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Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 19 
Overweging 2 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld. 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap en verschillen in 
bescherming van de volksgezondheid tot 
gevolg hebben. Derhalve is het, met het oog 
op het vrij verkeer van goederen, gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten 
en een gelijke bescherming voor alle 
consumenten, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld, maar dat tegelijkertijd rekening 
wordt gehouden met uiteenlopende 
klimaatomstandigheden en dat wordt 
uitgegaan van de beste beschikbare 
landbouwpraktijken (ten minste 
geïntegreerde plagenbestrijding). 
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Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 1 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 20 
Overweging 2 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld. 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap en verschillen in 
bescherming van de volksgezondheid tot 
gevolg hebben. Derhalve is het, met het oog 
op het vrij verkeer van goederen, gelijke 
concurrentievoorwaarden tussen de lidstaten 
en een gelijke bescherming voor alle 
consumenten, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld, maar dat tegelijkertijd rekening 
wordt gehouden met uiteenlopende 
klimaatomstandigheden en dat wordt 
uitgegaan van de beste beschikbare 
landbouwpraktijken (geïntegreerde 
plagenbestrijding). 

Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 1 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 21 
Overweging 2 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
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bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld. 

bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld, maar dat rekening wordt 
gehouden met verantwoorde 
landbouwpraktijken. 

Or. da 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 22 
Overweging 2 

(2) De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld. 

(2) Deze verordening heeft rechtstreeks 
betrekking op de wijze waarop de burger 
tegen zijn gezondheid aankijkt en zij is 
relevant voor de werking van de interne 
markt. De onderlinge verschillen tussen de 
nationale maximumresidugehalten voor 
bestrijdingsmiddelen kunnen een 
belemmering vormen voor de handel in de in 
bijlage I bij het Verdrag opgenomen 
producten en daarvan afgeleide producten 
tussen lidstaten onderling en tussen derde 
landen en de Gemeenschap. Derhalve is het, 
met het oog op het vrij verkeer van 
goederen, gelijke concurrentievoorwaarden 
tussen de lidstaten en de bescherming van de 
consument, passend dat 
maximumresidugehalten (MRL's) voor 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong op communautair niveau worden 
vastgesteld, maar dat tegelijkertijd rekening 
wordt gehouden met uiteenlopende 
klimaatomstandigheden en dat wordt 
uitgegaan van de beste beschikbare 
landbouwpraktijken (geïntegreerde 
plagenbestrijding). 

Or. en 
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Motivering 

Dit amendement sluit aan op het voorstel  van de rapporteur in amendement 1 door toevoeging 
van een deel van amendement 1 van het EP in eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 23 
Overweging 4 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 
de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, niet alleen om 
vermindering of beschadiging van de 
opbrengst te voorkomen, maar ook om de 
kwaliteit van de geoogste producten te 
garanderen, de productiviteit van de 
landbouw te verhogen en het natuurlijke 
milieu te beschermen door het voor de 
landbouwproductie vereiste areaal zoveel 
mogelijk te beperken. 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 
de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, niet alleen om 
vermindering of beschadiging van de 
opbrengst te voorkomen, maar ook om de 
kwaliteit van de geoogste producten te 
garanderen, een hoge productiviteit van de 
landbouw te garanderen en het natuurlijke 
milieu te beschermen door het voor de 
landbouwproductie vereiste areaal zoveel 
mogelijk te beperken. Hiervoor staan 
diverse methoden ter beschikking: niet-
chemische methoden, praktijken zoals het 
gebruik van resistente variëteiten, 
wisselbouw, mechanisch wieden, 
biologische bestrijding, en anderzijds 
chemische methoden zoals het gebruik van 
plantenbeschermingsproducten of 
bestrijdingsmiddelen. 

Or. fr 

Motivering 

Heropneming amendement 2 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 24 
Overweging 4 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 
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de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, niet alleen om 
vermindering of beschadiging van de 
opbrengst te voorkomen, maar ook om de 
kwaliteit van de geoogste producten te 
garanderen, de productiviteit van de 
landbouw te verhogen en het natuurlijke 
milieu te beschermen door het voor de 
landbouwproductie vereiste areaal zoveel 
mogelijk te beperken. 

de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, niet alleen om 
vermindering of beschadiging van de 
opbrengst te voorkomen, maar ook om de 
kwaliteit van de geoogste producten te 
garanderen en de productiviteit van de 
landbouw te verhogen. 
Hiervoor staan diverse methoden ter 
beschikking: niet-chemische methoden, het 
gebruik van resistente variëteiten, 
wisselbouw, mechanisch wieden, 
biologische bestrijding en chemische 
beschermingsmethoden zoals het gebruik 
van plantenbeschermingsproducten of 
bestrijdingsmiddelen. 

