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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel voor een verordening betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen dient voornamelijk om Richtlijn 91/414/EG te vervangen. De 
bedoeling te komen tot een voor geheel Europa geldende toelating (danwel een voor geheel 
Europa geldend verbod in het geval van coformulanten) van de actieve stof en van andere 
bestanddelen (beveiligers (positieve lijst), synergisten (positieve lijst), coformulanten (negatieve 
lijst)) van plantenbestrijdingsproducten (PPP), een nationale toelating van PPP's in combinatie 
met gemakkelijker wederzijdse erkenning binnen nieuw op te richten geografische zones, een 
vergelijkende evaluatie van PPP's die omstreden stoffen bevatten, nieuwe regels voor 
kleingebruikers, nieuwe regels voor databescherming en vertrouwelijkheid alsook nieuwe regels 
over de documentatie van verkoop en gebruik.

Hoewel PPP's negatieve gevolgen kunnen hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu, 
lijdt het geen twijfel dat PPP's van essentieel belang zijn om de productie te kunnen garanderen 
van kwaliteitsproducten voor de landbouw tegen schappelijke prijzen. Een breed scala aan 
veilige chemische producten is nodig om ziektes effectief te kunnen beheersen en bestrijden. 
PPP's spelen een essentiële rol bij elke communautaire strategie om de gezondheid van planten te 
garanderen en een efficiënt gebruik van beperkte hulpmiddelen zoals bodem.

Voor de landbouw is een toelatingsprocedure nodig die:

• voorspelbaar is,

• betrouwbare resultaten afwerpt,

• het aan veiligheidsproducten niet onmogelijk maakt om op de markt te worden gebracht 
enkele en alleen om procedurele redenen,

• leidt tot meer harmonisatie bij het op de markt brengen van 
plantenbeschermingsproducten,

• rekening houdt met de noodzaak van specifieke regels voor kleingebruikers,

• een leving playing field creëert voor de boeren in Europa, en 

• formeel illegale praktijken (handel en gebruik) in Europa tot een minimum reduceert.

De rapporteur steunt in grote lijnen de benadering van de Commissie om het makkelijker te 
maken om geteste, veilige en meer milieuvriendelijke PPP's te erkennen en beschikbaar te stellen 
binnen een bepaald gebied, om de autorisering van niet-actieve stoffen voor de eerste keer te 
harmoniseren, om te erkennen dat er specifieke regels nodig zijn voor kleingebruikers en om de 
toelatingsprocedure meer alomvattend te maken.

Toch wil de rapporteur enkele veranderingen aanbrengen om de toelatingsprocedure te 
stroomlijnen door de termijnen in te korten met een zuiver procedureel karakter. Tevens stelt hij 
in tegenstelling tot de Commissie voor om de regels van richtlijn 91/414/EG te handhaven waar 
het gaat om voorlopige toelating teneinde veilig innovatieve middelen zo snel mogelijk aan de 
landbouwers ter beschikking te kunnen stellen alsmede om regels in te voeren voor parallel 
invoer ter wille van verdere harmonisering van de toelatingsprocedure. Ook stelt de rapporteur 



PE 382.298v03-00 4/59 AD\660810NL.doc

NL

voor om interzonale erkenning van PPP's te faciliteren en daarnaast de lidstaten in staat te stellen 
om extra voorwaarden te stellen aan het gebruik al naar gelang verschillende gebruikspatronen 
enzovoort.

Verandering bij de toelating van PPP's voor kleingebruikers worden voorgesteld om de lidstaten, 
de Commissie en bedrijven aan te moedigen om meer investeringen te doen op dit terrein.

Toelating van PPP's moet gebaseerd zijn op een de risico's inschattende benadering omdat het 
aan een specifieke stof verbonden risico aanzienlijk kan variëren al naar gelang de dosering, 
afzwakking en het natuurlijk milieu. De invoering van cut-off-criteria moet een uitzondering 
blijven. Daarom stelt de rapporteur voor om het karakter van de meeste cut-off-criteria te 
wijzigen, zoals deze zijn voorgesteld door de Commissie en om ze als basis te hanteren voor het 
classificeren van bepaalde stoffen als "stoffen die aanleiding geven tot bezorgdheid" waar een 
vergelijkende evaluatie voor nodig is. De toelatingsperiode voor stoffen waarover ongerustheid 
bestaat, moet gelijk zijn aan die voor andere stoffen, dat specifiek toezicht verplicht is en de 
toestemming op elk ogenblik kan worden ingetrokken.

Er zijn nieuwe innovatieve producten nodig om plantenziektes duurzaam en effectief onder 
controle te houden. Nieuwe middelen zullen enkel en alleen worden geproduceerd indien de 
wetenschappelijke kennis van de bij het onderzoek betrokken bedrijven naar behoren wordt 
beschermd.

Geschrapt is: de overbodige definitie van goede milieupraktijken en een uiterste termijn voor het 
voldoen aan de rekbare principes van geïntegreerd ziektekundig beheer.

De rapporteur heeft ernaar gestreefd om de bureaucratische last voor landbouwers te verlichten. 
Een groot aantal implementatieregels worden overgelaten aan de comitologie die 
verantwoordelijk is voor het verlichten van de administratieve lasten voor landbouwers; deze 
taak is vooral weggelegd voor de lidstaten en de Commissie.

De voorgestelde comitologieregels voldoen niet aan de meest recente afspraken tussen Raad, 
Europees Parlement en Commissie; daarom verzoekt de rapporteur de ten principale bevoegde 
commissie dit aspect nauwkeuriger te bestuderen. Besluiten van wetgevend karakter mogen niet 
uitsluitend worden overgelaten aan de Commissie.

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
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Verschillende soorten gewassen in 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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de Gemeenschap zijn van belang voor 
zowel de grote teelt als kleine teelt. Deze 
diverse soorten teelt dienen beschermd te 
worden door het toestaan van het gebruik 
van verschillende 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 2 
Overweging 8

(8) Deze verordening heeft tot doel een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
van mens en dier en van het milieu te 
waarborgen. De bescherming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, 
zuigelingen en kinderen verdient bijzondere 
aandacht. Het voorzorgsbeginsel moet 
worden toegepast en garanderen dat 
bedrijven aantonen dat stoffen of middelen 
die worden geproduceerd of op de markt 
worden gebracht niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.

(8) Deze verordening heeft tot doel een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
van mens en dier en van het milieu, alsmede 
het concurrentievermogen van de Europese 
landbouw te waarborgen. De bescherming 
van kwetsbare bevolkingsgroepen zoals 
zwangere vrouwen, zuigelingen en kinderen 
verdient bijzondere aandacht. Het 
voorzorgsbeginsel moet worden toegepast en 
garanderen dat bedrijven aantonen dat 
stoffen of middelen die worden 
geproduceerd of op de markt worden 
gebracht niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.

Motivering

De maatregelen en besluiten die worden genomen mogen het concurrentievermogen van de
Europese landbouw op de wereldmarkt niet schaden.

Amendement 3
Overweging 9

(9) Gewasbeschermingsmiddelen mogen 
uitsluitend stoffen bevatten waarvan is 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en zij 
naar verwachting geen schadelijke 
uitwerking hebben op de gezondheid van 
mens en dier, noch onaanvaardbare gevolgen 
hebben voor het milieu. Om in alle lidstaten 
hetzelfde beschermingsniveau te bereiken, 
dient op het niveau van de Gemeenschap te 
worden beslist of dergelijke stoffen al dan 
niet aanvaardbaar zijn.

(9) Gewasbeschermingsmiddelen mogen 
uitsluitend stoffen bevatten waarvan is 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en dat 
zij of de residuen ervan geen schadelijke 
uitwerking kunnen hebben op de 
gezondheid van mens en dier, noch 
onaanvaardbare gevolgen hebben voor het 
milieu. Om in alle lidstaten hetzelfde 
beschermingsniveau te bereiken, dient op het 
niveau van de Gemeenschap te worden 
beslist of dergelijke stoffen al dan niet 
aanvaardbaar zijn.
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Motivering

Soms hebben residuen een schadelijker effect dan de bestrijdingsmiddelen zelf. Daarom moet 
onderzocht worden welke effecten residuen hebben op de gezondheid van mens en dier en voor 
het milieu.

Amendement 4
Overweging 13

(13) Met het oog op de veiligheid moet de 
goedkeuringsperiode voor werkzame stoffen 
in de tijd beperkt zijn. De 
goedkeuringsperiode moet in verhouding 
staan tot de mogelijke risico's die aan het 
gebruik van dergelijke stoffen verbonden 
zijn. Wanneer een beslissing wordt genomen 
in verband met de verlenging van de 
goedkeuring, dient rekening te worden 
gehouden met de ervaring met het feitelijke 
gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen 
die de desbetreffende stof bevatten, alsook 
met de ontwikkelingen in de wetenschap en 
de technologie. Na de eerste verlenging 
worden dergelijke stoffen alleen aan een 
verdere herziening onderworpen wanneer 
er aanwijzingen zijn dat zij niet langer aan 
de voorschriften van deze verordening 
voldoen.

(13) Met het oog op de veiligheid moet de 
goedkeuringsperiode voor werkzame stoffen 
in de tijd beperkt zijn. Wanneer een 
beslissing wordt genomen in verband met de 
verlenging van de goedkeuring, dient 
rekening te worden gehouden met de 
ervaring met het feitelijke gebruik van de 
gewasbeschermingsmiddelen die de 
desbetreffende stof bevatten, alsook met de 
ontwikkelingen in de wetenschap en de 
technologie. Na de eerste verlenging wordt 
een programma voor regelmatige 
verlenging van de goedkeuring van deze
stoffen vastgesteld.

Motivering
Dit amendement waarborgt dat nieuwe en oude stoffen die opgenomen zijn op de positieve lijst 
vanaf 1991 (Bijlage I van Richtlijn 91/414 regelmatig opnieuw worden bekeken en dat er 
rekening wordt gehouden met gezamenlijke effecten.

Amendement 5
Overweging 21

(21) De toelatingsvoorschriften moeten een 
goede bescherming garanderen. Wanneer 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
verleend, dient met name de bescherming 
van de gezondheid van mens en dier en van 
het milieu voorrang te hebben op de 
verbetering van de productie van de 
gewassen. Alvorens 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht, dient dan ook te worden 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en zij 

(21) De toelatingsvoorschriften moeten een 
goede bescherming garanderen. Wanneer 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
verleend, dient met name de bescherming 
van de gezondheid van mens en dier en van 
het milieu voorrang te hebben op de 
verbetering van de productie van de 
gewassen. Alvorens 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht, dient dan ook te worden 
aangetoond dat zij geen schadelijke 
uitwerking hebben op de gezondheid van 
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geen schadelijke uitwerking hebben op de 
gezondheid van mens en dier, noch 
onaanvaardbare gevolgen hebben voor het
milieu.

mens en dier, noch op het milieu en dat zij 
een duidelijk voordeel inhouden voor de 
teelt van gewassen in de betreffende 
geografische zone.

Amendement 6
Overweging 22 bis (nieuw)

(22 bis) De beschikbaarheid van diverse 
veilige plantenbeschermingsmiddelen is 
nodig om plantenziektes optimaal te 
kunnen beheersen. Daarom moet de 
toelatingsprocedure zo snel mogelijk in zijn 
werk gaan. Men kan vast houden aan 
voorlopige toelating en de regels voor 
parallel invoer kunnen worden 
geharmoniseerd. 

Amendement 7
Overweging 24

(24) Om dubbel werk te vermijden, de 
administratieve belasting van bedrijven en 
lidstaten te verminderen en een 
geharmoniseerde beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen te garanderen, 
moeten toelatingen die door een lidstaat 
worden verleend, door andere lidstaten met 
vergelijkbare milieu- en klimatologische 
omstandigheden worden aanvaard. Om een 
dergelijke wederzijdse erkenning te 
vergemakkelijken, moet de Europese Unie 
worden opgedeeld in toelatingszones met 
vergelijkbare omstandigheden.

(24) Om dubbel werk te vermijden, de 
administratieve belasting van bedrijven en 
lidstaten te verminderen en een 
geharmoniseerde beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen te garanderen, 
moeten toelatingen die door een lidstaat 
worden verleend, door andere lidstaten met 
vergelijkbare milieu- en klimatologische 
omstandigheden worden aanvaard. Om een 
echte wederzijdse erkenning te bereiken, 
moet de Europese Unie worden opgedeeld in 
toelatingszones met vergelijkbare 
omstandigheden.

