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BEKNOPTE MOTIVERING

Het voorstel van de Commissie betreffende statistieken over gewasbeschermingsmiddelen staat 
rechtstreeks in verband met de enkele maanden eerder ingediende "thematische strategie inzake 
het duurzaam gebruik van pesticiden". Doel van het voorstel is een Europese harmonisatie van 
de nationale statistieken betreffende de verkoop en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Dat moet op een niveau gebeuren waarop functionele gegevens 
over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden vergaard en op de 
middellange termijn de risico's en de belasting voor het milieu en de volksgezondheid die van 
het gebruik van deze producten uitgaan, kunnen worden verminderd.

Daarbij is het volgens de rapporteur voor advies noodzakelijk om dubbele belasting door 
enquêtes en databanken te voorkomen, met name voor landbouwbedrijven. In de thans hangende 
wetgevingsvoorstellen over de thematische strategie zijn specifieke voorschriften over de 
bewaring van gegevens, die uitsluitsel geven over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
alsmede over het doorgeven van verkoopgegevens door de producent voorzien (zie vooral art. 64 
van de geplande toelatingsverordening COM(2006)0388). Naar deze voorschriften dient in het 
kader van de hier geplande statistische enquête met nadruk te worden verwezen.

Bovendien zijn soortgelijke registratievoorschriften een essentieel onderdeel van de 
geïntegreerde gewasbescherming, maar ook van particuliere systemen voor 
kwaliteitswaarborging zoals EUREPGAP. De reeds bestaande gegevens van bedrijven die 
conform deze normen werken, moeten prioritair voor een statistische enquête worden gebruikt, 
waarbij erop moet worden gelet dat deze groep geen representatieve dwarsdoorsnee van de totale 
landbouwbedrijven vormt.

Aan de basis van de enquête moeten de gegevens over geproduceerde en in de handel gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen staan, die door producenten en handelaren aan de bevoegde 
autoriteiten moeten worden verstrekt. Daarbij is het met het oog op zoveel mogelijk 
geharmoniseerde Europese databanken niet voldoende om de rapportageverplichting van deze 
actoren in uitvoeringsbepalingen te formuleren (zoals in art. 64 van de toelatingsverordening is 
voorzien). De rapportageverplichting moet in het kader van de onderhavige verordening zo 
nauwkeurig mogelijk worden omschreven, omdat daarin de basisgegevens voor een verzameling 
van gebruiksdata van deze producten zijn vervat (zie bijlage II, sectie 1).

Het is volgens de rapporteur voor advies niet gerechtvaardigd om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in de non-agrosector uit te sluiten van het toepassingsgebied van 
deze verordening. Terwijl het particuliere gebruik, bijvoorbeeld in volkstuinen, inderdaad alleen 
via de verkoopgegevens kan worden aangetoond, moeten aan professionele en juist ook grote 
gebruikers (zoals gemeentelijke diensten, vervoersbedrijven) dezelfde eisen met betrekking tot 
de bewaringsplichten en de gegevensverzameling worden gesteld als aan de agrarische 
gebruiker.

De verzamelde gegevens moeten op nationaal en communautair niveau zo worden gebruikt dat 
het nut voor de tenuitvoerlegging van de thematische strategie optimaal is. De rapporteur stelt 
derhalve voor dat de verzamelde gegevens door een groep deskundigen worden geanalyseerd en 
op hun gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor het milieu worden beoordeeld. Deze 
groep deskundigen moet onder de verantwoordelijkheid van de voor de nationale actieplannen 
bevoegde instantie worden opgericht en tot een Europees netwerk worden gemaakt.
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Ook de gegevens over de vervaardigde en verkochte gewasbeschermingsmiddelen moeten zo 
worden gebruikt dat zij niet alleen de basis voor vaststelling van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen leveren, maar voor de instanties ook een uitgangspunt vormen voor 
het vaststellen van de productstromen. Het zou daartoe voldoende zijn om de handelsstromen tot 
de groothandelaar, c.q. de landhandel transparant te maken. Met name met het oog op de volgens 
de industrie sterk stijgende problemen met illegale importproducten kan de vaststelling van de 
productiestromen in de gewasbeschermingsmiddelensector een nuttig instrument zijn voor de 
bevoegde autoriteiten waarmee de voorgestelde gegevensvergaring een duidelijke meerwaarde 
zou krijgen.