Or. da 

Motivering 

Uit overweging 4 van het gemeenschappelijk standpunt blijkt dat ernaar wordt gestreefd het 
milieu te beschermen door het voor landbouw noodzakelijke areaal te beperken. Beperking van 
het landbouwareaal door middel van uiterst intensieve exploitatie van kleinere oppervlakken 
wijst er niet op dat in bijzondere mate rekening wordt gehouden met het milieu. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 25 
Overweging 4 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 
de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, niet alleen om 
vermindering of beschadiging van de 
opbrengst te voorkomen, maar ook om de 
kwaliteit van de geoogste producten te 
garanderen, de productiviteit van de 
landbouw te verhogen en het natuurlijke 

(4) De productie en het verbruik van 
plantaardige en dierlijke producten nemen in 
de Gemeenschap een zeer belangrijke plaats 
in. De opbrengst van de plantaardige 
productie wordt voortdurend bedreigd door 
schadelijke organismen. Het is van 
essentieel belang dat planten en plantaardige 
producten tegen dergelijke organismen 
worden beschermd, om vermindering of 
beschadiging van de opbrengst te 
voorkomen en een hoge productiviteit van 
de landbouw te garanderen. Hiervoor staan 
diverse methoden ter beschikking: niet-
chemische methoden, praktijken zoals het 
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milieu te beschermen door het voor de 
landbouwproductie vereiste areaal zoveel 
mogelijk te beperken. 

gebruik van resistente variëteiten, 
wisselbouw, mechanisch wieden, 
biologische bestrijding en chemische 
methoden zoals het gebruik van 
plantenbeschermingsproducten of 
bestrijdingsmiddelen. 

Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 2 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 26 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van deze 
stoffen is evenwel de aanwezigheid van 
residuen in behandelde producten, in 
dieren die zich met dergelijke producten 
voeden en in honing die wordt 
geproduceerd door bijen die aan deze 
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

(5) Eén van de meest voorkomende 
methoden om planten en plantaardige 
producten te beschermen tegen de 
gevolgen van deze schadelijke organismen, 
is het gebruik van werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een gevolg 
van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich 
met dergelijke producten voeden en in 
honing die wordt geproduceerd door bijen 
die aan die producten worden blootgesteld. 
Daar volksgezondheid overeenkomstig 
richtlijn 91/414/EEG voorrang moet 
krijgen boven de bescherming van 
gewassen, moet ervoor worden gezorgd dat 
dergelijke residuen niet aanwezig zijn in 
zodanige hoeveelheden dat zij een 
onaanvaardbaar risico vormen voor de 
gezondheid van mens of dier. MRL moeten 
voor ieder bestrijdingsmiddel op het 
laagste redelijkerwijs te bereiken peil 
worden vastgelegd om kwetsbare groepen 
zoals kinderen en foetussen te 
beschermen en om de eventuele 
gecombineerde gevolgen van meervoudige 
residuen tot een minimum te beperken. 

Or. fr 

Motivering 

Heropneming amendement 3 uit de eerste lezing. 
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 27 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een mogelijk 
gevolg van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich met 
dergelijke producten voeden en in honing 
die wordt geproduceerd door bijen die aan 
deze stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een mogelijk 
gevolg van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich met 
dergelijke producten voeden en in honing 
die wordt geproduceerd door bijen die aan 
deze stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen of dieren. MRL moeten voor ieder 
bestrijdingsmiddel op het laagste 
redelijkerwijs te bereiken peil worden 
vastgelegd om kwetsbare groepen zoals 
kinderen en foetussen te beschermen en om 
de eventuele gecombineerde gevolgen van 
meervoudige residuen tot een minimum te 
beperken. 