Motivering

Om eindelijk een goed functionerende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen te 
creëren is een voor de gehele EU geldende toelating vereist. In het kader van de 
toelatingsprocedure moet ook rekening worden gehouden met bijkomende eisen en 
gebruiksbeperkingen (bijvoorbeeld eisen ten aanzien van afstand, tijdelijk gebruiksverbod etc.). 

Amendement 8
Overweging 24 bis (nieuw)

(24 bis) Wederzijdse erkenning binnen een 
bepaalde zone versnelt en vergemakkelijkt 
de toelatingsprocedure voor 
plantenbeveiligingsmiddelen. Aangezien 
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gebruikspatronen en natuurlijke 
omstandigheden binnen één zone kunnen 
variëren, moeten de lidstaten het recht 
hebben om specifieke voorwaarden aan het 
gebruik te stellen. De lidstaten mogen niet 
worden verplicht tot erkenning van het 
intrekken van toestemming door een 
lidstaat in dezelfde zone indien zij kunnen 
bewijzen dat de omstandigheden op hun 
grondgebied veilig gebruik mogelijk 
maken. De lidstaten moeten in alle fases 
van de procedures voor toelating van een 
plantenbeschermingsmiddelen met elkaar 
samenwerken.

Amendement 9
Overweging 24 ter (nieuw)

(24 ter) De indeling van de lidstaten in 
toelatingszones wordt als eerste stap 
beschouwd naar de invoering van een 
uniforme interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen, waar de 
toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel voor de gehele 
EU geldt De Commissie brengt regelmatig 
verslag uit over de stand van zaken met 
betrekking tot de omschakeling naar een 
interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Tevens doet 
zij voorstellen voor maatregelen om de 
interne markt zo snel mogelijk te 
verwezenlijken.

Motivering

Om eindelijk een goed functionerende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen te 
creëren is een voor de gehele EU geldende toelating vereist. Een eerste stap kan de toelating per 
zone zijn, waarbij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel in een lidstaat van een 
bepaalde zone voor alle lidstaten van dezelfde zone geldt. Het doel is het creëren van een interne 
markt voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent dat toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel in een lidstaat van de EU automatisch wordt toegelaten in de gehele 
EU.

Amendement 10
Overweging 28

(28) Om een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten 

(28) Om een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten 
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gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze
worden gebruikt, met inachtneming van de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. De Raad neemt de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken, op in de uit de 
regelgeving voortvloeiende beheerseisen 
van bijlage III van Verordening (EG) nr. 
1782/2003. Daarom moet in een 
overgangsperiode worden voorzien om alle 
lidstaten de mogelijkheid te bieden de 
nodige structuren in te stellen om de 
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
in staat te stellen de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding toe te 
passen.

gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze 
worden gebruikt, met inachtneming van de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. Daarom moet in een 
overgangsperiode worden voorzien om alle 
lidstaten de mogelijkheid te bieden de 
nodige structuren in te stellen om de 
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
in staat te stellen de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding toe te 
passen.

Motivering

De invoering van nieuwe verplichtingen met betrekking tot cross compliance wordt afgewezen.

Amendement 11
Overweging 37 bis (nieuw)

(37 bis) Bedrijven moeten dezelfde 
toegangsvoorwaarden tot de markt geboden 
worden en in het bijzonder moeten kleine 
en middelgrote bedrijven hun activiteit 
kunnen uitoefenen, zodat landbouwers in 
voldoende mate kunnen beschikken over 
veilige en doeltreffende 
gewasbeschermingsmiddelen.

Motivering

Gelijke toegang tot de markt voor verschillende bedrijven bevordert de innovatie en de afzet van 
nieuwe producten, de verbetering van bestaande producten en de concurrentie op de markt, 
waardoor de landbouwers over een gevarieerder aanbod van producten beschikken.

Amendement 12
Overweging 38

(38) 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 

(38) 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 
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dierenwelzijn1 voorziet in 
controlemaatregelen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in alle stadia 
van de productie van levensmiddelen, alsook 
in het bijhouden van registers over het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Gelijkaardige regels moeten gelden voor de 
opslag en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen die niet onder 
Verordening (EG) nr. 882/2004 vallen.
______________
1 PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1. Rectificatie in 
PB L 191 van 28.5.2004, blz. 1.

dierenwelzijn voorziet in 
controlemaatregelen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in alle stadia 
van de productie van levensmiddelen, voor 
zover het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks 
in de productie van levensmiddelen 
plaatsvindt, alsook in het bijhouden van 
registers over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Motivering

Verordening (EG) nr. 882/2004 heeft niets met gewasbeschermingsmiddelen te maken.

Amendement 13
Overweging 38 bis (nieuw)

(38 bis) De bureaucratische lasten voor 
landbouwers moeten zo beperkt mogelijk 
worden gehouden.

Amendement 14
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, teneinde te garanderen 
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dat stoffen of middelen die op de markt 
worden gebracht niet schadelijk zijn voor 
de gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.

Motivering

In het voorstel wordt het doel alleen vermeld in de overwegingen. Het doel moet uiteengezet 
worden in de eerste artikelen. Het voorzorgsbeginsel wordt alleen genoemd in de overwegingen 
(8) en in artikel 13, lid 2. Het verdient de voorkeur hiernaar te verwijzen in de eerste artikelen 
van de verordening.

Amendement 15
Artikel 3, definitie 9 bis (nieuw)

(9 bis) "Parallelhandel"
Invoer van gewasbeschermingsmiddelen uit 
een lidstaat waar dit middel is toegelaten 
overeenkomstig de voorwaarden van 
Richtlijn 91/414/CEE of van de 
onderhavige verordening met het oog op de 
afzet op de markt van een importerende 
lidstaat waar het genoemde 
gewasbeschermingsmiddel of een identiek 
referentiemiddel is toegelaten 
overeenkomstig de voorwaarden van  
Richtlijn 91/414/CEE of van de 
onderhavige verordening.

Motivering

Het is noodzakelijk een duidelijke definitie op te nemen en een minimum aan uniforme  
communautaire principes vast te stellen die de afzet op de markt van 
gewasbeschermingsmiddelen via de parallelhandel regelen.

Amendement 16
Artikel 3, definitie 9 ter (nieuw)

(9 ter) "Identiek"
Gewasbeschermingsmiddelen worden als 
identiek beschouwd indien:
• zij van gemeenschappelijke herkomst zijn,
• zij worden gefabriceerd door dezelfde 
onderneming, door een 
dochteronderneming of in het kader van 
een licentie ("producent"), of indien
• zij tenminste volgens dezelfde formule en 
met dezelfde werkzame stof zijn 
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gefabriceerd, en hun effecten identiek zijn, 
rekening houdend met de verschillen die 
aan de dag kunnen treden al naargelang de 
agrarische, fytosanitaire, ecologische en in 
het bijzonder de klimatologische 
omstandigheden.

Motivering

Amendement dat verband houdt met de principes van de parallelhandel: de vereenvoudigde 
procedure voor de afzet op de markt van gewasbeschermingsmiddelen via de parallelhandel mag 
slechts van toepassing zijn als het geïmporteerde middel identiek is aan het toegelaten middel; 
derhalve moet de term "identiek" worden gedefinieerd.

Amendement 17
Artikel 3, definitie 10

Bestuursrechtelijk besluit waarmee de 
bevoegde instantie van een lidstaat toelaat 
dat een gewasbeschermingsmiddel op zijn 
grondgebied op de markt wordt gebracht.

Bestuursrechtelijk besluit waarmee de 
bevoegde instantie van een lidstaat toelaat 
dat een gewasbeschermingsmiddel in de 
zone op de markt wordt gebracht.

Motivering

Om eindelijk een goed functionerende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen te 
creëren is een voor de gehele EU geldende toelating vereist.

Amendement 18
Artikel 3, definitie 18

Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding.

Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met resistentiebeheer,de 
plaatselijke omstandigheden en met de 
mogelijkheden voor teeltmaatregelen en 
biologische bestrijding.

Amendement 19
Artikel 3, definitie 19

(19) "Goede milieupraktijken"
Gewasbeschermingspraktijken waarbij 
gewasbeschermingsmiddelen op zodanige 

schrappen
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wijze worden gehanteerd en toegepast dat 
het milieu slechts met de kleinst mogelijke 
hoeveelheid wordt vervuild.

Motivering

De definitie van "goede milieupraktijken" is overbodig en leidt tot onnodige verwarring. 
Bescherming van het milieu is onderdeel van de toelatingsprocedure. Tevens is bescherming van 
het milieu onderdeel van "geïntegreerd ziektebeheer" en "goede plantenbescherming".

Amendement 20
Artikel 3, definitie 21

Voor een test  of studieverslag geldt 
gegevensbescherming wanneer de eigenaar 
het recht heeft te voorkomen dat het ten 
gunste van een andere persoon wordt 
gebruikt. 

Voor een test  of studieverslag, met inbegrip 
van een samenvatting, geldt 
gegevensbescherming wanneer de eigenaar 
het recht heeft te voorkomen dat het ten 
gunste van een andere persoon wordt 
gebruikt. 

Amendement 21
Artikel 3, definitie 21 bis (nieuw)

(21 bis) "Rapporterende lidstaat"
De lidstaat die de verantwoordelijkheid op 
zich genomen heeft voor de beoordeling 
van de werkzame stoffen, de 
beschermstoffen en synergistische 
middelen. De rapporterende lidstaat kwijt 
zich op professionele wijze van deze taak en 
publiceert binnen een bepaalde termijn een 
effectbeoordelingsonderzoek.

Motivering

Het wordt noodzakelijk geacht om een definitie van de rapporterende lidstaat op te nemen.

Amendement 22
Artikel 3, definitie 21 ter (nieuw)

(21 ter) "Onaanvaardbare gevolgen voor 
het milieu"
Alle gevolgen die kunnen resulteren in een 
onomkeerbare verandering van de 
biodiversiteit en de biotopen, met name 
door een ingrijpende verstoring van 
bepaalde soorten, die uiteindelijk tot de 
verdwijning van deze soorten kan leiden
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Motivering

De term 'onaanvaardbaar' is nergens nauwkeurig omschreven.

Amendement 23
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, in het bijzonder op 
de gezondheid van gebruikers die in direct 
contact staan met de middelen, waarbij in 
het bijzonder gelet wordt op kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals vrouwen in de 
reproductieve leeftijd, foetussen en 
kinderen tot de puberteit, of op de 
gezondheid van dieren, rekening houdend 
met cumulatieve en synergistische effecten, 
noch op het grondwater;

Motivering

Volgens het voorzorgsbeginsel mogen stoffen geen enkel negatief effect hebben op de menselijke 
gezondheid, in het bijzonder van kwetsbare groepen,zoals foetussen en kinderen en op het 
milieu. Dit komt overeen met de reactie van het EP (EP resolutie P5_TA(2002)0276) op de 
voorgaande mededeling van de Commissie over de herziening van Richtlijn 91/414. Werknemers 
in de landbouw en boeren die in direct contact komen met de stoffen bij het vullen van de 
sproeitanks of die blootstaan aan de stoffen bij het werk op het land moeten worden beschouwd 
als een hogerisicogroep.

Amendement 24
Artikel 4, lid 2, letter c)

c) toxicologisch of ecologisch significante
residuen worden door middel van algemeen 
gebruikte methoden gemeten.

c) residuen van alle 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gemeten door middel van algemeen 
gebruikte methoden, die voldoende gevoelig 
zijn om rekening te houden met de 
bezorgdheid van verschillende ecologische 
en biologische media.

Amendement 25
Artikel 4, lid 3, inleidende formule

3. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, volgens goede 
gewasbeschermingspraktijken en in 
normale gebruiksomstandigheden, moet aan 
de volgende eisen voldoen:

3. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, volgens 
adequate gebruiksvoorwaarden en in 
realistische gebruiksomstandigheden, moet 
aan de volgende eisen voldoen:

Amendement 26
Artikel 4, lid 3, letter b)
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b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier, rechtstreeks of via 
drinkwater, levensmiddelen, diervoeder of 
lucht, noch gevolgen op de werkplek of 
andere indirecte effecten, rekening houdend 
met bekende cumulatieve en synergistische 
effecten wanneer de methoden om 
dergelijke effecten te evalueren, 
beschikbaar zijn, noch op het grondwater; 

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben 

(i) op de menselijke gezondheid waarbij in 
het bijzonder gelet wordt op kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals vrouwen in de 
reproductieve leeftijd, foetussen en 
kinderen tot de puberteit;
(ii) of op de gezondheid van dieren, 
rechtstreeks of via drinkwater, 
levensmiddelen, diervoeder of lucht, 
waaronder ook vervuiling op grote afstand 
zoals in de poolstreek, noch gevolgen op de 
werkplek of andere indirecte effecten, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten, noch op het 
grondwater;

Amendement 27
Artikel 4, lid 3, letter e), punt (ii)

(ii) de gevolgen voor niet-doelsoorten; (ii) de gevolgen voor niet-doelsoorten, ook 
op het gedrag van deze soorten;

Motivering

Maar al te vaak wordt alleen de sterfte onderzocht en niet het effect op gedragingen, waarnaar 
expliciet verwezen moet worden.