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
Artikel 1, titel

Onderwerp en werkingssfeer Onderwerp, werkingssfeer en doelstelling

Amendement 2
Artikel 1, lid 1, streepje 2

- de jaarlijks in de landbouw gebruikte 
hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig bijlage II.

- de jaarlijks gebruikte hoeveelheden 
gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig bijlage II.

Amendement 3
Artikel 1, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De statistieken zijn vooral bedoeld 
voor:
- de tenuitvoerlegging en beoordeling van 
de thematische strategie betreffende het 
duurzaam gebruik van pesticiden,
- de ontwikkeling van geharmoniseerde 
nationale en communautaire risico-
indicatoren, de berekening van trends bij 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen alsmede de 
beoordeling van de doeltreffendheid van de 

                                               
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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nationale actieplannen, conform Richtlijn
XXX tot vaststelling van een kader voor 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden 
(COM(2006)0373),
- vaststelling van de productiestromen voor 
de productie, de handel en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Motivering

De statistieken zijn bedoeld voor bepaalde, door het communautaire recht voorgeschreven 
doelen. Bovendien moeten de beschikbare gegevens worden gebruikt om de productiestromen 
van de gewasbeschermingsmiddelen te kunnen volgen om daardoor eventueel aanwijzingen voor 
het gebruik van illegale producten te kunnen geven.

Amendement 4
Artikel 3, lid 1, streepjes 1 tot 3

- enquêtes,
- rapportageverplichtingen voor leveranciers 
met betrekking tot de op de markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen; afzonderlijke 
toelatingen voor professioneel en niet-
professioneel gebruik zijn toegestaan,

- rapportageverplichtingen voor 
leveranciers met betrekking tot de op de 
markt gebrachte 
gewasbeschermingsmiddelen; 
afzonderlijke toelatingen voor 
professioneel en niet-professioneel gebruik 
zijn toegestaan; met name artikel 64, lid 2 
van Verordening XXX betreffende het op 
de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen
(COM(2006)0388),

- rapportageverplichtingen voor 
professionele gebruikers op basis van 
bijgehouden gegevens over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen,

- rapportageverplichtingen voor 
professionele gebruikers op basis van 
bijgehouden gegevens over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen; met name 
artikel 64, lid 1 van Verordening XXX 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
(COM(2006)0388),
- enquêtes,

Motivering

Dubbele belasting door andere verplichtingen van de boeren documentatie en gegevens te 
verstrekken, moet worden voorkomen en, zo nodig, moeten eerst andere bronnen worden 
gebruikt. Een gekwalificeerde begeleiding van de enquêtes moet door de lidstaten worden 
gewaarborgd.
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Amendement 5
Artikel 3, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat
- de producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen alsmede
- de voor het in de handel brengen of de 
invoer van gewasbeschermingsmiddelen 
verantwoordelijken
aan de bevoegde autoriteit jaarlijks rapport 
uitbrengen over
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
wordt vervaardigd,
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
aan verwerkende ondernemingen of 
groothandelaren in de Europese Unie 
wordt geleverd,
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
wordt uitgevoerd.
Deze informatie wordt door de bevoegde 
autoriteiten beoordeeld en eventueel na een 
behandeling met het oog op de 
instandhouding van het vertrouwelijke 
karakter van bepaalde gegevens 
gepubliceerd.