Or. en 

Motivering 

Er wordt verwezen naar het amendement uit de eerste lezing waardoor kwetsbare groepen met 
name worden beschermd tegen eventuele gecombineerde en cumulatieve gevolgen van 
restbestrijdingsmiddelen. De rapporteur houdt alleen in zijn amendement 12 op artikel 14 
rekening met cumulatieve gevolgen: ook de overwegingen dienen verwijzingen te bevatten. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 28 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een gevolg 
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mogelijk gevolg van het gebruik van deze 
stoffen is evenwel de aanwezigheid van 
residuen in behandelde producten, in 
dieren die zich met dergelijke producten 
voeden en in honing die wordt 
geproduceerd door bijen die aan deze 
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich 
met dergelijke producten voeden en in 
honing die wordt geproduceerd door bijen 
die aan die producten worden blootgesteld. 
Daar volksgezondheid overeenkomstig 
richtlijn 91/414/EEG voorrang moet 
krijgen boven de bescherming van 
gewassen, moet ervoor worden gezorgd dat 
dergelijke residuen niet aanwezig zijn in 
zodanige hoeveelheden dat zij een 
onaanvaardbaar risico vormen voor de 
gezondheid van mens of dier. MRL moeten 
voor ieder bestrijdingsmiddel op het 
laagste redelijkerwijs te bereiken peil 
worden vastgelegd om kwetsbare groepen 
zoals kinderen en foetussen te 
beschermen en om de eventuele 
gecombineerde gevolgen van meervoudige 
residuen tot een minimum te beperken. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement sluit aan op het voorstel  van de rapporteur in amendement 2 door toevoeging 
van een deel van amendement 3 van het EP in eerste lezing over kwetsbare groepen. 

Amendement ingediend door Robert William Sturdy 

Amendement 29 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van deze 
stoffen is evenwel de aanwezigheid van 
residuen in behandelde producten, in 
dieren die zich met dergelijke producten 
voeden en in honing die wordt 
geproduceerd door bijen die aan deze 
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een gevolg 
van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich 
met dergelijke producten voeden en in 
honing die wordt geproduceerd door bijen 
die aan die producten worden blootgesteld. 
Daar volksgezondheid overeenkomstig 
richtlijn 91/414/EEG voorrang moet 
krijgen boven de bescherming van 
gewassen, moet er dus voor worden 
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risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

gezorgd dat dergelijke residuen niet 
aanwezig zijn in zodanige hoeveelheden 
dat zij een onaanvaardbaar risico vormen 
voor de gezondheid van mens of dier. 

Or. en 

Motivering 

Gedeeltelijke overneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement. Het is van belang 
te erkennen dat volksgezondheidseisen bij de bepaling van MRL steeds worden nageleefd en 
overtroffen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 30 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van deze 
stoffen is evenwel de aanwezigheid van 
residuen in behandelde producten, in 
dieren die zich met dergelijke producten 
voeden en in honing die wordt 
geproduceerd door bijen die aan deze 
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

(5) Eén van de meest voorkomende 
methoden om planten en plantaardige 
producten te beschermen tegen de 
gevolgen van deze schadelijke organismen, 
is het gebruik van werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een gevolg 
van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich 
met dergelijke producten voeden en in 
honing die wordt geproduceerd door bijen 
die aan die producten worden blootgesteld. 
Daar volksgezondheid overeenkomstig 
richtlijn 91/414/EEG voorrang moet 
krijgen boven de bescherming van 
gewassen, moet ervoor worden gezorgd dat 
dergelijke residuen niet aanwezig zijn in 
zodanige hoeveelheden dat zij een 
onaanvaardbaar risico vormen voor de 
gezondheid van mens of dier. MRL moeten 
voor ieder bestrijdingsmiddel op het 
laagste redelijkerwijs te bereiken peil 
worden vastgelegd om kwetsbare groepen 
zoals kinderen en foetussen te 
beschermen en om de eventuele 
gecombineerde gevolgen van meervoudige 
residuen tot een minimum te beperken. 

Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 3 uit de eerste lezing. Het is van belang dat volksgezondheidseisen 
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voorrang krijgen bij de bepaling van MRL en dat de meest kwetsbare groepen ten volle worden 
beschermd. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 31 
Overweging 5 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een 
mogelijk gevolg van het gebruik van deze 
stoffen is evenwel de aanwezigheid van 
residuen in behandelde producten, in 
dieren die zich met dergelijke producten 
voeden en in honing die wordt 
geproduceerd door bijen die aan deze 
stoffen worden blootgesteld. Bijgevolg 
moet ervoor worden gezorgd dat dergelijke 
residuen niet aanwezig zijn in zodanige 
hoeveelheden dat zij een onaanvaardbaar 
risico vormen voor de gezondheid van 
mensen en, in voorkomend geval, dieren. 