Amendement 28
Artikel 4, lid 3, letter e), punt iii)

iii) de gevolgen voor de biodiversiteit. schrappen

Motivering

Alle PPP's hebben gevolgen voor de biodiversiteit. Biodiversiteit is een zeer ruim begrip en kent 
geen beperkingen. Zoals blijkt uit discussie over toelating van GMO's is er geen 
wetenschappelijk gebaseerde procedure om de gevolgen voor biodiversiteit als geheel te 
evalueren. De voorgestelde tekst beantwoordt aan de tekst van de biocidenrichtlijn.

Amendement 29
Artikel 8, lid 2

2. Het volledige dossier bevat de volledige 
tekst van de afzonderlijke test- en 
studieverslagen betreffende alle in lid 1, 
onder b) en c), bedoelde informatie. Het 
bevat geen verslagen van tests of studies 
waarbij de werkzame stof of het 

2. Het volledige dossier bevat de volledige 
tekst van de afzonderlijke test- en 
studieverslagen betreffende alle in lid 1, 
onder b) en c), bedoelde informatie. 
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gewasbeschermingsmiddel opzettelijk aan 
mensen wordt toegediend. 

Motivering

Verwerping van reeds beschikbare gegevens, die wetenschappelijk bewezen en op menselijk vlak 
ethisch aanvaard zijn, druist in tegen de principes van de wetenschap en ondermijnt de kwaliteit 
van besluiten met betrekking tot het risicobeheer.

Amendement 30
Artikel 9, lid 2, alinea 1

2. Wanneer één of meer elementen waarin 
artikel 8 voorziet ontbreken, licht de lidstaat 
de aanvrager in en stelt hij een termijn vast 
voor de indiening ervan.

2. Wanneer één of meer elementen waarin 
artikel 8 voorziet ontbreken, licht de lidstaat 
de aanvrager in en stelt hij een termijn van 
maximaal drie maanden vast voor de 
indiening ervan. Artikel 7, lid 3 is van 
toepassing.

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk een termijn voor de indiening van alle ontbrekende gegevens vast te 
stellen.

De verwittigde lidstaten moeten voldoen aan dezelfde beschermingsniveaus voor data en 
vertrouwelijkheid als de rapporterende lidstaat.

Amendement 31
Artikel 9, lid 3, alinea 1

3. Wanneer de dossiers die samen met de 
aanvraag zijn ingediend alle elementen 
bevatten waarin in artikel 8 is voorzien, stelt 
de als rapporteur aangewezen lidstaat de 
aanvrager, de Commissie, de andere 
lidstaten en de Autoriteit in kennis van de 
ontvankelijkheid van de aanvraag en begint 
hij met de beoordeling van de werkzame 
stof.

3. Wanneer de dossiers die samen met de 
aanvraag zijn ingediend alle elementen 
bevatten waarin in artikel 8 is voorzien, stelt 
de als rapporteur aangewezen lidstaat de 
aanvrager, de Commissie, de andere 
lidstaten en de Autoriteit in kennis van de 
ontvankelijkheid van de aanvraag en begint 
hij met de beoordeling van de werkzame 
stof. De als rapporteur aangewezen lidstaat 
mag na ontvangst van het dossier 
onmiddellijk beginnen met de beoordeling 
van de werkzame stof

Motivering

Ter bespoediging van de procedure mag de als rapporteur aangewezen lidstaat onmiddellijk 
beginnen met de beoordeling van de stof.

Amendement 32
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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 "ontwerpbeoordelingsverslag" 
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. Binnen negen 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 "ontwerpbeoordelingsverslag" 
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 redelijke 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. 

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

Artikel 7, lid 3 is van toepassing.

Motivering

De voorgestelde wijzigingen zijn bedoeld ter bespoediging van de procedure en het waarborgen 
van een voldoend niveau van gegevensbescherming.

Amendement 33
Artikel 13, lid 1, alinea 1

1. Binnen zes maanden na ontvangst van de 
conclusie van de Autoriteit waarin 
artikel 12, lid 2, voorziet, dient de 
Commissie bij het in artikel 76, lid 1, 
bedoelde comité een verslag in (hierna het 
"evaluatieverslag” genoemd), rekening 
houdend met het 
ontwerpbeoordelingsverslag van de als 
rapporteur aangewezen lidstaat 
overeenkomstig artikel 11 en de conclusie 
van de Autoriteit overeenkomstig artikel 12. 

1. Binnen drie maanden na ontvangst van de 
conclusie van de Autoriteit waarin 
artikel 12, lid 2, voorziet, dient de 
Commissie bij het in artikel 76, lid 1, 
bedoelde comité een verslag in (hierna het 
"evaluatieverslag” genoemd), rekening 
houdend met het 
ontwerpbeoordelingsverslag van de als 
rapporteur aangewezen lidstaat 
overeenkomstig artikel 11 en de conclusie 
van de Autoriteit overeenkomstig artikel 12. 

Motivering

De Commissie heeft geen half jaar nodig om een verslag op te stellen over een afgehandelde 
zaak. De procedure moet worden bespoedigd.

Amendement 34
Artikel 14, lid 2
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2. De verlenging geldt voor onbeperkte tijd. 2. De goedkeuring kan een maal of 
meerdere malen worden verlengd voor een 
periode van maximaal 10 jaar.

Motivering

Toelatingen moeten na de eerste verlenging niet voor onbeperkte tijd worden verleend. De stof 
moet na tien jaar gebruik worden geëvalueerd en onderzocht, zodat de verantwoordelijke 
instanties kunnen reageren op eventuele effecten op de lange termijn. Besluiten moeten worden 
genomen in het licht van de meest recente wetenschappelijke en technische kennis, als 
vastgelegd in artikel 4, lid 10.

Amendement 35
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 tenminste aan één van de in 
punt 4 van bijlage II vastgelegde criteria 
voldoet, wordt geclassificeerd en 
goedgekeurd als "stof die in aanmerking 
komt om te worden vervangen"  

De toelating is geldig voor 10 jaar. Artikel 
14, lid 2 is niet van toepassing. 

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

Motivering

De geldigheidsduur van de toelating moet 10 jaar bedragen voor "stoffen die in aanmerking 
komen om te worden vervangen". Een voor vervanging in aanmerking komende stof en de 
gevolgen ervan voor gezondheid en milieu worden tijdens de toelatingsprocedure uitgebreid 
onderzocht. De toelating van de werkzame stof wordt regelmatig herzien en kan te allen tijde 
worden ingetrokken als er opnieuw bezorgdheid ontstaat of als er een beter product in de handel 
komt. Producenten en gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen hebben behoefte aan een 
zekere rechtsgrondslag.
(De laatste zin van het geamendeerde lid is alleen geldig wanneer amendement 34 niet door de 
ten principale bevoegde commissie wordt goedgekeurd.)

Amendement 36
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een co-formulant wordt 
toegepast in een gewasbeschermingsmiddel 
dat is toegelaten ingevolge Richtlijn 
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91/414/EEG1 of de onderhavige 
verordening, wordt het beschouwd als 
zijnde geregistreerd in overeenstemming 
met artikel 15, lid 1 van Verordening (EG) 
nr. 1907/20062 voor specifieke toepassing 
in  gewasbeschermingsmiddelen.
_________
1 Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 
1991 betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen (PB nr. L 230 van 19. 
8.1991).
2 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de autorisatie 
en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 
(REACH), tot oprichting van een Europees 
Agentschap voor chemische stoffen, houdende 
wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende 
intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van 
de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de 
Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 
396 van 30.12.2006, blz. 1).

Motivering

Ter vermijding van een dubbele regeling voor co-formulanten die worden toegepast in 
gewasbeschermingsmiddelen, in overeenstemming met de onderhavige verordening en REACH.

Amendement 37
Artikel 28 bis (nieuw)

Artikel 28 bis
Voorlopige toelating 

1. In afwijking van artikel 28, lid 1, kan een 
lidstaat, om het eenvoudiger te maken dat 
nieuwe preparaten beschikbaar komen voor 
toepassing in de landbouw, op grond van 
het in artikel 11 bedoelde 
ontwerpbeoordelingsverslag, voor een 
periode van drie jaar toestemming verlenen 
voor het in de handel brengen van 
gewasbeschermingsproducten, die een nog 
niet toegelaten werkzame stof bevatten, mits 
uit de gegevens blijkt dat de werkzame stof 
voldoet aan de eisen van de artikelen 4 en 8 
in relatie met de bedoelde toepassingen. 
Indien zinvol omvat de toelating voorlopige 
maximum afvalniveaus in 
overeenstemming met artikel 15, lid 1, letter 
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b) van Verordening (EG) nr. 396/2005.
2. De lidstaat stelt de Commissie en de 
andere  lidstaten onmiddellijk op de hoogte 
van zijn beoordeling van het dossier en van 
de voorwaarden voor de voorlopige 
toelating.  
3. Na evaluatie van het dossier kan, 
overeenkomstig de procedure van Artikel 
76, lid 3, worden besloten dat de werkzame 
stof niet voldoet aan de in artikel 4 
vastgelegde voorwaarden. In dergelijke 
gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat de 
voorlopige toelating wordt ingetrokken.    
4. Indien, na afloop van de periode van drie 
jaar, nog geen besluit is genomen over de 
toelating van een werkzame stof, kan een 
nieuwe voorlopige toelating voor een 
periode van drie jaar worden afgegeven 
door de als rapporteur aangewezen lidstaat.     
De artikelen 56 en 60 zijn van toepassing.

Motivering

De rapporteur stelt voor artikel 8 van Verordening nr. 91/414 over voorlopige toelating te 
handhaven. Uit ervaring blijkt dat het schrappen van dit artikel niet te rechtvaardigen is. Er 
bestaat geen garantie dat de toelating niet langer dan twee jaar in beslag zal nemen, of 1 ½ jaar 
als voorgesteld door de rapporteur. Landbouwers hebben behoefte aan een grote reeks van 
producten om schadelijke organismen te kunnen beheersen en resistentie te bestrijden. Een 
ongerechtvaardigde beperking van hun keuze zal leiden tot ongewenste problemen met 
schadelijke organismen en tot illegale toepassing. Een stof moet beschikbaar worden zodra 
veilige toepassing is geconstateerd, zodat landbouwers over nieuwe, innoverende producten 
kunnen beschikken.    

Amendement 38
Artikel 29, lid 6, alinea 1 bis (nieuw)

De uniforme grondslagen dienen naar 
behoren rekening te houden met de 
interactie tussen de werkzame stof, 
safeners, synergeten en co-formulanten.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat in het toelatingsproces rekening wordt gehouden met de interactie 
tussen de stoffen. Het volstaat niet de desbetreffende stoffen afzonderlijk te controleren.

Het amendement is hoofdzakelijk bedoeld als precisering. Het wordt al indirect genoemd in 
artikel 25, lid 2 in combinatie met artikel 8, lid 1, letter a), artikel 29, lid 4 en in de uniforme 
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grondslagen. 

Amendement 39
Artikel 30, titel en lid 1

Inhoud Inhoud van de toelating
1. De toelating definieert op welke gewassen 
en voor welke doeleinden het 
gewasbeschermingsmiddel mag worden 
gebruikt. 

1. De toelating, die in een vaststaande vorm 
wordt geformuleerd, definieert op welke 
gewassen en voor welke doeleinden het 
gewasbeschermingsmiddel mag worden 
gebruikt. 

Motivering

De toelating moet op nauwkeurige en identieke wijze in alle lidstaten worden geformuleerd.

Amendement 40
Artikel 30, lid 2

2. De toelating stelt de voorschriften vast 
voor het op de markt brengen en het gebruik 
van het gewasbeschermingsmiddel. Deze 
voorschriften omvatten de nodige 
gebruiksvoorwaarden om te voldoen aan de 
voorwaarden en eisen waarin de verordening 
waarbij de werkzame stoffen, 
beschermingsmiddelen en synergistische 
middelen zijn goedgekeurd voorziet. De 
toelating omvat een classificatie van het 
gewasbeschermingsmiddel voor de 
toepassing van Richtlijn 1999/45/EG.

