit 
sluit het inzetten van specialisten uit de industrie of van non-gouvernementele organisaties 
echter niet uit. De lidstaten kunnen ook aan de fundamentele eisen van deze richtlijn voldoen 
door te zorgen voor een dienovereenkomstig opleidingsaanbod.    

Amendement 25
Artikel 5, lid 2

2. Binnen twee jaar na de in artikel 20, lid 1, 
genoemde datum zetten de lidstaten een 
systeem van certificaten op aan de hand 
waarvan het bewijs kan worden geleverd 
dat een volledige leergang is gevolgd die ten 
minste de in bijlage I genoemde 
onderwerpen omvat. 

2. Binnen drie jaar na de in artikel 20, lid 1, 
genoemde datum zetten de lidstaten 
opleidingsstelsels op die ten minste de in 
bijlage I genoemde onderwerpen omvatten.

Motivering

Twee jaar is een te korte periode voor de verplichte opleiding van alle landbouwers.

Amendement 26
Artikel 5, lid 3, alinea 1 bis (nieuw)

Houders van het in Bijlage I bedoelde 
certificaat, moeten deelnemen aan 
vervolgopleidingen. De modaliteiten van 
deze bijscholing worden vastgesteld door de 
lidstaten.
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Amendement 27
Artikel 6, lid 1

1. De lidstaten zien erop toe dat distributeurs 
die pesticiden verkopen die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad als vergiftig of zeer 
vergiftig zijn ingedeeld, ten minste één 
personeelslid in dienst hebben dat over het 
in artikel 5, lid 2, bedoelde certificaat 
beschikt en dat op de plaats van verkoop 
aanwezig en beschikbaar is om klanten 
informatie te verschaffen over het gebruik 
van de pesticiden.

1. De lidstaten zien erop toe dat distributeurs 
die pesticiden verkopen die overeenkomstig 
Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad als vergiftig of zeer 
vergiftig zijn ingedeeld, ten minste één 
personeelslid in dienst hebben dat over het 
in artikel 5, lid 2, bedoelde certificaat, dat 
niet ouder mag zijn dan 5 jaar, beschikt en 
dat op de plaats van verkoop aanwezig en 
beschikbaar is om klanten informatie te 
verschaffen over het gebruik van de 
pesticiden.

Motivering

Aangezien uit de effectbeoordeling van de Commissie blijkt dat de wettelijke 
randvoorwaarden en de wetenschappelijke inzichten betreffende een vakkundig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen voortdurend veranderen, is het zinvol de looptijd van de 
certificaten te beperken.  

Amendement 28
Artikel 6, lid 2

2. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te garanderen dat de 
verkoop van pesticiden die uitsluitend voor 
professioneel gebruik zijn toegelaten, wordt
beperkt tot professionele gebruikers die 
houder zijn van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde certificaat.

2. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te garanderen dat de 
verkoop van toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen beperkt blijft
tot professionele gebruikers die houder zijn 
van het in artikel 5, lid 2, bedoelde 
certificaat en worden geadviseerd door naar 
behoren gekwalificeerde en competente
vaklieden die door de lidstaten worden 
benoemd.

Amendement 29
Artikel 6, lid 3

3. De lidstaten eisen van distributeurs die 
pesticiden voor niet-professioneel gebruik in 

3. De lidstaten eisen van distributeurs die 
pesticiden voor niet-professioneel gebruik in 
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de handel brengen, dat zij algemene 
informatie verstrekken over de risico's van 
pesticidengebruik, met name wat betreft 
gevaren, blootstelling, correcte opslag, 
hantering en toepassing alsook verwijdering.

de handel brengen, dat zij algemene 
informatie verstrekken over het vakkundig 
gebruik van de op de markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen, met name wat 
betreft mogelijke risico's, blootstelling, 
correcte opslag, hantering en toepassing 
alsook verwijdering.

De maatregelen waarin de leden 1 en 2 
voorzien, worden binnen vier jaar na de in 
artikel 20, lid 1, genoemde datum 
vastgesteld.

De maatregelen waarin de leden 1 en 2 
voorzien, worden binnen zeven jaar na de in 
artikel 20, lid 1, genoemde datum 
vastgesteld.

Motivering

Het doel van voorlichting door producenten en distributeurs moet zijn een juist gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, waarbij gevaren voor de gezondheid en het milieu zo veel 
mogelijk worden uitgesloten. De voorlichting moet toegespitst zijn op de risico's van de 
specifieke producten, daar deze afhankelijk van het middel en de wijze van gebruik 
aanzienlijk kunnen verschillen.