(5) Eén van de belangrijkste methoden om 
planten en plantaardige producten te 
beschermen tegen de gevolgen van deze 
schadelijke organismen, is het gebruik van 
werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen. Een gevolg 
van het gebruik van deze stoffen is 
evenwel de aanwezigheid van residuen in 
behandelde producten, in dieren die zich 
met dergelijke producten voeden en in 
honing die wordt geproduceerd door bijen 
die aan die producten worden blootgesteld. 
Bijgevolg moet ervoor worden gezorgd dat 
dergelijke residuen niet aanwezig zijn in 
zodanige hoeveelheden dat zij een 
onaanvaardbaar risico vormen voor de 
gezondheid van mens of dier. MRL moeten 
voor ieder bestrijdingsmiddel op het 
laagste redelijkerwijs te bereiken peil 
worden vastgelegd om kwetsbare groepen 
zoals kinderen en foetussen te 
beschermen en om de eventuele 
gecombineerde gevolgen van meervoudige 
residuen tot een minimum te beperken. 

Or. da 

Amendement ingediend door Linda McAvan 

Amendement 32 
Overweging 5 bis (nieuw) 

 (5 bis) Het is tevens van belang de 
ontwikkeling voort te zetten van een 
methode ter verwerking van cumulatieve en 
elkaar versterkende gevolgen. 

Or. en 

Motivering 

Er bestaat onder de bevolking aanzienlijke verontrusting over de cumulatieve en elkaar 
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versterkende gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Weliswaar beschikken wij momenteel niet over 
een methode om dit te evalueren, maar het is van belang hieraan te blijven werken om de 
terechte verontrusting van de burgers te verkleinen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 33 
Overweging 5 bis (nieuw) 

 (5 bis) In verband met de blootstelling van 
mensen aan combinaties van actieve 
stoffen en eventuele onderling versterkende 
gevolgen voor de gezondheid van de mens, 
moeten samengevoegde MRL worden 
vastgesteld na overleg met de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid, die 
voorstellen doet voor de berekening 
hiervan. 

Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 4 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 34 
Overweging 6 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen   moeten de 
lidstaten, wanneer zij vergunningen 
verstrekken, de verplichting opleggen dat de 
gewasbeschermingsmiddelen correct worden 
gebruikt. Correct gebruik houdt ook de 
toepassing in van de beginselen van goede 
gewas–beschermingspraktijken, alsmede de 
beginselen van geïntegreerde controle. 
Wanneer MRL's die resulteren uit een op 
grond van Richtlijn 91/414/EEG toegestaan 
gebruik van een bestrijdingsmiddel, een 
risico inhouden voor de consument, moet dat 
gebruik worden herzien met het oog op een 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelenresiduen. De 
Gemeenschap moet het gebruik van 
methodes of producten die bevorderlijk zijn 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen   moeten de 
lidstaten, wanneer zij vergunningen 
verstrekken, de verplichting opleggen dat de 
gewasbeschermingsmiddelen correct worden 
gebruikt. Correct gebruik houdt ook de 
toepassing in van de beginselen van goede 
gewas–beschermingspraktijken, alsmede de 
beginselen van geïntegreerde controle. 
Wanneer MRL's die resulteren uit een op 
grond van Richtlijn 91/414/EEG toegestaan 
gebruik van een bestrijdingsmiddel, een 
risico inhouden voor de consument, moet dat 
gebruik worden herzien met het oog op een 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelenresiduen. De 
Gemeenschap moet het gebruik van van 
methodes of producten die bevorderlijk zijn 
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voor de risicovermindering alsook de 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen tot de niveaus die 
nodig zijn voor een efficiënte beheersing 
van plagen aanmoedigen. 

voor de risicovermindering en van een 
gebruik van bestrijdingsmiddelen dat 
verenigbaar is met de noodzaak de 
gewassen te beschermen aanmoedigen. 

Or. fr 

Motivering 

Het is verstandig de gevaren in verband met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 
beperken. Onderzoek wijst er echter op dat beperking van de gebruikte hoeveelheden geen 
oplossing is. Het is voorts zaak de formulering van het besluit inzake het 6de 
Milieuactieprogramma over te nemen (1600/2002/EG, art. 7, lid 1, vijfde alinea). Voorts is 
beperking van gebruik en afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen uit hoofde van de 
begrenzingen van de gevarenanalyse, met name voor kwetsbare groepen waaronder organismen 
in ontwikkeling, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel noodzakelijk. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 35 
Overweging 6 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen moeten de 
lidstaten, wanneer zij vergunningen 
verstrekken, de verplichting opleggen dat de 
gewasbeschermingsmiddelen correct worden 
gebruikt. Correct gebruik houdt ook de 
toepassing in van de beginselen van goede 
gewasbeschermingspraktijken, alsmede de 
beginselen van geïntegreerde controle. 
Wanneer MRL's die resulteren uit een op 
grond van Richtlijn 91/414/EEG toegestaan 
gebruik van een bestrijdingsmiddel, een 
risico inhouden voor de consument, moet dat 
gebruik worden herzien met het oog op een 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelenresiduen. De 
Gemeenschap moet het gebruik van 
methodes of producten die bevorderlijk zijn 
voor de risicovermindering alsook de 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen tot de niveaus die 
nodig zijn voor een efficiënte beheersing van 
plagen aanmoedigen. 