2. De toelating stelt de voorschriften vast 
voor het op de markt brengen en het gebruik 
van het gewasbeschermingsmiddel. Deze 
voorschriften omvatten de nodige 
gebruiksvoorwaarden om te voldoen aan de 
voorwaarden en eisen waarin de verordening 
waarbij de werkzame stoffen, 
beschermingsmiddelen en synergistische 
middelen zijn goedgekeurd voorziet.

Motivering

In diverse lidstaten wordt de classificatie volgens Richtlijn 1999/45/EG vaak overgelaten aan de 
houder van de toelating. Met het oog op een geharmoniseerde etikettering zou dit ook op 
communautair niveau zo moeten zijn. De kennisgever moet verantwoordelijk zijn voor de 
classificatie en niet de als rapporteur aangewezen lidstaat. Het leggen van de 
verantwoordelijkheid bij de als rapporteur aangewezen lidstaat zal leiden tot aanzienlijke 
vertraging van het proces en tot uiteenlopende classificaties in de diverse zones en lidstaten.

Amendement 41
Artikel 30, lid 3, letter b)

b) de verplichting om, alvorens het middel 
wordt gebruikt, buren in te lichten die aan 
verwaaide sproeinevel kunnen worden 
blootgesteld en die hebben gevraagd te 
worden ingelicht. 

schrappen
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Motivering

Het inlichten van buren is overdreven bureaucratisch aangezien de richtlijn duurzaam gebruik 
in alle noodzakelijke maatregelen voor risicopreventie voorziet. 

Amendement 42
Artikel 32, lid 1

1. Wie een gewasbeschermingsmiddel op de 
markt wenst te brengen, doet zelf of via een 
vertegenwoordiger een toelatingsaanvraag
bij elke lidstaat waar het 
gewasbeschermingsmiddel op de markt zal 
worden gebracht. 

1. Wie een gewasbeschermingsmiddel op de 
markt wenst te brengen, doet zelf of via een 
vertegenwoordiger een aanvraag tot 
toelating in een lidstaat van de EU, die 
geldig is voor de gehele zone.

Motivering

Om definitief een goed functionerende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen te 
creëren is een voor de gehele EU geldende toelating vereist.

Amendement 43
Artikel 34

De aanvraag wordt onderzocht door de 
lidstaat die de aanvrager voorstelt, tenzij 
een andere lidstaat in dezelfde zone bereid 
is de aanvraag te onderzoeken. De lidstaat 
die de aanvraag zal onderzoeken, brengt de 
aanvrager daarvan op de hoogte.

De aanvraag wordt onderzocht door de 
referentielidstaat in overleg met alle 
lidstaten van een zone. Alle overige 
lidstaten van een zone moeten verplicht 
betrokken zijn bij deze werkzaamheden. De 
werklast moet volgens een voorstel van de 
onderzoekende lidstaat worden verdeeld. 

Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen de andere lidstaten in 
de zone waarvoor de aanvraag is ingediend 
hun medewerking om een billijke verdeling 
van het werk te garanderen.

De lidstaten van de zone kunnen na overleg 
met de Commissie uitvoeringsregels voor 
alinea 1 vaststellen.

De andere lidstaten in de zone waarvoor de 
aanvraag is ingediend laten het dossier 
rusten in afwachting van de beoordeling 
door de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt.

Motivering

Amendement om de toelatingsvoorwaarden uniform te maken. De lidstaten moeten, met 
instemming van de Commissie, het recht behouden op een zekere mate van flexibiliteit.

Amendement 44
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of weigeren 2. Dienovereenkomstig verlenen of weigeren 
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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.

alle lidstaten van een zone toelatingen op 
grond van de conclusies van de beoordeling 
door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. Alle lidstaten van een zone 
verlenen toelating voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden.

Motivering

Met het oog op een uniforme toelating.

Amendement 45
Artikel 35, lid 3

3. In afwijking van lid 2 en krachtens het 
Gemeenschapsrecht kunnen bijkomende 
voorwaarden worden opgelegd wat de 
naleving van de in artikel 30, lid 3, bedoelde 
voorschriften betreft.

3. In afwijking van lid 2 en krachtens het 
Gemeenschapsrecht .

a) De lidstaten kunnen goedkeuring 
afhankelijk stellen van specifieke 
voorwaarden en gebruiksbeperking, als er 
gemotiveerd wetenschappelijk bewijs 
bestaat dat als gevolg van specifieke 
gebruiksomstandigheden, 
gebruiksgewoontes, voedingsgewoontes of 
andere relevante omstandigheden, de 
voorwaarden en de beperking in de 
oorspronkelijke toelating onvoldoende zijn.
b) kunnen bijkomende voorwaarden worden 
opgelegd wat de naleving van de in artikel 
30, lid 3, bedoelde voorschriften betreft

Motivering

Gebruik en mogelijke problemen door gebruik kunnen tussen de lidstaten onderling aanzienlijk 
uiteenlopen, zelfs als ze deel uitmaken van dezelfde zone . De lidstaten moeten dan ook in de 
gelegenheid zijn aanvullende voorwaarden en gebruiksbeperkingen te hanteren.

Amendement 46
Artikel 36, lid 1, alinea 2

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.

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 
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en die maximaal vier maanden bedraagt.

Motivering

Beperkte termijnen zijn noodzakelijk om nauwkeurig de procedures vast te stellen.

Amendement 47
Artikel 36, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten verstrekken de Autoriteit 
onverwijld een dossier met de in punten (a), 
(b), en (c) van lid 1 genoemde documenten. 
De Autoriteit houdt een register bij van alle 
toelatingen in de verschillende lidstaten.

Motivering

Een centraal orgaan, de Autoriteit, moet een registratie bijhouden van toelatingen voor 
verschillende stoffen die in de verschillende lidstaten zijn verleend.

Amendement 48
Artikel 38, lid 2

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
onverwijld een dossier met de in lid 1, onder 
a), b) en c), bedoelde documentatie aan de 
andere lidstaten, de Autoriteit en de 
Commissie.

2. Op verzoek verstrekken de lidstaten 
onverwijld een dossier met de in lid 1, onder 
a), b) en c), bedoelde documentatie aan de 
andere lidstaten en de Commissie.

(Zie motivering van het amendement op artikel 38, lid 1 bis (nieuw).)

Amendement 49
Artikel 39, lid 1, letter b)

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

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

Motivering

Wederzijdse interzonale erkenning dient te worden uitgebreid tot zaadbehandeling, ter 
vergemakkelijking van de zadenhandel. Zaadbehandeling is een kleine innovatieve markt die 
gedomineerd wordt door kleine en middelgrote ondernemingen. Hoge toelatingskosten en 
ingewikkelde procedures zouden anders een aantal behandelingstechnieken, waarvoor meestal 
veel kleinere hoeveelheden gewasbeschermingsproducten nodig zijn dan bij behandeling in het 
veld, van de markt verdringen.  

Amendement 50
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Artikel 39, lid 2

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

schrappen

Motivering

De producten worden  grondig geëvalueerd en door de lidstaten die de aanvraag onderzoeken, 
onder strikte voorwaarden toegelaten. Een groot aantal stoffen zal worden aangemerkt als in 
aanmerking komend voor vervanging. Dit zou twee parallelle toelatingsstelsels doen ontstaan, 
wat voor de lidstaten tot onnodige administratieve rompslomp zou leiden; het zou duidelijk een 
verzwakking van het zonale toelatingsconcept betekenen.

Amendement 51
Artikel 39, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten die tot verschillende 
zones behoren, kunnen vrijwillig een 
aanvraag indienen voor een wederzijdse 
erkenningsprocedure. In dit geval zal lid 1, 
letter a) niet van toepassing zijn.    

Motivering

Het moet mogelijk zijn dat lidstaten die tot verschillende zones behoren, op vrijwillige basis tot 
wederzijdse erkenning komen. In dat geval zou het niet nodig moeten zijn de wederzijdse 
erkenning tot de gehele zone uit te breiden.

Amendement 52
Artikel 40, lid 1

1. De lidstaat bij wie overeenkomstig artikel 
39 een aanvraag wordt ingediend, verleent 
toelating voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de referentielidstaat.

1. Een toelating die overeenkomstig artikel 
39 is verleend geldt voor de gehele zone.

Motivering

Het doel op de middellange en langere termijn moet de invoering van een echte communautaire 
toelating zijn, dat wil zeggen dat de toelating in een lidstaat ook in alle andere lidstaten geldig 
is. Alleen op die manier kan een goed functionerende interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen worden gecreëerd.

Amendement 53
Artikel 40, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. De lidstaat waar overeenkomstig 
artikel 39 een aanvraag wordt ingediend, 
kan toelating verlenen voor het 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddel 
onder dezelfde voorwaarden, als de 
referentielidstaat, wanneer de 
referentielidstaat niet tot dezelfde zone 
behoort. In dat geval onderzoekt de lidstaat 
of de toelatingsprocedure in de 
referentielidstaat overeenkomt met de 
toelatingsprocedure in de lidstaat van de 
andere zone. Elk onderdeel van de 
procedure dat niet overeenkomt wordt 
opnieuw uitgevoerd. 

Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om op vrijwillige basis een toelating die een stof is 
verleend in een lidstaat die niet tot dezelfde zone behoort wederzijds te erkennen. In dit geval 
moeten zij vaststellen welke onderdelen van de toelatingsprocedure van de referentielidstaat in 
de andere zone kunnen worden overgenomen. Onderdelen van de procedure die niet of 
onvoldoende aan bod zijn gekomen moeten alsnog worden uitgevoerd voordat toelating wordt 
verleend.

Amendement 54
Artikel 40, lid 2

2. In afwijking van lid 1 en krachtens het 
Gemeenschapsrecht kunnen bijkomende 
voorwaarden worden opgelegd wat de 
naleving van de in artikel 30, lid 3, bedoelde 
voorschriften betreft.

2. In afwijking van lid 1 en krachtens het 
Gemeenschapsrecht 

a) De lidstaten kunnen toelating 
afhankelijk stellen van specifieke 
voorwaarden en gebruiksbeperking, als er 
gemotiveerd wetenschappelijk bewijs 
bestaat dat als gevolg van specifieke 
gebruiksomstandigheden, 
gebruiksgewoontes, voedingsgewoontes of 
andere relevante omstandigheden, de 
voorwaarden en de beperking in de 
oorspronkelijke toelating onvoldoende zijn. 
b) kunnen bijkomende voorwaarden worden 
opgelegd wat de naleving van de in artikel 
30, lid 3, bedoelde voorschriften betreft.

Motivering

Gebruiksgewoontes en milieuprioriteiten kunnen van lidstaat tot lidstaat uiteenlopen. Zij moeten 
dan ook de toelating afhankelijk kunnen maken van specifieke voorwaarden en 
gebruiksbeperkingen. De toelatingsperiode mag niettemin de 90 dagen niet overschrijden, om de 
lidstaten te dwingen tot snel optreden en af te zien van onnodige beperkingen en voorwaarden. 
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Amendement 55
Hoofdstuk III, Afdeling 1, onderafdeling 4, titel

VERLENING EN INTREKKING VERLENING, WIJZIGING EN 
INTREKKING

Motivering

Deze titel geeft beter de inhoud van deze onderafdeling weer.

Amendement 56
Artikel 42, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Er zullen regels worden toegepast 
voor vertrouwelijkheid en 
gegevensbescherming bij eerste toelating. 

Motivering

De regels voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid dienen ook van toepassing te zijn bij 
verlenging en herziening van de toelating. De beschermingstermijn blijft beperkt tot vijf jaar (zie 
artikel 56).

Amendement 57
Artikel 43, lid 2

2. Wanneer een lidstaat van plan is een 
toelating in te trekken of te wijzigen, licht 
hij de houder van de toelating in en biedt hij 
hem de mogelijkheid om opmerkingen te 
formuleren. 

2. Wanneer een lidstaat van plan is een 
toelating in te trekken of te wijzigen, licht 
hij de houder van de toelating en de andere 
lidstaten in dezelfde zone, in en biedt hij ze 
de mogelijkheid om opmerkingen te 
formuleren. 

De lidstaat kan de houder van de toelating 
om aanvullende informatie verzoeken.