Motivering

De rapportageverplichting van producenten en marktdeelnemers die verantwoordelijk zijn voor 
het in de handel brengen met betrekking tot de in de handel gebrachte of geëxporteerde 
hoeveelheden is een essentieel bestanddeel voor de verzameling van gegevens en moet derhalve 
expliciet in de basistekst van deze verordening worden vermeld.

Amendement 6
Artikel 6, alinea 1

De Commissie brengt om de vijf jaar verslag 
uit aan het Europees Parlement en de Raad 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag betreft in het 
bijzonder de kwaliteit van de ingediende 
gegevens, de last voor het bedrijfsleven en 

De Commissie brengt om de vijf jaar verslag 
uit aan het Europees Parlement en de Raad 
over de tenuitvoerlegging van deze 
verordening. Dit verslag betreft in het 
bijzonder de kwaliteit en de 
vergelijkbaarheid van de ingediende 
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het nut van deze statistieken in de context 
van de thematische strategie voor een 
duurzaam gebruik van pesticiden. 

gegevens, de last voor de land- en 
tuinbouwbedrijven alsmede andere 
ondernemingen en het nut van deze 
statistieken in de context van de thematische 
strategie voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden, met name met het oog op de in 
artikel 1 genoemde doelen. Het behelst 
eventueel voorstellen voor een verdere 
verbetering van de kwaliteit van de 
gegevens en voor de ontlasting van de 
landbouwbedrijven en ondernemingen.

Amendement 7
Bijlage I, titel

Statistieken over het op de markt brengen 
van gewasbeschermingsmiddelen

Statistieken over de vervaardiging en het op 
de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen

Motivering

Ook de geproduceerde hoeveelheden moeten worden genoemd.

Amendement 8
Bijlage I, sectie 2 bis (nieuw)

SECTIE 2 bis
Rapportageverplichting

De producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen en de voor het 
in de handel brengen of de invoer van 
gewasbeschermingsmiddelen 
verantwoordelijke personen brengen aan de 
bevoegde autoriteit jaarlijks verslag uit over
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
wordt vervaardigd,
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
wordt geleverd aan verwerkende 
ondernemingen of groothandelaren in de 
Europese Unie,
- hoeveel van een bepaalde werkzame stof 
of een bepaald gewasbeschermingsmiddel 
wordt uitgevoerd.
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Amendement 9
Bijlage I, sectie 6, alinea 3

Het verslag betreffende het tweede 
referentiejaar bevat een ruwe raming van de 
aandelen in de totale hoeveelheid stoffen van 
elke in bijlage III opgenomen 
hoofdcategorie gewasbeschermingsmiddelen 
die voor zowel agrarisch en voor niet-
agrarisch gebruik op de markt worden 
gebracht. Deze ramingen worden om de vijf 
jaar vernieuwd.

Het verslag betreffende het tweede 
referentiejaar bevat een ruwe raming van de 
aandelen in de totale hoeveelheid stoffen van 
elke in bijlage III opgenomen 
hoofdcategorie gewasbeschermingsmiddelen 
die voor land- en tuinbouwgebruik en voor 
niet-agrarisch gebruik, met name in de 
vervoerssector, gemeentelijke groenzones 
en voor het gebruik in de particuliere 
sector, op de markt worden gebracht. Deze 
ramingen worden om de vijf jaar vernieuwd.

Amendement 10
Bijlage II, sectie 1, lid 1

1. De statistieken omvatten het agrarisch
gebruik van gewasbeschermingmiddelen in 
elke lidstaat. 

1. De statistieken omvatten het land- en 
tuinbouwgebruik en het professionele niet-
agrarisch gebruik van 
gewasbeschermingmiddelen in elke lidstaat. 

Amendement 11
Bijlage II, sectie 6, streepje 5 bis (nieuw)

- de geraamde gemiddelde, met de enquête 
gepaard gaande last voor de land- en 
tuinbouwbedrijven en eventuele 
mogelijkheden om deze te beperken.
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