Een langere overgangstermijn is noodzakelijk om overcapaciteit op het gebied van scholing 
in de eerste twee jaar na de invoering van het scholingssysteem te voorkomen.      

Amendement 30
Artikel 7

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met name 
over hun gezondheids- en milieu-effecten
en over alternatieven waarbij geen 
chemische stoffen worden gebruikt.

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
voorlichtingsprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie voor het 
grote publiek over nut en gevaren alsmede 
mogelijke gezondheids- en milieu-effecten 
die het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen teweeg kan 
brengen. Voorts moet voorlichting worden 
gegeven over de rol van 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
landbouw en de 
voedingsmiddelenproductie, over de 
verantwoordelijke omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen en over 
alternatieven waarbij geen chemische 
stoffen worden gebruikt.
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Motivering

Amendement om ervoor te zorgen dat in het kader van de voorgenomen voorlichting en 
bewustmaking van de burgers niet alleen maar wordt ingegaan op de gevaren van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. Momenteel worden in de publiciteit vooral de gevaren van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de kaak gesteld. Veeleer moet, zoals in het amendement 
wordt gevraagd, worden gestreefd naar objectieve voorlichting over noodzaak en 
duurzaamheid van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en over de betekenis ervan 
voor de huidige productie van voedingsmiddelen.

Amendement 31
Artikel 8, lid 1

(1) De lidstaten zien erop toe dat apparatuur 
en hulpstukken voor de toepassing van 
pesticiden die professioneel worden 
gebruikt, op geregelde tijdstippen aan een 
keuring worden onderworpen.

Daartoe zetten zij een systeem van 
certificaten op aan de hand waarvan de 
keuringen kunnen worden geverifieerd.

(1) De lidstaten zetten systemen op die ertoe 
aansporen dat apparatuur en hulpstukken 
voor de toepassing van pesticiden die 
professioneel worden gebruikt, op geregelde 
tijdstippen aan een keuring worden 
onderworpen.

Motivering

Met behulp van aansporingssystemen wordt eerder begrip voor controle van de apparatuur  
gecreëerd onder gebruikers dan met dwangmaatregelen.

Amendement 32
Artikel 8, lid 3

3. Binnen vijf jaar na de in artikel 20, lid 1, 
genoemde datum zorgen de lidstaten ervoor 
dat alle voor professioneel gebruik
bestemde apparatuur en hulpstukken voor 
de toepassing van pesticiden ten minste een 
keer zijn gekeurd, en dat uitsluitend 
apparatuur en hulpstukken voor de 
toepassing van pesticiden die bij de keuring 
goed zijn bevonden, professioneel worden 
gebruikt.

schrappen

Motivering

Deze bijzondere regeling kan in het kader van de subsidiariteit achterwege blijven.
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Amendement 33
Artikel 8, lid 4

4. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
bevoegd zijn voor het uitvoeren van de 
keuringen en stellen de Commissie daarvan 
in kennis.

schrappen

Motivering

Deze bepaling is overbodig.

Amendement 34
Artikel 9, lid 1

1. De lidstaten verbieden, onverminderd het 
bepaalde in de leden 2 tot en met 6, het 
sproeien van pesticiden vanuit de lucht.

1. De lidstaten stellen regels vast voor het 
sproeien van pesticiden vanuit de lucht, 
rekening houdend met de bepalingen in lid 
4 van dit artikel.

Motivering

Een algeheel verbod op sproeien vanuit de lucht is buitensporig bureaucratisch en heeft 
weinig zin, daar duidelijk is dat andere vormen van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde gevallen niet zinvol zijn (wijngaarden, bossen). Het 
is aan de lidstaten om ervoor te zorgen dat alleen vanuit de lucht wordt gesproeid als het niet 
anders kan. Of zij hiervoor een vergunnings- of een meldingssysteem invoeren, is hun eigen 
beslissing. De documentatievereisten zijn met het oog op de bepalingen van de richtlijn 
betreffende milieu-informatie en de bestaande nationale regels niet noodzakelijk.   

Amendement 35
Artikel 9, lid 2

2. De lidstaten geven aan en maken bekend 
voor welke gewassen, gebieden en 
specifieke toepassingsbehoeften het 
sproeien vanuit de lucht in afwijking van 
lid 1 kan worden toegestaan.

schrappen

Motivering

Vloeit voort uit de wijziging van de leden 1 en 4.