De lidstaat kan de houder van de toelating 
om aanvullende informatie verzoeken.

Voordat een lidstaat, die de controle 
uitoefent een toelating intrekt of wijzigt, zal 
hij zijn beoordeling beschikbaar stellen aan 
de lidstaten in dezelfde zone, die hetzelfde 
product hebben toegelaten of waar een 
toelating in verband daarmee is opgeschort. 
Bedoelde lidstaat biedt de andere lidstaten 
een redelijke termijn om opmerkingen te 
formuleren.   

Motivering

Aangezien de intrekking door een lidstaat ingrijpende gevolgen heeft in de gehele zone, dienen 
de overige betrokken lidstaten op hetzelfde niveau te worden betrokken bij de 
intrekkingsprocedure als het geval was bij de toelatingsprocedure.  
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Amendement 58
Artikel 43, lid 4

4. Wanneer een lidstaat overeenkomstig lid 
3 een toelating intrekt of wijzigt, licht hij de 
houder van de toelating, de andere lidstaten, 
de Autoriteit en de Commissie onmiddellijk 
in. Naargelang van het geval trekken de 
andere lidstaten die tot dezelfde zone 
behoren de toelating in of wijzigen die. 
Artikel 45 is in voorkomend geval van 
toepassing.

4. Wanneer een lidstaat overeenkomstig lid 
3 een toelating intrekt of wijzigt, licht hij de 
houder van de toelating, de andere lidstaten, 
de Autoriteit en de Commissie onmiddellijk 
in. Naargelang van het geval trekken de 
andere lidstaten die tot dezelfde zone 
behoren de toelating in of wijzigen die. 
Artikel 45 is in voorkomend geval van 
toepassing.

Indien de toelating wordt ingetrokken 
overeenkomstig lid 3, letter a) omdat niet 
langer wordt voldaan aan de in artikel 4, 
lid 3 opgenomen voorwaarden, kan een 
andere lidstaat afzien van intrekking van de 
toelating als er gemotiveerd 
wetenschappelijk bewijs is dat als gevolg 
van specifieke gebruiksomstandigheden, 
gebruiksgewoontes of andere relevante 
omstandigheden in de andere lidstaten nog 
steeds wordt voldaan aan de voorwaarden 
in artikel 29 en artikel 4. Artikel 45 is in 
voorkomend geval van toepassing.

Er zullen regels worden toegepast voor 
vertrouwelijkheid en gegevensbescherming 
bij eerste toelating. 

Motivering

Intrekking van een toelating dient niet te leiden tot een automatische intrekking in de gehele 
zone. De lidstaten zijn niet geraadpleegd over het besluit tot intrekking. 
Gebruiksomstandigheden of het aantal producten dat in de diverse lidstaten van dezelfde zone 
beschikbaar is, kunnen aanzienlijk uiteenlopen.

De regels voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid moeten eveneens van toepassing zijn. 

Amendement 59
Artikel 48, lid 1, letter b)

b) het gewasbeschermingsmiddel of de niet-
chemische bestrijdings- of preventiemethode 
bedoeld onder a) geen significante 
economische of praktische nadelen heeft; 

b) het gewasbeschermingsmiddel of de niet-
chemische bestrijdings- of preventiemethode 
bedoeld onder a) soortgelijke effecten op de 
doelorganismen en geen significante 
economische of praktische nadelen heeft; 
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Motivering

Precisering van de in de vergelijkende evaluatie te overwegen aspecten. 

Amendement 60
Artikel 48, lid 1, letter c)

c) de chemische diversiteit van de werkzame 
stoffen toereikend is om het risico dat 
resistentie bij het doelorganisme ontstaat, zo 
klein mogelijk te houden.

c) de diversiteit van de werkzame stoffen en 
alle andere methoden en praktijken van 
crop management en ziektepreventie 
moeten toereikend zijn om het risico dat 
resistentie bij het doelorganisme ontstaat, zo 
klein mogelijk te houden. De vergelijkende 
evaluatie houdt rekening met toelating voor 
beperkt gebruik. 

Motivering

Sommige gewasbeschermingsproducten die als onveilig kunnen worden beschouwd bij 
toepassing op een veel voorkomende teelt, kunnen noodzakelijk en veilig zijn bij beperkte 
toepassing, meestal bij een weinig voorkomende teelt met specifieke behoeften.

Amendement 61
Artikel 48, lid 3

3. Lidstaten herhalen de in lid 1 bedoelde 
vergelijkende evaluatie geregeld, en uiterlijk 
vier jaar nadat de toelating of de verlenging 
van de toelating is verleend.

3. De rapporterende lidstaat herhaalt de in 
lid 1 bedoelde vergelijkende evaluatie 
geregeld, en uiterlijk vier jaar nadat de 
toelating of de verlenging van de toelating is 
verleend.

Op basis van de resultaten van die 
vergelijkende evaluatie handhaaft de lidstaat 
de toelating, trekt ze in of wijzigt ze.

Op basis van de resultaten van die 
vergelijkende evaluatie handhaaft de 
rapporterende lidstaat de toelating, trekt ze 
in of wijzigt ze.

Motivering

De lidstaat waar de toelatingsprocedure heeft plaatsgevonden, dient ook daarna 
verantwoordelijk te blijven voor de toelating.

Amendement 62
Artikel 48, lid 4

4. Wanneer een lidstaat beslist een toelating 
krachtens lid 3 in te trekken of te wijzigen, 
wordt die intrekking of wijziging van kracht 
vier jaar na de beslissing van de lidstaat, of 
op het einde van de goedkeuringsperiode 
voor de stof die in aanmerking komt om te 
worden vervangen, wanneer die periode 

4. Wanneer de rapporterende lidstaat beslist 
een toelating krachtens lid 3 in te trekken of 
te wijzigen, wordt die intrekking of 
wijziging van kracht vier jaar na de 
beslissing van de lidstaat, of op het einde 
van de goedkeuringsperiode voor de stof die 
in aanmerking komt om te worden 
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eerder afloopt. vervangen, wanneer die periode eerder 
afloopt. 

Motivering

De lidstaat waar de toelatingsprocedure heeft plaatsgevonden, dient ook daarna 
verantwoordelijk te blijven voor de toelating.

Amendement 63
Artikel 49, lid 1

1. Voor de toepassing van dit artikel 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 uitzonderlijke
behoefte te voorzien. 

1. Voor de toepassing van dit artikel 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 specifieke en 
beperkte behoefte te voorzien,  of voor een 
tot de behandeling beperkt economisch 
belang van de houder van de toelating, 
bijvoorbeeld bij zaadbehandeling. 

Motivering

Precisering van de definitie van beperkte toepassing.

Amendement 64
Artikel 49, lid 2

2. De houder van de toelating, officiële of 
wetenschappelijke instanties die zich 
bezighouden met landbouwactiviteiten of 
beroepsorganisaties op landbouwgebied en 
professionele gebruikers kunnen verzoeken 
om uitbreiding van de toelating van een in 
de betrokken lidstaat reeds toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel tot beperkte 
toepassingen die nog niet onder die toelating 
vallen.

2. De houder van de toelating, officiële of 
wetenschappelijke instanties die zich 
bezighouden met landbouwactiviteiten of 
specifiek door de lidstaat als 
verantwoordelijk zijn aangewezen, 
beroepsorganisaties op landbouwgebied en 
professionele gebruikers kunnen verzoeken 
om uitbreiding van de toelating van een in 
de betrokken lidstaat reeds toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel tot beperkte 
toepassingen die nog niet onder die toelating 
vallen.

Motivering

Verduidelijking.

Amendement 65
Artikel 49, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. De lidstaten kunnen met toestemming 
van de Commissie concrete maatregelen 
treffen om aanvragen betreffende 
uitbreiding van de toelating tot beperkte 
toepassingen te vergemakkelijken.

Motivering

Vereenvoudiging van de bureaucratische procedures en het stimuleren van toepassing van 
gewasbeschermingsmiddelen voor beperkte toepassingen  zouden een groot aantal problemen 
met betrekking tot bepaalde teelten oplossen. Er is gebleken dat de houders van toelatingen geen 
voorstander zijn van uitbreiding tot beperkte toepassingen, gezien het geringe economische 
belang dat deze voor de sector vertegenwoordigen. In sommige derde landen gelden 
maatregelen zoals bijvoorbeeld verlenging van de gegevensbescherming, indien de toelating is 
uitgebreid tot kleine teelten. Om te voorkomen dat er een gebrek aan 
gewasbeschermingsmiddelen voor dit soort teelten ontstaat, zouden vergelijkbare stimulerende 
maatregelen voor de EU moeten worden ingevoerd.

Amendement 66
Artikel 49, lid 3, letter c)

c) de uitbreiding in het openbaar belang is; c) de uitbreiding in het openbaar belang is, 
zoals wanneer het resistentiemanagement 
betreft of het voorzien in betrouwbare en 
veilige gewasbeschermingsproducten voor 
landbouwers, die al aan een onderzoek 
onderworpen zijn geweest. 

Motivering

Precisering van het begrip "openbaar belang" 

Amendement 67
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 studies die nodig zijn om de 
maximumgrenswaarden voor residuen vast 
te stellen, kunnen door wetenschappelijke 
instellingen of officiële instanties worden 
uitgevoerd.

Motivering

De kosten van wetenschappelijke studies vormen een groot struikelblok voor de ontwikkeling van 
beperkte toepassingen. Met dit amendement wordt een economisch beter haalbare oplossing 
aangedragen.
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Amendement 68
Artikel 49, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Bij de toelating voor beperkte 
toepassingen wordt onder meer rekening 
gehouden met criteria die zijn verkregen 
via extrapolatie van gegevens over andere 
teelten welke in botanisch en 
landbouwkundig opzicht grote 
overeenkomsten vertonen.

Motivering

Bij teelten die grote overeenkomsten vertonen, zoals kersen en sleedoorns, zouden de gegevens 
van de oorspronkelijke toelating geëxtrapoleerd moeten worden om de uitbreiding tot beperkte 
toepassingen te vergemakkelijken.

Amendement 69
Artikel 49, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten vaardigen uiterlijk op 
(datum van inwerkingtreding + 18 
maanden) wetten, verordeningen en 
administratieve beschikkingen uit voor de 
oplossing van juridische en economische 
kwesties, zoals een eerlijke en correcte 
verdeling van kosten, verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid tussen de 
oorspronkelijke houder van de toelating en 
de overheidsinstanties.    
De lidstaten kunnen een door de betrokken 
partijen en/of publieke middelen 
gefinancierd fonds in het leven roepen ter 
ondersteuning van onderzoek voor beperkte 
toepassing en/of dekking van de kosten 
voor de uitbreiding van de oorspronkelijke 
toelating. Zij zullen de Commissie 
onverwijld de tekst van bovenbedoelde 
regelingen alsmede een correlatietabel van 
bedoelde regelingen en de onderhavige 
verordening, doen toekomen.  
De Autoriteit, de Commissie en de lidstaten 
werken samen en coördineren hun 
wetenschappelijk werk in verband met 
beperkte toepassing.   
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Motivering

De toelating van gewasbeschermingsproducten voor beperkte toepassing moet worden 
vergemakkelijkt. Er bestaat onder gebruikers een neiging om voor de bestrijding van 
plantenziekten gebruik te maken van niet-toegelaten, niet-onderzochte producten, aangezien 
voor de producenten producten voor beperkte toepassing in economische zin van weinig belang 
zijn. Het is van belang dat de lidstaten en de Commissie nauw samenwerken, met name bij 
onderzoek in verband met beperkte toepassing.

Amendement 70
Artikel 49, lid 4 ter (nieuw)

4 ter. Overeenkomstig de procedure in 
artikel 76, lid 3 kan een regeling worden 
goedgekeurd om een Europees fonds op te 
richten dat ervoor dient om de 
samenwerking tussen de 
onderzoeksinstellingen in de lidstaten aan 
te moedigen bij het onderzoek naar de 
toepassing van gewassen betreffende de 
kleine teelt.

Motivering

Een fonds voor kleine toepassingen, zoals dat bestaat in een aantal Europese lidstaten, zou de 
leidraad moeten zijn voor een structurele aanpak om best practices aan te moedigen en het 
gebruik van de juiste gewasbeschermingsmiddelen te verhogen.

Amendement 71
Artikel 49, lid 4 quater (nieuw)

4 quater. In overeenstemming met de in 
artikel 76, lid 3 bedoelde procedure komt er 
een verordening voor een verlenging van de 
periode van gegevensbescherming 
overeenkomstig artikel 56, lid 2 van ten 
hoogste vijf jaar, afhankelijk van het aantal 
verleende uitbreidingen voor beperkte 
toepassing. 