Amendement 36
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Artikel 9, lid 3

3. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
bevoegd zijn voor het toestaan van de 
ontheffingen en stellen de Commissie 
daarvan in kennis.

schrappen

Motivering

Deze bepaling is overbodig.

Amendement 37
Artikel 9, lid 4

4. Ontheffingen mogen alleen worden 
toegestaan als aan de volgende voorwaarden
wordt voldaan: 

4. Sproeien vanuit de lucht is uitsluitend 
toegestaan als de volgende voorwaarden 
zijn vervuld:

a) er is geen haalbaar alternatief, of er zijn 
duidelijke voordelen op het stuk van 
verminderde effecten op de gezondheid en 
het milieu in vergelijking met de toepassing 
van pesticiden vanaf de grond;

a) er is geen haalbaar alternatief, of er zijn 
duidelijke voordelen op het stuk van 
verminderde effecten op de gezondheid en 
het milieu in vergelijking met de toepassing 
van pesticiden vanaf de grond;

b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan;

b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan;

c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 
zoals bedoeld in artikel 5, lid 2.

c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 
zoals bedoeld in artikel 5, lid 2; artikel 6, lid 
3, alinea 2, is van overeenkomstige 
toepassing;

In de toelating worden de vereiste 
maatregelen gespecificeerd om 
omwonenden en omstanders te waarschuwen 
en het milieu in de omgeving van het 
besproeide gebied te beschermen.

c bis) gewaarborgd is dat alle vereiste
maatregelen worden genomen om 
omwonenden en omstanders tijdig te 
waarschuwen en het milieu in de omgeving 
van het besproeide gebied te beschermen;
c ter) het sproeien vanuit de lucht is van 
tevoren gemeld bij de bevoegde instantie of 
deze instantie heeft daarvoor toestemming 
verleend.

Motivering

De lidstaten zijn vrij om een vergunnings- of een meldingsprocedure te hanteren. Sproeien 
vanuit de lucht is in elk geval alleen toegestaan onder de in artikel 4 genoemde voorwaarden.
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Het voorstel van de Commissie is bovendien onnodig bureaucratisch. De termijn uit artikel 6, 
lid 3, tweede zin, moet in acht worden genomen.   

Amendement 38
Artikel 9, lid 5

5. Een professionele gebruiker die 
pesticiden wil toepassen door sproeien 
vanuit de lucht, dient daartoe bij de 
bevoegde instantie een verzoek in dat 
vergezeld gaat van gegevens die aantonen 
dat aan de in lid 4 genoemde voorwaarden 
wordt voldaan.

schrappen

Motivering

Vloeit voort uit de wijziging van de leden 1 en 4. Zie de motivering bij de amendementen 34
en 37.

Amendement 39
Artikel 9, lid 6

6. De bevoegde instanties houden een 
register van toegestane ontheffingen bij.

schrappen

Motivering

De documentatievereisten zijn met het oog op de bepalingen van de richtlijn betreffende 
milieu-informatie en de bestaande nationale regels niet noodzakelijk.

Amendement 40
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
pesticiden worden gebruikt in de nabijheid 
van waterlichamen, bij voorkeur gebruik 
wordt gemaakt van:

1. De lidstaten zorgen in het kader van de 
opstelling en de uitvoering van de nationale 
actieplannen voor maatregelen waarmee 
wanneer gewasbeschermingsmiddelen
worden gebruikt in de nabijheid van 
waterlichamen op passende wijze wordt 
gewaarborgd dat:

Motivering

De huidige formulering leidt op geen enkele wijze tot rechts- en planningszekerheid. Dit geldt 
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met name voor de zeer vage formulering van lid 1. Het gaat om problemen die door de 
lidstaten met voorrang in het kader van hun nationale actieplannen krachtens artikel 4 
moeten worden opgelost. 

Amendement 41
Artikel 10, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten toetsen in het kader van 
de opstelling en de uitvoering van de 
nationale actieplannen in het bijzonder de 
volgende maatregelen ter bescherming van 
waterlichamen:
a) het inrichten van buffer- en 
beschermingszones op velden langs 
waterlopen, met name langs 
beschermingsgebieden die krachtens artikel 
7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG zijn
bestemd voor het winnen van drinkwater en 
waarin geen gewasbeschermingsmiddelen 
mogen worden gebruikt of opgeslagen; de 
grootte van de bufferzones dient te worden 
vastgesteld rekening houdend met de 
vervuilingsrisico's en de 
landbouwkenmerken van het 
desbetreffende gebied; 
b) het nemen van passende maatregelen om 
uitspoeling van
gewasbeschermingsmiddelen ten minste uit 
direct naast een waterloop liggende 
gewaspercelen (boomgaarden, 
wijngaarden, hopvelden, enz.) te beperken; 
c) het nemen van passende maatregelen om 
ervoor te zorgen dat het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op of langs 
wegen, spoorrails, sterk doorlatende 
oppervlakken of andere infrastructuur in 
de nabijheid van oppervlakte- of 
grondwater, alsmede afgedichte 
oppervlakken, waar een hoog risico van 
uitspoeling naar oppervlaktewater of 
afwateringssystemen bestaat zo veel 
mogelijk wordt beperkt of, waar passend, 
achterwege wordt gelaten.   
Maatregelen zoals bedoeld onder a) moeten 
in elk nationaal actieplan worden 
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opgenomen.  

Motivering

De tekst van lid 1 bis (nieuw), letters a) - c ), komt in wezen overeen met die van de leden 2 - 4 
van het Commissievoorstel. De maatregelen beogen hetzelfde doel en zijn derhalve in één lid 
samengevoegd. Beschermings- en bufferzones voor water en drinkwater vormen een 
essentieel onderdeel van een nationaal actieplan. Zoals uit het Deense voorbeeld blijkt, 
kunnen ook hier vrijwillige maatregelen even doelmatig zijn als dwingend opgelegde 
wettelijke bepalingen.  

Amendement 42
Artikel 10, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
bufferzones, waar geen pesticiden mogen
worden toegepast of opgeslagen, worden 
afgebakend op de percelen die grenzen aan 
waterlopen en met name aan de 
beschermingszones voor de onttrekking van 
drinkwater die zijn ingesteld 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG.
De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

schrappen

Motivering

Nu lid 1 bis (nieuw), letter a). (Zie amendement 41).

Amendement 43
Artikel 10, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen ter 
beperking van de verwaaiing van de 
toegepaste pesticiden, ten minste in het 
geval van opgaande gewassen met inbegrip 
van boomgaarden, wijngaarden en 
hopakkers die vlak naast een waterloop 
gelegen zijn.

schrappen
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Motivering

Nu lid 1 bis (nieuw), letter b). (Zie amendement 41).

Amendement 44
Artikel 10, lid 4

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepassing van pesticiden zoveel mogelijk 
wordt beperkt of, voorzover mogelijk, 
achterwege wordt gelaten op en langs 
wegen, spoorwegen, zeer doorlaatbare 
oppervlakken en andere infrastructuur in 
de nabijheid van oppervlaktewater of 
grondwater, alsook op afgedichte 
oppervlakken waar een groot risico van 
afspoeling in oppervlaktewateren of 
rioleringssystemen bestaat.

schrappen

Motivering

Nu lid 1 bis (nieuw), letter c). (Zie amendement 41).

Amendement 45
Artikel 11, alinea 1, inleidende formule

De lidstaten zorgen ervoor dat, met 
inachtneming van de eisen inzake hygiëne 
en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:

De lidstaten zorgen ervoor dat op basis van 
de resultaten van relevante 
risicobeoordelingen de volgende 
maatregelen worden genomen:

Motivering

De basis van het besluit over beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 
kwetsbare gebieden is de risicobeoordeling. Doorslaggevend is niet het verbod, maar een 
zorgvuldige en kleinschalige toepassing van het gewasbeschermingsmiddel afhankelijk van 
het bijzondere beschermingsdoel. In de verordeningen inzake de Natura 2000-gebieden zijn 
eventuele verboden en geboden vastgelegd, zodat een aanvullende specifieke regeling met het 
oog op de subsidiariteit achterwege kan blijven.

Amendement 46
Artikel 11, alinea 1, letter a)

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 

a) het gebruik van pesticiden wordt tot het 
noodzakelijke minimum beperkt of geheel 
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beperkt in gebieden die door het brede
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen;

achterwege gelaten in gebieden die door het 
grote publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen regelmatig worden 
gebruikt en in elk geval in parken, openbare 
tuinen, sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen;

Motivering

Het amendement is een precisering en verduidelijking. Doorslaggevend is niet het verbod, 
maar een zo gering mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, afhankelijk van de 
speciale beschermingsdoelstellingen voor openbare voorzieningen. Gezien het geringe 
gebruik in deze openbare voorzieningen wordt deze regel momenteel kennelijk al ruim 
toegepast in de lidstaten. 