Motivering

Een eventuele uitbreiding van de periode van gegevensbescherming kan voor producenten een 
impuls zijn om beperkte toepassing te ondersteunen. 

Amendement 72
Artikel 49, lid 5

5. Wanneer lidstaten een uitbreiding van een 
toelating voor een beperkte toepassing 

5. Wanneer lidstaten een uitbreiding van een 
toelating voor een beperkte toepassing 
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verlenen, lichten zij de houder van de 
toelating in en verzoeken hem de 
etikettering dienovereenkomstig aan te 
passen.

verlenen, lichten zij de houder van de 
toelating in, die de etikettering 
dienovereenkomstig aanpast.

Indien de houder van de toelating weigert, 
dan zorgt de lidstaat ervoor dat de 
gebruikers, wat de gebruiksaanwijzing 
betreft, via een officiële publicatie of een 
officiële website volledige en 
gespecificeerde voorlichting ontvangen.

Op het etiket wordt vermeld dat de houder 
van de toelating niet garant staat voor 
veiligheid en doeltreffendheid van de 
uitgebreide toepassing.

Motivering

Een juiste etikettering is doorslaggevend voor het veilig gebruik van 
gewasbeschermingsproducten. De beste manier om de gebruiker voor te lichten is om op het 
etiket de beperkte toepassing te vermelden en duidelijk aan te geven dat de producent niet 
aansprakelijk kan worden gesteld voor het vermelde gebruikspatroon.

Amendement 73
Artikel 49, lid 6

6. Lidstaten stellen een lijst van beperkte 
toepassingen op en werken die geregeld bij.

6. Lidstaten stellen een lijst van beperkte 
toepassingen op en werken die geregeld bij.  
Deze lijst staat ter inzage van het publiek 
door middel van de officiële websites van de 
lidstaat en van de Commissie.

Motivering

Om de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken en om de voorlichting van het 
belangstellende publiek te verbeteren stellen de lidstaten en de Commissie de lijst beschikbaar 
op een officiële website.

Amendement 74
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Parallelimporten

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 waarbij wordt 
nagegaan dat dit identiek is aan het 
gewasbeschermingsmiddel dat reeds is 
toegelaten ("referentie-
gewasbeschermingsmiddel"). Wanneer dit 
het geval is, krijgt het ingevoerde 
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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 de vereiste 
informatie of test- en studieverslagen niet te 
overleggen voor de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel.
5. De bevoegde autoriteit die een aanvraag 
ontvangt verzoekt de bevoegde autoriteit 
van het land van herkomst:
a) om de precieze samenstelling van het 
product, om te verifiëren of het identiek is 
aan het toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel in de 
referentielidstaat, en 
b) na te gaan of dit product was toegelaten 
in die lidstaat overeenkomstig de 
toelatingsprocedure van Richtlijn 
91/414/EEG.
6. Producten die onder parallelimport 
vallen mogen niet voorverpakt zijn.
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 om 
andere dan gezondheids- of milieuredenen, 
mag de importeur het ingevoerde product 
een jaar na dato van de intrekking blijven 
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verkopen.

Motivering

De rapporteur zet zich terecht in voor de vaststelling op communautair niveau van duidelijke en 
strenge regels voor de parallelhandel, teneinde tot een hoog niveau van harmonisatie, veiligheid 
en controle te komen. Niettemin moet voorverpakking worden verboden, zodat kan worden 
gegarandeerd dat het ingevoerde product identiek is met het referentieproduct. Verder is het de 
bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat en niet de aanvrager die alle formaliteiten moet 
afhandelen om te bewijzen dat het om een identiek product gaat, dat in het uitvoerende land is 
toegelaten.

Amendement 75
Artikel 50, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De leden 1 tot en met 3 van artikel 49 
zijn ook van toepassing op 
gewasbeschermingsmiddelen die nodig zijn 
voor zeer beperkt gebruik wanneer er geen 
andere manier is om gewasbescherming op 
economisch gezonde wijze te waarborgen. 
In afwijking van lid 1 mag de 
vervullingsperiode niet langer zijn dan drie 
jaar.

Motivering

Het kan nodig zijn om voor een beperkte periode voor een product voor minder belangrijke 
toepassingen een vergunning af te geven, zelfs als de actieve stof nog niet is toegelaten of het 
gewasbeschermingsmiddel is toegelaten in een andere lidstaat, maar de producent geen 
belangstelling heeft om zijn producten in de betrokken lidstaat op de markt te brengen. Dat lijkt 
de beste oplossing omdat de keuze van gewasbeschermingsmiddelen voor minder belangrijke 
toepassingen zeer beperkt is en de gebruikte hoeveelheden en de risico's relatief klein zijn. Het 
product mag alleen op een gecontroleerde wijze worden gebruikt.

Amendement 76
Artikel 51, lid 1, alinea 1

1. In afwijking van artikel 28 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoeks-
of ontwikkelingsdoeleinden waarbij een 
niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel in 
het milieu wordt gebracht, worden 
uitgevoerd wanneer de lidstaat op wiens 
grondgebied het experiment of de proef zal 
worden uitgevoerd, de beschikbare gegevens 
heeft beoordeeld en een toelating voor 
experimentele doeleinden heeft verleend. De 
toelating kan een beperking inhouden van de 
hoeveelheden die mogen worden gebruikt en 

1. In afwijking van artikel 28 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoeks-
of ontwikkelingsdoeleinden waarbij een 
niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel in 
het milieu wordt gebracht, worden 
uitgevoerd wanneer de lidstaat op wiens 
grondgebied het experiment of de proef zal 
worden uitgevoerd, de beschikbare gegevens 
heeft beoordeeld en een vergunning voor 
experimentele doeleinden heeft verleend. De 
vergunning kan een beperking inhouden van 
de hoeveelheden die mogen worden gebruikt 
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de gebieden die mogen worden behandeld, 
en kan bijkomende voorwaarden opleggen 
om schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid van mens of dier of 
onaanvaardbare schadelijke gevolgen voor 
het milieu te voorkomen, zoals de noodzaak 
te voorkomen dat levensmiddelen of 
diervoeders die residuen bevatten in de 
voedselketen terechtkomen, tenzij reeds 
krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 
een relevante bepaling is vastgesteld.

en de gebieden die mogen worden 
behandeld, en kan bijkomende voorwaarden 
opleggen om schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid van mens of dier of 
onaanvaardbare schadelijke gevolgen voor 
het milieu te voorkomen, zoals de noodzaak 
te voorkomen dat levensmiddelen of 
diervoeders die residuen bevatten in de 
voedselketen terechtkomen, tenzij reeds 
krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 
een relevante bepaling is vastgesteld.

Motivering

Voor experimenten of proeven is geen officiële toelating nodig, maar volstaat een eenvoudige 
vergunning.

Amendement 77
Artikel 52

Gewasbeschermingsmiddelen moeten op 
juiste wijze worden gebruikt.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten op 
juiste wijze worden gebruikt.

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 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, worden 
toegepast. 

Uiterlijk op 1 januari 2014 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken.
Gedetailleerde regels voor de uitvoering van 
dit artikel, met inbegrip van minimumeisen 
voor die beginselen, kunnen worden 
vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 76, lid 2.

Gedetailleerde regels voor de uitvoering van 
dit artikel, met inbegrip van minimumeisen 
voor die beginselen, kunnen worden 
vastgesteld volgens de procedure van 
artikel 76, lid 3.

Richtlijn 2004/35/EG is niet van toepassing 
wanneer een landbouwer het correct 
gebruik van een gewasbeschermingsmiddel, 
zoals neergelegd in de onderhavige 
verordening, andere communautaire 
wetgeving en de wetgeving van de 
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betrokken lidstaat, kan aantonen.

Motivering

"Goede milieupraktijken" maken deel uit van "goede gewasbeschermingspraktijken" en de 
"beginselen van geïntegreerde plagenbestrijding". De beginselen van goede 
gewasbeschermingspraktijken moeten zoveel mogelijk worden toegepast wanneer een termijn 
voor de toepassing daarvan niet nodig is. Milieuaansprakelijkheid moet niet gelden voor boeren 
die handelen overeenkomstig alle vigerende voorschriften betreffende het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Hun kan geen schuld of nalatigheid worden verweten conform het 
bepaalde van artikel 3, lid 1, sub b) van richtlijn 2004/35/EG.

Amendement 78
Artikel 53, lid 1, alinea 1

1. De houder van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel stelt de lidstaten 
die een toelating hebben verleend
onmiddellijk in kennis van alle nieuwe 
informatie betreffende dat 
gewasbeschermingsmiddel, of een 
werkzame stof, beschermstof of 
synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, die erop wijst 
dat het gewasbeschermingsmiddel 
schadelijke effecten heeft, wat kan 
betekenen dat het gewasbeschermingsmiddel 
of de werkzame stof, de beschermstof of het 
synergistisch middel niet langer beantwoordt 
aan de criteria van respectievelijk artikel 29 
en artikel 4. 

1. De houder van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel stelt de lidstaten 
onmiddellijk in kennis van alle nieuwe 
informatie betreffende dat 
gewasbeschermingsmiddel, of een 
werkzame stof, beschermstof of 
synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, die erop wijst 
dat het gewasbeschermingsmiddel 
schadelijke effecten heeft, wat kan 
betekenen dat het gewasbeschermingsmiddel 
of de werkzame stof, de beschermstof of het 
synergistisch middel niet langer beantwoordt 
aan de criteria van respectievelijk artikel 29 
en artikel 4. 

Motivering

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen dient aan alle betrokken lidstaten ter beschikking 
te worden gesteld.

Amendement 79
Artikel 53, lid 1, alinea 3

Daartoe noteert en rapporteert de houder van 
de toelating alle vermoedelijke nadelige 
reacties bij de mens die met het gebruik van 
het gewasbeschermingsmiddel verband 
houden.

Daartoe noteert en rapporteert de houder van 
de toelating alle vermoedelijke nadelige 
reacties bij de mens, bij dieren en in het 
milieu die met het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel verband houden.

Motivering

De informatie moet zowel de negatieve effecten voor de mens als voor dieren en het milieu 
omvatten. De laatste alinea wordt geschrapt, omdat in derde landen andere wetgeving geldt, die 
een vergelijking met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de EU moeilijk maakt.
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Amendement 80
Artikel 53, lid 1, alinea 4

De kennisgevingsverplichting heeft ook 
betrekking op relevante informatie over 
beslissingen of beoordelingen door 
overheidsinstanties die in derde landen 
gewasbeschermingsmiddelen toelaten of 
werkzame stoffen goedkeuren. 

schrappen

Motivering

De informatie moet zowel de negatieve effecten voor de mens als voor dieren en het milieu 
omvatten. De laatste alinea wordt geschrapt, omdat in derde landen andere wetgeving geldt, die 
een vergelijking met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de EU moeilijk maakt.

Amendement 81
Artikel 53, lid 4

4. De houder van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel doet jaarlijks 
melding bij de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat die zijn gewasbeschermingsmiddel 
heeft toegelaten van alle beschikbare 
informatie met betrekking tot een onder de 
verwachtingen blijvende werkzaamheid, de 
ontwikkeling van resistentie en elk 
onverwacht effect op gewassen, plantaardige 
producten of het milieu.

4. De houder van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel doet jaarlijks 
melding bij de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten van alle beschikbare informatie 
met betrekking tot een onder de 
verwachtingen blijvende werkzaamheid, de 
ontwikkeling van resistentie en elk 
onverwacht effect op gewassen, plantaardige 
producten of het milieu.

Motivering

Informatie over gewasbeschermingsmiddelen dient aan alle betrokken lidstaten ter beschikking 
te worden gesteld.

Amendement 82
Artikel 56, lid 1, alinea 2, inleidende formule

De bescherming geldt voor test- en 
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:

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen, met inbegrip van 
overzichten van deze test- en 
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:
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Motivering

Gegevensbescherming moet ook gelden voor informatie die door autoriteiten wordt vergaard 
voor verlengings- en herzieningsprocedures. Gegevensbescherming dekt alle relevante gegevens, 
niet alleen de gegevens die verzameld in overeenstemming met de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of goede experimentele praktijken.