Amendement 47
Artikel 11, alinea 1, letter b) en alinea 2

b) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of beperkt in speciale 
beschermingszones en andere gebieden die 
ten behoeve van de uitvoering van de 
noodzakelijke natuurbehoudsmaatregelen 
zijn aangewezen overeenkomstig de 
artikelen 3 en 4 van Richtlijn 79/409/EEG 
en de artikelen 6, 10 en 12 van Richtlijn 
92/43/EEG.

schrappen

Amendement 48
Artikel 11, alinea 1 bis (nieuw)

Beperkingen van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in Natura 
2000-gebieden staan de vrijwilligheid van 
stimuleringsmaatregelen krachtens de 
structuurfondsverordeningen en de 
verordening betreffende 
plattelandsontwikkeling niet in de weg.

Motivering

De toevoeging van deze zin is noodzakelijk om duidelijk te maken dat beperking van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in Natura 2000-gebieden met als doel de 
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verwezenlijking van behoudsdoelstellingen geen inbreuk maakt op het vrijwilligheidsbeginsel. 
Hierover bestond tussen de diensten van de Commissie tot dusver geen overeenstemming, 
hetgeen tot aanzienlijke rechtsonzekerheid in de lidstaten heeft geleid en de invoering van 
milieumaatregelen voor de landbouw bemoeilijkt.    

Amendement 49
Artikel 12, lid 1, inleidende formule

1. De lidstaten treffen de maatregelen die 
nodig zijn om te garanderen dat de volgende 
handelingen de gezondheid of de veiligheid 
van personen en het milieu niet in gevaar 
brengen:

1. De lidstaten treffen in het kader van de 
nationale actieplannen op basis van 
dienovereenkomstige risicobeoordelingen 
maatregelen die eventueel nodig zijn om te 
garanderen dat de volgende handelingen de 
gezondheid of de veiligheid van personen en 
het milieu niet in gevaar brengen:

Motivering

De voorgestelde maatregelen moeten in de nationale actieplannen worden opgenomen. Het 
gaat er vooral om bestaande regelingen met bestaande activiteiten ook daadwerkelijk ten 
uitvoer te leggen. Aan regels bestaat in de lidstaten geen gebrek. 

Amendement 50
Artikel 12, lid 2

2. De lidstaten nemen alle noodzakelijke
maatregelen met betrekking tot pesticiden 
waarvan het niet-professionele gebruik is 
toegestaan teneinde te vermijden dat 
daarmee op een gevaarlijke manier wordt 
omgegaan.

2. De lidstaten nemen in het kader van de 
nationale actieplannen op basis van 
dienovereenkomstige risicobeoordelingen
maatregelen die eventueel noodzakelijk zijn 
met betrekking tot pesticiden waarvan het 
niet-professionele gebruik is toegestaan 
teneinde te vermijden dat daarmee op een 
gevaarlijke manier wordt omgegaan.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 49.

Amendement 51
Artikel 12, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat 
opslagplaatsen voor pesticiden zo worden 
ingericht dat het ongewenst vrijkomen 

3. De lidstaten nemen in het kader van de 
nationale actieplannen op basis van 
dienovereenkomstige risicobeoordelingen 
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daarvan wordt voorkomen. maatregelen die eventueel noodzakelijk zijn 
om ervoor te zorgen dat opslagplaatsen voor 
pesticiden zo worden ingericht dat het 
ongewenst vrijkomen daarvan wordt 
voorkomen.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 49.

Amendement 52
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten nemen alle maatregelen die 
nodig zijn om landbouw met lage 
pesticideninzet te bevorderen, met inbegrip 
van geïntegreerde bestrijding, en om ervoor 
te zorgen dat professionele gebruikers van 
pesticiden geleidelijk overgaan op een 
milieuvriendelijker gebruik van de diverse 
beschikbare 
gewasbeschermingsmaatregelen, waarbij 
zij zo mogelijk prioriteit geven aan 
alternatieven waaraan weinig risico is 
verbonden, en anders aan de producten die 
binnen het gehele voor de bestrijding van 
hetzelfde schadelijke organisme ter 
beschikking staande aanbod de geringste 
effecten op de menselijke gezondheid en het 
milieu veroorzaken.

1. De lidstaten zetten systemen op die ertoe
aansporen landbouw met lage 
pesticideninzet te bevorderen, met inbegrip 
van geïntegreerde bestrijding.

Motivering

Via systemen van prikkels wordt bij de gebruikers eerder begrip gekweekt voor procedures 
met een gering gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of voor geïntegreerde 
gewasbescherming dan via dwangmaatregelen. Voorts moet erop worden gewezen dat de 
eventuele gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen voor de gezondheid of voor het milieu
worden onderzocht in het kader van de toelatingsprocedure. Het ligt voor de hand dat een 
toegelaten gewasbeschermingsmiddel, als het deskundig wordt toegepast, verder geen andere 
gevolgen heeft dan de beoogde.

Amendement 53
Artikel 13, lid 2
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2. De lidstaten scheppen of ondersteunen 
de schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk 
brengen van geïntegreerde bestrijding.

schrappen

Motivering

De tekst is geïntegreerd in lid 1 (zie amendement 52).

Amendement 54
Artikel 13, lid 5

5. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers van pesticiden 
uiterlijk tegen 1 januari 2014 de algemene 
normen inzake geïntegreerde bestrijding 
toepassen.

schrappen

Motivering

De regel van lid 5 is reeds opgenomen in artikel 52 van de verordening betreffende het op de 
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.  

Amendement 55
Artikel 13, lid 6

6. De lidstaten voorzien in alle nodige 
stimulansen om landbouwers aan te sporen 
tot het toepassen van gewasspecifieke 
normen inzake geïntegreerde bestrijding.

schrappen

Amendement 56
Artikel 13, lid 7

7. De in lid 5 bedoelde algemene normen 
inzake geïntegreerde bestrijding worden
ontwikkeld overeenkomstig de procedure 
van artikel 52 van Verordening (EG) 
nr. […].

7. De Commissie kan bij wijze van 
hulpmaatregel voor de lidstaten algemene 
normen inzake geïntegreerde gewassenteelt
in de zin van lid 1 laten ontwikkelen 
overeenkomstig de procedure van artikel 52 
van Verordening (EG) nr. […]. Deze moeten 
de openbare deelname van 
belanghebbenden bevorderen.
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Amendement 57
Artikel 13, lid 8

8. De in lid 6 bedoelde gewasspecifieke 
normen inzake geïntegreerde bestrijding 
kunnen worden ontwikkeld overeenkomstig 
de procedure van artikel 6, lid 3, van 
Richtlijn 98/34/EG.

schrappen

Motivering

Invoering van voor heel Europa geldende gewasspecifieke normen voor geïntegreerde 
gewasbescherming moet worden afgewezen, aangezien daarmee geen rekening kan worden 
gehouden met de uiteenlopende natuurlijke en klimatologische lokale omstandigheden in 
Europa, en omdat dit haaks staat op de interpretatie van geïntegreerde teelt van gewassen als 
concept waarin de lokale omstandigheden een essentiële basis vormen voor alle maatregelen.  

Amendement 58
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. Aan de verplichtingen van 
ontvangers van rechtstreekse betalingen 
krachtens artikel 3 in samenhang met 
Bijlage III van Verordening (EG) nr. 
1782/2003 is met betrekking tot het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen voldaan 
wanneer bewijs wordt geleverd dat een 
opleiding of bijscholing krachtens de 
artikelen 5 en 6 is gevolgd en apparatuur 
wordt gebruikt die voldoet aan de vereisten 
in artikel 8.  

Motivering

Een essentiële voorwaarde voor een juist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is 
relevante kennis en correct werkende apparatuur. Overlegging van schriftelijke bewijzen 
betreffende opleiding en de werking van apparatuur lijkt derhalve afdoende met het oog op 
cross-compliance. Mochten bij controles van andere regels (cross checks) desondanks nog 
overtredingen worden vastgesteld, dan zijn uiteraard de strafmaatregelen krachtens 
verordening 1782/2003 van toepassing.    

Amendement 59
Artikel 14, lid 1
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1. De Commissie ontwikkelt 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde procedure geharmoniseerde risico-
indicatoren. Tot het tijdstip waarop die 
indicatoren worden aangenomen, mogen de 
lidstaten bestaande nationale indicatoren 
blijven gebruiken of mogen zij andere 
passende indicatoren aannemen.