Amendement 83
Artikel 56, lid 1, alinea 2, letter a)

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

a) nodig waren voor de toelating of een 
wijziging van de voorwaarden voor de 
bestaande toelating; 

Motivering

Er dient ook te worden gedacht aan andere toepassingsgebieden, bijvoorbeeld uitbreiding van 
het gebruik - van teelt op de koude grond tot teelt in de kas -, waarvoor aanvullende gegevens 
moeten worden ingediend.

Amendement 84
Artikel 56, lid 1, alinea 2, letter b)

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).

schrappen

Motivering

Zie de  motivering bij artikel 56, lid 1, alinea 2, inleidende formule.

Amendement 85
Artikel 56, lid 1, alinea 3

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, met inbegrip van een 
overzicht daarvan, beschermd is, mag een
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. 

Motivering

Zie de motivering bij artikel 56, lid 1, alinea 2, inleidende formule.
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Amendement 86
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, met inbegrip van een overzicht 
daarvan, wordt ook beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien. De 
gegevensbeschermingsperiode duurt vijf 
jaar. De eerste vier alinea's zijn mutatis 
mutandis van toepassing.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 56, lid 1, alinea 2, inleidende formule.

Amendement 87
Artikel 56, lid 1, alinea 5 bis (nieuw)

Gegevensbescherming is ook van 
toepassing op derde partijen die test- en 
studieverslagen indienen voor minder 
belangrijke toepassingen. De 
gegevensbeschermingsperiodes mogen, 
overeenkomstig artikel 49, lid 4 quater
worden verlengd.

Motivering

Gegevens die worden verstrekt voor procedures voor minder belangrijke toepassingen moeten 
ook worden beschermd.

Amendement 88
Artikel 56, lid 3, inleidende formule

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 om gegevensbescherming 
heeft verzocht of wanneer aanvullende 
informatie, bijvoorbeeld over 
beschermstoffen en synergistische 
middelen wordt voorgelegd, en de betrokken 
lidstaat voor elk test- of studieverslag de 
volgende informatie heeft verstrekt:

Motivering

Zie de motivering bij artikel 56, lid 1.
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Amendement 89
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, verlenging of herziening, of voor 
wijzigingen van de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel, of als gevolg 
van wijzigingen van de wetgeving; 

Motivering

Het voorstel van de Europese Commissie vormt een grote vooruitgang ten opzichte van de 
huidige situatie wat betreft het voortbestaan van kleine en middelgrote bedrijven in Europa. Het 
amendement heeft tot doel grotere duidelijkheid aan te brengen.

Zie de motivering bij artikel 56, lid 1.

Amendement 90
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. In afwijking van lid 1 geldt in 
gevallen waar tests en studieverslagen die 
reeds gebruikt zijn voor de afgifte van een 
toelating voor een ander product en waar 
de beschermingsperiode nog niet is 
verlopen, dat deze gedurende de resterende 
tijd beschermd zijn.

Motivering

Deze verwijzing naar de verlenging van de beschermingsperiode voor studies wordt onmisbaar 
geacht.

Amendement 91
Artikel 58, lid 1, alinea 1

1. Al wie toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wenst te 
verkrijgen, doet, alvorens tests of studies uit 
te voeren, navraag bij de bevoegde autoriteit 
van de lidstaat waar hij van plan is een 
aanvraag in te dienen, of in die lidstaat reeds 
een toelating is verleend voor een 
gewasbeschermingsmiddel dat dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevat. Een 
dergelijk verzoek om inlichtingen houdt de 
raadpleging in van de informatie die 
krachtens artikel 54 ter beschikking is 
gesteld.

1. Al wie toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wenst te 
verkrijgen, te verlengen of te herzien, doet, 
alvorens tests of studies uit te voeren, 
navraag bij de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar hij van plan is een aanvraag in 
te dienen, of in die lidstaat reeds een 
toelating is verleend voor een 
gewasbeschermingsmiddel dat dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevat. Een 
dergelijk verzoek om inlichtingen houdt de 
raadpleging in van de informatie die 
krachtens artikel 54 ter beschikking is 
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gesteld.

Motivering

De gegevensbescherming moet ook gaan gelden voor verlenging en herziening van een toelating 
ter bescherming van middelgrote ondernemingen en de onderzoekssectoren van de 
gewasbeschermingsindustrie.

Amendement 92
Artikel 58, lid 1, alinea 2

De aspirant-aanvrager verstrekt alle 
gegevens met betrekking tot de identiteit en 
onzuiverheden van de werkzame stof die hij 
voornemens is te gebruiken. Het verzoek 
om inlichtingen moet worden gestaafd met 
gegevens waaruit blijkt dat de aspirant-
aanvrager het voornemen heeft een 
toelatingsaanvraag in te dienen.

schrappen

Motivering

Het wordt niet nuttig geacht dat een aanvraag eerst zou moeten worden beoordeeld alvorens 
officieel te worden ingediend. De in artikel 54 genoemde informatie volstaat.

Amendement 93
Artikel 58, lid 2

2. De bevoegde instantie van de lidstaat 
moet, indien zij er zeker van is dat de 
aspirant-aanvrager voornemens is een 
toelatingsaanvraag in te dienen, naam en 
adres van de houder of houders van vroegere 
relevante toelatingen aan de 
aspirant-aanvrager meedelen, en 
tegelijkertijd naam en adres van de 
aanvrager aan de houders van de toelatingen 
meedelen.

2. De bevoegde instantie van de lidstaat 
moet, indien zij er zeker van is dat de 
aspirant-aanvrager voornemens is een 
toelatingsaanvraag in te dienen, te verlengen 
of te herzien, naam en adres van de houder 
of houders van vroegere relevante 
toelatingen aan de aspirant-aanvrager 
meedelen, en tegelijkertijd naam en adres 
van de aanvrager aan de houders van de 
toelatingen meedelen.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 58, lid 1, alinea 1.

Amendement 94
Artikel 58, lid 3

3. De aspirant-aanvrager van de toelating en 
de houder of houders van relevante 
toelatingen doen al wat redelijkerwijs van 
hen kan worden verlangd om 

3. De aspirant-aanvrager van de toelating, 
verlenging of herziening daarvan, en de 
houder of houders van relevante toelatingen 
doen al wat redelijkerwijs van hen kan 
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overeenstemming te bereiken over de 
uitwisseling van test- en studieverslagen die 
krachtens artikel 56 zijn beschermd en die 
de aanvrager van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel nodig heeft.

worden verlangd om overeenstemming te 
bereiken over de uitwisseling van test- en 
studieverslagen die krachtens artikel 56 zijn 
beschermd en die de aanvrager van een 
toelating, verlenging of herziening voor een 
gewasbeschermingsmiddel nodig heeft.

Motivering

Zie de motivering bij artikel 58, lid 1, alinea 1.

Amendement 95
Artikel 58, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Indien de lidstaat van oordeel is dat 
er een monopoliesituatie dreigt te ontstaan 
indien de aspirant-aanvrager en de 
houder/houders van de relevante 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevatten 
geen overeenstemming kunnen bereiken 
over de uitwisseling van test- en 
studieverslagen licht de aspirant-aanvrager 
de bevoegde autoriteit van de lidstaat in. In 
elk geval bepalen de twee partijen in 
overleg welke rechtbank bevoegd is met 
betrekking tot hetgeen in alinea 2 wordt 
bepaald.

Motivering

De nieuwe verordening dient specifieke bepalingen te bevatten om monopoliesituaties op de 
markt voor gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Amendement 96
Artikel 59, lid 2

2. De aspirant-aanvrager en de houder of 
houders van de relevante toelatingen doen al 
het mogelijke om tests en studies waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, uit te 
wisselen. De kosten van de uitwisseling van 
test- en studieverslagen worden op een 
billijke, transparante en niet-discriminerende 
wijze vastgesteld. De aspirant-aanvrager is 
alleen verplicht deel te nemen in de kosten 
voor informatie die hij moet indienen om 
aan de toelatingseisen te voldoen.

2. De aspirant-aanvrager en de houder of 
houders van de relevante toelatingen doen al 
het mogelijke om tests en studies waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, uit te 
wisselen. De kosten van de uitwisseling van 
test- en studieverslagen worden op een 
billijke, transparante en niet-discriminerende 
wijze vastgesteld. De aspirant-aanvrager is  
verplicht deel te nemen in de volledige 
kosten voor het verzamelen van de 
uitgewisselde informatie. Overeenkomstig 
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de procedure van artikel 76, lid 3 
betreffende de kosten waarmee rekening 
moet worden gehouden, zal een 
verordening worden vastgesteld.

Motivering

Wanneer de grondslag voor het berekenen van de krachtens deze bepalingen samen te dragen 
kosten te beperkt is, zijn de ondernemingen die zwaar investeren in onderzoek en tests in het 
nadeel, waardoor de meest innoverende bedrijven op dit gebied worden getroffen. 
Ondernemingen die de gegevens van andere ondernemingen willen gebruiken, moeten ten minste 
aantonen dat zij een substantieel financieel aanbod hebben uitgebracht voordat zij de 
desbetreffende gegevens kunnen gebruiken. 

Amendement 97
Artikel 59, lid 3, alinea 1

3. Wanneer de aspirant-aanvrager en de 
houder of houders van de relevante 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevatten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de 
uitwisseling van test- en studieverslagen 
waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, 
licht de aspirant-aanvrager de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat in. Beide partijen 
moeten evenwel overeenstemming bereiken 
over welke rechtbank voor de toepassing 
van de tweede alinea bevoegd is.

3. Wanneer de aspirant-aanvrager en de 
houder of houders van de relevante 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevatten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de 
uitwisseling van test- en studieverslagen 
waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, is 
de in de leden 3 en 3 bis van artikel 58 
beschreven procedure van toepassing.

Motivering

Met betrekking tot de gedeelde toegang tot tests en studies met gewervelde dieren wordt 
eenzelfde regeling voor onderhandeling en redelijke vergoeding ingevoerd als in de algemene 
regels ter voorkoming van herhaling van tests. Deze regeling voorziet tevens in een oplossing 
voor gevallen waarin de partijen geen overeenstemming bereiken.

Amendement 98
Artikel 60, lid 2, inleidende formule

2. Wat de in lid 1 bedoelde commerciële 
belangen betreft, worden uitsluitend de 
volgende elementen als vertrouwelijk 
beschouwd:

2. Wat de in lid 1 bedoelde commerciële 
belangen betreft, worden de volgende 
elementen altijd als vertrouwelijk 
beschouwd:

Motivering

Niet mag worden uitgesloten dat andere relevante gegevens dan de in de punten a) tot en met c) 



PE 382.298v03-00 46/59 AD\660810NL.doc

NL

vermelde, als confidentieel worden beschouwd.

Amendement 99
Artikel 60, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) Namen en adressen van instellingen 
en personen die betrokken zijn bij tests op 
gewervelde dieren. 

Motivering

Persoonlijke gegevens van instellingen en personen moeten als vertrouwelijk worden beschouwd 
omdat zij vaak het doelwit zijn van radicale groeperingen voor dierenwelzijn.

Amendement 100
Artikel 60, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Testgegevens, waaronder 
studieverslagen, die aan een aanvrager ter 
beschikking zijn gesteld om een besluit tot 
toelating of wijziging van een 
gewasbeschermingsmiddel krachtens deze 
verordening te steunen, mogen door 
belangstellende partijen op specifieke, door 
de Commissie, de Autoriteit of de lidstaten 
vastgestelde locaties worden ingezien. Deze 
gegevens worden niet openbaar gemaakt 
door de beschikbaarstelling van kopieën of 
door middel van andere publicatiewijzen 
(met inbegrip van elektronische publicatie). 

Motivering

Het publiek heeft een gerechtvaardigd belang in de toegang tot informatie, die krachtens deze 
verordening moet worden gewaarborgd overeenkomstig het Verdrag van Arhus. Door de 
mogelijkheid het grote publiek te informeren moet echter misbruik en oneerlijke concurrentie 
worden voorkomen. De voorgestelde leeszaal zorgt voor een juist evenwicht omdat 
belangstellende derde partijen toegang hebben tot vertrouwelijke informatie maar potentiële 
concurrenten het systeem niet kunnen misbruiken om gevoelige commerciële gegevens te 
verkrijgen.

Amendement 101
Artikel 63, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten kunnen reclame voor 
gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde 
media verbieden of aan banden leggen. 
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Motivering

De eventueel bestaande nationale beperkingen moeten gehandhaafd kunnen worden.

Amendement 102
Artikel 64, lid 1, alinea 1

1. Producenten, leveranciers, distributeurs en 
professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden 
registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij 
produceren, opslaan of gebruiken. 