1. De Commissie ontwikkelt 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde procedure geharmoniseerde risico-
en gebruiksindicatoren. Tot het tijdstip 
waarop die indicatoren worden aangenomen, 
mogen de lidstaten bestaande nationale 
indicatoren blijven gebruiken of mogen zij 
andere passende indicatoren aannemen.

Motivering

Er moeten ook indicatoren worden vastgesteld voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Amendement 60
Artikel 14, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten gebruiken de overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. [ESTAT...] 
verzamelde gegevens voor de volgende 
doeleinden:

2. De lidstaten gebruiken de eventueel 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
[ESTAT...] verzamelde gegevens voor de 
volgende doeleinden:

Motivering

Mocht de statistiekverordening niet worden goedgekeurd, dan moet gebruik worden gemaakt
van andere statistische gegevens.  

Amendement 61
Artikel 14, lid 2, letter a)

a) berekening van gemeenschappelijke en 
geharmoniseerde risico-indicatoren op 
nationaal niveau;

a) berekening van gemeenschappelijke en 
geharmoniseerde risico- en 
gebruiksindicatoren op nationaal niveau;

Motivering

Zie amendement 59.

Amendement 62
Artikel 14, lid 2, letter b bis (nieuw)

b bis) bepaling van de tendensen in de 
incidentie van schadelijke organismen en 
ziektes, en in de ontwikkeling van 
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schimmels;

Motivering

Er moet ook aandacht worden besteed aan bovengenoemde aspecten, daar deze eveneens van 
invloed zijn op de risico-indicatoren voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 63
Artikel 14, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) opstelling, beoordeling en aanpassing 
van de nationale actieplannen.

Amendement 64
Artikel 14, lid 3

3. De lidstaten brengen de resultaten van de 
overeenkomstig lid 2 uitgevoerde evaluaties 
ter kennis van de Commissie en van de 
andere lidstaten.

3. De lidstaten brengen de resultaten van de 
overeenkomstig lid 2 uitgevoerde evaluaties 
ter kennis van de Commissie.

De resultaten worden aan het grote publiek 
beschikbaar gesteld via de krachtens artikel 
4, lid 2, opgezette internet-databank. 

Motivering

Vloeit voort uit de toevoeging van artikel 4, lid 2, letter a).

Amendement 65
Artikel 14, lid 4, alinea 1

4. De Commissie gebruikt de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. [ESTAT...] verzamelde statistische 
gegevens en de in lid 3 bedoelde informatie 
voor de berekening van risico-indicatoren
op Gemeenschapsniveau, teneinde de trends 
met betrekking tot de risico's van 
pesticidengebruik in te schatten.

4. De Commissie gebruikt de eventueel 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. [ESTAT...] verzamelde statistische 
gegevens en de in lid 3 bedoelde informatie 
voor de berekening van risico- en 
gebruiksindicatoren op 
Gemeenschapsniveau, teneinde de trends 
met betrekking tot de risico's van 
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pesticidengebruik in te schatten.

Motivering

Zie de motivering bij amendement 57.

Amendement 66
Artikel 14, lid 4, alinea 2 bis (nieuw)

De resultaten worden aan het grote publiek 
beschikbaar gesteld via de krachtens artikel 
4, lid 2, opgezette internet-databank.

Motivering

Vloeit voort uit de toevoeging van artikel 4, lid 2 bis (nieuw).

Amendement 67
Artikel 14, lid 5

5. Met het oog op lid 2, onder a), en lid 3, 
worden de risico-indicatoren berekend op 
basis van input-gegevens betreffende 
gevaren en blootstelling, gegevens over het 
pesticidengebruik, gegevens over de 
kenmerken van de pesticiden, 
meteorologische gegevens en gegevens over 
de bodem.

5. Met het oog op lid 2, onder a), en lid 3, 
worden de risico- en gebruiksindicatoren
berekend op basis van input-gegevens 
betreffende gevaren en blootstelling, 
gegevens over het pesticidengebruik, 
gegevens over de kenmerken van de 
pesticiden, meteorologische gegevens en 
gegevens over de bodem.

Motivering

Zie amendement 59

Amendement 68
Artikel 14, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Bij de verzameling van gegevens moet 
erop worden toegezien dat de landbouwers 
in de Gemeenschap niet worden belast met 
extra documentatie-eisen en onnodige 
meld- en kennisgevingsverplichtingen.
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Motivering

Landbouwers hebben nu reeds te maken met aanzienlijke documentatie- en 
kennisgevingsverplichtingen. Indien er in de toekomst een verordening wordt vastgesteld voor 
statistieken op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen, moet erop worden gelet dat dit 
niet gepaard gaat met onnodige meld-, kennisgevings- of documentatieverplichtingen voor 
landbouwers. In veel gevallen zal het nemen van steekproeven enz. op basis van vrijwilligheid 
of het overnemen van gegevens uit andere toch reeds gehouden controles voldoende zijn.  

Amendement 69
Artikel 15

De Commissie dient op geregelde tijdstippen 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de met de uitvoering van 
deze richtlijn geboekte vooruitgang, dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van 
wijzigingsvoorstellen.

De Commissie dient op geregelde 
tijdstippen, en ten minste om de vijf jaar, bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de met de uitvoering van 
deze richtlijn geboekte vooruitgang, dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van 
wijzigingsvoorstellen.

Motivering

Aanpassing aan de termijn die ook geldt voor de herziening van de actieplannen. 

Amendement 70
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
De Commissie richt een Europees fonds 
voor kleine toepassingen op om 
samenwerking tussen de 
onderzoeksinstituten van de lidstaten bij het 
onderzoek op kleine teeltoppervlakken aan 
te moedigen.
Ter aanvulling van dit fonds richt de 
Commissie een platform op voor de 
uitwisseling van informatie en goede 
praktijken bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen op kleine 
teeltoppervlakken en duurzaam gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 71
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Artikel 16, alinea 1

De lidstaten stellen de sancties vast die van 
toepassing zijn op inbreuken op de 
krachtens deze richtlijn vastgestelde 
nationale bepalingen en zij treffen alle 
nodige maatregelen om de daadwerkelijke 
toepassing ervan te garanderen. De 
opgelegde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

De lidstaten stellen de sancties vast die van 
toepassing zijn op inbreuken op de 
vastgestelde nationale bepalingen voor de 
omzetting van de artikelen 6, 8 en 9 van 
deze richtlijn en zij treffen alle nodige 
maatregelen om de daadwerkelijke 
toepassing ervan te garanderen. De 
opgelegde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn.

Motivering

Precisering van de sanctieregeling.

Amendement 72
Artikel 16 bis (nieuw)

Artikel 16 bis
De bepalingen van Richtlijn 2004/35/EG 
zijn niet van toepassing wanneer de 
landbouwer gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt in overeenstemming met de 
toelatingsvoorschriften.

Motivering

Landbouwers die de bestaande juridische bepalingen inzake gewasbeschermingsmiddelen 
naleven, moeten niet aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade in de zin van Richtlijn 
2004/35/EG. Als toegelaten gewasbeschermingsmiddelen volgens de gebruiksvoorschriften 
worden gebruikt, moet de landbouwer zijn vrijgesteld van aansprakelijkheid krachtens artikel 
3, lid 1, van Richtlijn 2004/35/EG. 

Amendement 73
Artikel 18, lid 2

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit.

schrappen
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Motivering

Correctie van een redactionele fout. De verwijzing naar artikel 3 van Besluit 1999/468/EG is 
overbodig omdat in de tekst nergens sprake is van deze procedure.

Amendement 74
Artikel 18, lid 3

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG 
van toepassing, met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
artikel 5 bis, leden 1 t/m 4 en artikel 7 van 
Besluit 1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van artikel 
8 van dat besluit.

Motivering

Het is noodzakelijk de comitologie aan te passen, omdat in de richtlijn op enkele plaatsen 
wordt bepaald dat niet-wezenlijke algemene bepalingen volgens de regelgevingsprocedure 
moeten worden gewijzigd (artikel 5, lid 3, artikel 8, lid 5, en artikel 14, lid 1). Hiertoe is bij 
Besluit 2000/512/EG van de Raad de regelgevingsprocedure met toetsing ingevoerd. 
Vaststelling van termijnen krachtens artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG is niet 
noodzakelijk, daar bijzonder dringende gevallen niet te verwachten zijn.

Amendement 75
Artikel 19, lid 1, letter (c) bis (nieuw)

(c) bis. het opzetten van een internet-
databank krachtens artikel 4, lid 2.

Motivering

Vloeit voort uit de toevoeging van artikel 4, lid 2 bis.
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