1. Producenten, leveranciers, distributeurs en 
professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden 
registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij 
produceren, opslaan of gebruiken. De 
verplichting voor professionele gebruikers 
om registers bij te houden mag niet 
strenger zijn dan die in verordening (EG) 
852/2004.

Motivering

De bureaucratische rompslomp in verband met het bijhouden van een register mag niet 
zwaarder zijn dan die krachtens  verordening (EG) nr. 852/2004.

Amendement 103
Artikel 64, lid 1, alinea 2

Relevante informatie in deze registers stellen 
zij op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit. Zij stellen deze 
informatie ook ter beschikking van buren 
of de drinkwaterindustrie die om toegang 
verzoeken.

Relevante informatie in deze registers stellen 
zij op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit. 

Motivering

Het volstaat om de informatie over gewasbescherming voor de autoriteiten te bewaren. Een 
verplichting die verder gaat dan het bestaande voorschrift om gegevens te registreren staat 
haaks op het streven naar minder bureaucratie en lagere administratieve kosten.

Amendement 104
Artikel 73, lid 1, letter i bis) (nieuw)

i bis) het uitvoeren van experimenten met 
betrekking tot kleine teelten.

Motivering

Er is gebleken dat houders van toelatingen geen voorstander zijn van uitbreiding tot kleine 
teelten, in verband met de hoge kosten. Er zijn stimulerende maatregelen nodig om te voorkomen 
dat er een gebrek aan gewasbeschermingsmiddelen voor dit type teelten ontstaat.
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Amendement 105
Artikel 74 bis (nieuw)

Artikel 74 bis
De Commissie brengt binnen drie jaar na 
het in artikel 80, lid 1 genoemde tijdstip 
verslag uit aan het Europees Parlement en 
de Raad van de ervaringen die zij heeft 
opgedaan met de wederzijdse erkenning 
van toelatingen binnen een zone en tussen 
zones, en in hoeverre op basis van deze 
ervaringen de toelating op basis van zones 
kan worden vervangen door een systeem 
van toelating op Europees niveau. Zo nodig 
voegt zij bij dit verslag 
wetgevingsvoorstellen in die zin.

Motivering

Doel van deze verordening is de harmonisering van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen. Regelmatige verslaglegging door de EU-Commissie aan de Raad 
en het Europees Parlement zou hiertoe bijdragen.

Amendement 106
Artikel 74 ter (nieuw)

Artikel 74 ter
De Commissie toetst deze verordening op 
haar doeltreffendheid en verenigbaarheid 
met de interne markt en legt het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk drie jaar na 
de publicatie ervan en vervolgens om de vijf 
jaar een verslag voor, waarbij zij eventueel 
passende amendementen voegt. Zij gaat 
met name na in hoeverre de 
tenuitvoerlegging van de interne markt in 
de sector gewasbeschermingsmiddelen 
gevorderd is.

Motivering

De Europese Commissie dient na te gaan of deze verordening te verenigen is met de beginselen 
van de interne markt en indien dit niet het geval is, amendementen in te dienen zodat de 
conformiteit gewaarborgd is.

Amendement 107
Artikel 77, lid 2, streepje 3

- voor een periode van vijf jaar te rekenen 
vanaf de verlenging van de opname of van 

- voor een periode van vijf jaar te rekenen 
vanaf de verlenging van de opname of van 
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de goedkeuring, voor werkzame stoffen 
waarvan de opname in bijlage I bij de 
richtlijn uiterlijk twee jaar na de datum van 
bekendmaking van deze verordening 
verstrijkt. Deze bepaling geldt alleen voor 
gegevens die nodig zijn voor de verlenging 
van de goedkeuring en die uiterlijk twee 
jaar na de bekendmaking van deze 
verordening in overeenstemming met de 
beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken zijn verklaard.

de goedkeuring, voor werkzame stoffen 
waarvan de opname in bijlage I bij de 
richtlijn uiterlijk twee jaar na de datum van 
bekendmaking van deze verordening 
verstrijkt. 

Motivering

Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid moeten van toepassing zijn op alle relevante 
gegevens, niet alleen op gegevens die in overeenstemming zijn met de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken.

Amendement 108
Artikel 77, lid 3

3. Wanneer artikel 13 van de richtlijn uit 
hoofde van lid 1 of lid 2 van toepassing is, 
gelden de eventuele speciale regels met 
betrekking tot de richtlijn die zijn 
vastgesteld in de Toetredingsakte waarbij 
een lidstaat tot de Gemeenschap is 
toegetreden.

3. In de in lid 1 en 2 van dit artikel 
bedoelde gevallen gelden de bepalingen van 
artikel 58. Wanneer artikel 13 van de 
richtlijn uit hoofde van lid 1 of lid 2 van 
toepassing is, gelden de eventuele speciale 
regels met betrekking tot de richtlijn die zijn 
vastgesteld in de Toetredingsakte waarbij 
een lidstaat tot de Gemeenschap is 
toegetreden.

Motivering

Het is zaak alle onduidelijkheid weg te nemen over de toepasbaarheid van de regeling inzake 
verplichte onderhandeling en redelijke vergoeding die bij deze verordening wordt vastgesteld 
voor werkzame stoffen en "bestaande" geformuleerde producten, d.w.z. die op 26 juli 1993 reeds 
op de markt waren en onder de overgangsmaatregelen vallen. Indien KMO's - ook via 
onderhandeling en financiële vergoeding - geen toegang kunnen krijgen tot gegevens die 
onmisbaar zijn voor de handhaving van toelating voor geformuleerde producten die "bestaande 
werkzame stoffen" bevatten, zou dit zeer ernstige gevolgen hebben voor hun overleven en voor 
de landbouw in het algemeen. Er zouden in de gewasbeschermingssector namelijk "gaten" 
ontstaan als gevolg van de terugtrekking van gewasbeschermingsmiddelen die essentieel zijn 
voor de bestrijding van specifieke ziekten onder de belangrijkste teelten.

Amendement 109
Bijlage I

Deze bijlage wordt geschrapt.
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Motivering

Deze indeling in zones is niet adequaat, omdat de zones onvoldoende homogeen zijn.

Amendement 110
Bijlage II, punt 3.6.1

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 passende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten en 
de kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen, zoals vrouwen in de 
vruchtbare leeftijd, embryo's, foetussen en 
kinderen tot het einde van de puberteit. 

Amendement 111
Bijlage II, punten 3.6.2 - 3.6.5

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij 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.

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer een evaluatie die is 
uitgevoerd overeenkomstig de uniforme 
beginselen aantoont dat krachtens de 
aanbevolen gebruiksvoorwaarden sprake is 
van een aanvaardbare bescherming van 
gebruikers, werknemers, omstanders en 
consumenten met betrekking tot ten minste 
één representatief gebruik van ten minste 
één gewasbeschermingsmiddel.

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 
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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 
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.

Motivering

Het uitschakelen van criteria beperkt de reikwijdte van toegelaten producten in aanzienlijke 
mate. Een toelatingsprocedure waarin geen rekening wordt gehouden met het huidig gebruik en 
blootstellingen ondergraaft het beginsel van besluiten die gebaseerd zijn op risicobeoordelingen. 
Het resultaat zal zijn dat vele veilige producten/gebruiksmogelijkheden onmogelijk worden. Deze 
criteria moeten worden gebruikt om stoffen te identificeren als mogelijke kandidaten voor 
vervanging en niet om stoffen zonder een behoorlijke beoordeling af te wijzen.

Amendement 112
Bijlage II, punt 3.7.1, alinea 2, letter c), punt (ii)

(ii) monitoringgegevens die aantonen dat 
transport van de werkzame stof over lange 
afstand in het milieu, met een mogelijke 
overbrenging op een ontvangend milieu, kan 

(ii) monitoringgegevens die aantonen dat 
transport van de werkzame stof over lange 
afstand in het milieu, met een mogelijke 
overbrenging op een ontvangend milieu, kan 
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hebben plaatsgevonden door de lucht, via 
water of via migrerende diersoorten; of

hebben plaatsgevonden door de lucht of via 
water; of

Motivering

De verwijzing naar migrerende diersoorten is wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

Amendement 113
Bijlage II, punten 3.7.2 - 3.7.3

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

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

Motivering

Toelating moet gebaseerd zijn op een risicobeoordeling. De huidige risico's van 
gewasbeschermingsmiddelen en voor elk ander product zijn gebaseerd op het huidige gebruik en 
op de dosering en andere factoren. De voorgestelde criteria zijn geen afspiegeling van de echte 
risico's voor het milieu. Zij zullen leiden tot het uitrangeren van vele veilige 
producten/gebruiksmogelijkheden. Deze criteria moeten worden gebruikt om stoffen als 
mogelijke kandidaten voor vervanging vast te stellen en niet om stoffen zonder een behoorlijke 
beoordeling af te wijzen.

Amendement 114
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Bijlage II, punt 3.8.2

3.8.2.1. 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 
is.

schrappen

Motivering

Er is geen wetenschappelijke basis om hormoonontregelende gevolgen op een andere manier te 
behandelen dan andere toxicologische gevolgen. Toxische gevolgen die voortvloeien uit een 
hormoonontregeling worden al geregeld door de maximale blootstellingsniveaus die voor de 
mens en het milieu veilig zijn. Hormoonontregeling mag geen willekeurig criterium zijn om 
actieve stoffen af te wijzen.

Amendement 115
Bijlage II, punt 4

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

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

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

schrappen

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

- 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 
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bufferzones); bufferzones);

- zij een significant aandeel niet-werkzame 
isomeren bevat.

-  wanneer zij 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 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.

- 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  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. 
- 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  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.
- wanneer zij als een persistente, 
bioaccumulerende en toxische (PBT) stof 
wordt beschouwd.
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Een stof die aan de drie onderstaande 
criteria voldoet, is een PBT-stof.
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.
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. 
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. 
– wanneer zij zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend (vPvB) is.
Een stof die aan beide onderstaande 
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criteria voldoet, is een vPvB-stof.
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.
Bioaccumulatie
Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer bioaccumulerend" 
wanneer de bioconcentratiefactor groter is 
dan 5 000.  

Motivering

Regelingen voor gewasbeschermingsmiddelen op grond van de eigenschappen van hun actieve 
bestanddelen, zonder rekening te houden met het huidige gebruik en de blootstelling ondermijnt 
het beginsel van besluitvorming op grond van risicobeoordeling. Als gevolg daarvan zullen vele 
veilige producten/gebruiksmogelijkheden langzaam verdwijnen. Deze criteria moeten gebruikt 
worden om stoffen vast te stellen als mogelijke vervangers en niet om stoffen af te wijzen zonder 
een behoorlijke beoordeling. Overgenomen uit bijlagen II, punten 3.6 en 3.7. Het criterium "stof 
die in aanmerking komt om te worden vervangen" dat thans wordt gebruikt in de 
ontwerpverordening heeft weinig of geen correlatie met de echte risico's als gevolg van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 116
Bijlage IV, punt 3, alinea 1

Een significant praktisch of economisch 
nadeel voor de gebruiker wordt gedefinieerd 
als een belangrijke kwantificeerbare 
verslechtering van de werkwijzen of de 
bedrijfsactiviteit, waardoor het 
doelorganisme niet meer voldoende kan 
worden bestreden. Een dergelijke 
belangrijke verslechtering kan zich 
bijvoorbeeld voordoen wanneer er geen 
technische faciliteiten voor de aanwending 
van de alternatieve stof(fen) beschikbaar 
zijn, of wanneer die economisch niet 
haalbaar zijn.

Een significant praktisch of economisch 
nadeel voor de gebruiker wordt gedefinieerd 
als een belangrijke kwantificeerbare 
verslechtering van de werkwijzen of de 
bedrijfsactiviteit, waardoor het 
doelorganisme niet meer voldoende kan 
worden bestreden, of een verslechtering van 
het concurrentievermogen van de 
landbouwbedrijvigheid. Een dergelijke 
belangrijke verslechtering kan zich 
bijvoorbeeld voordoen wanneer er geen 
technische faciliteiten voor de aanwending 
van de alternatieve stof(fen) beschikbaar 
zijn, of wanneer die economisch niet 
haalbaar zijn.
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Motivering

Het concurrentievermogen van de Europese landbouw moet in het oog worden gehouden.

Amendement 117
Bijlage IV, punt 3, alinea 2 bis (nieuw)

Bij een vergelijkende evaluatie moet 
rekening worden gehouden met minder 
belangrijke toepassingen.

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 48, lid 1, letter c).
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