(6) Volgens Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen moeten de 
lidstaten, wanneer zij vergunningen 
verstrekken, de verplichting opleggen dat de 
gewasbeschermingsmiddelen correct worden 
gebruikt. Correct gebruik houdt ook de 
toepassing in van de beginselen van goede 
landbouwpraktijken. Wanneer MRL's die 
resulteren uit een op grond van Richtlijn 
91/414/EEG toegestaan gebruik van een 
bestrijdingsmiddel, een risico inhouden voor 
de consument, moet dat gebruik worden 
herzien met het oog op een vermindering 
van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelenresiduen. De 
Gemeenschap moet het gebruik van 
methodes of producten die bevorderlijk zijn 
voor de risicovermindering alsook de 
vermindering van de hoeveelheden 
bestrijdingsmiddelen tot de niveaus die 
nodig zijn voor een efficiënte beheersing van 
plagen aanmoedigen. 

Or. da 
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Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 36 
Overweging 6 bis (nieuw) 

 (6 bis) Een duidelijke definitie van concrete 
methoden voor de geïntegreerde 
bescherming van diverse gewassen, in het 
kader waarvan rekening wordt gehouden 
met klimaatsverschillen is op korte termijn 
onontbeerlijk. 

Or. fr 

Motivering 

Momenteel bestaat er geen duidelijke definitie van de beste praktijken voor geïntegreerde 
productie per gewas en klimaatzone. 

Amendement ingediend door Roberto Mussacchio 

Amendement 37 
Overweging 11 bis (nieuw) 

 (11 bis) In verband met de blootstelling van 
mensen aan combinaties van actieve 
stoffen en de cumulatieve en eventuele 
onderling versterkende gevolgen daarvan 
voor de gezondheid van de mens, moeten 
samengevoegde MRL worden vastgesteld 
na overleg met de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid, die voorstellen doet voor 
de berekening hiervan. 

Or. en 

Motivering 

Om de gezondheid van de mens te beschermen tegen cumulatieve gevolgen  moeten 
samengevoegde MRL worden bepaald en gevalideerd in de adequate berekeningsprocedure van 
de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 38 
Overweging 14 

(14) Er moeten voorschriften op 
communautair niveau worden vastgesteld 
met betrekking tot de vaststelling en de 
controle van MRL's in producten van 

(14) Er moeten voorschriften op 
communautair niveau worden vastgesteld 
met betrekking tot de vaststelling, de 
controle en de verslaglegging van MRL's in 
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plantaardige en van dierlijke oorsprong. producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong, alsook richtsnoeren voor 
strafmaatregelen tegen producenten en 
handelaars. 

Or. fr 

Motivering 

Heropneming amendement 7 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 39 
Overweging 14 

(14) Er moeten voorschriften op 
communautair niveau worden vastgesteld 
met betrekking tot de vaststelling en de 
controle van MRL's in producten van 
plantaardige en van dierlijke oorsprong. 

(14) Er moeten voorschriften op 
communautair niveau worden vastgesteld 
met betrekking tot de vaststelling, de 
controle en de verslaglegging van MRL's in 
producten van plantaardige en van dierlijke 
oorsprong, alsook richtsnoeren voor 
strafmaatregelen tegen producenten en 
handelaars. 

Or. en 

Motivering 

Heropneming amendement 7 eerste lezing. Uiteraard worden de verslagleggingsnormen van 
MRL op Gemeenschapsniveau bepaald, omdat er anders verwarring ontstaat. Hoewel de 
strafmaatregelen niet worden geharmoniseerd, moeten op Gemeenschapsniveau richtsnoeren 
worden bepaald. 

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten 

Amendement 40 
Overweging 20 

(20) Met betrekking tot buiten de 
Gemeenschap geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders is het 
mogelijk dat andere landbouwpraktijken 
met betrekking tot het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen legaal worden 
toegepast, wat soms resulteert in andere 
bestrijdings-middelenresiduen dan die 
welke het gevolg zijn van legale 
toepassingen in de Gemeenschap. Bijgevolg 
moeten er voor ingevoerde producten 
MRL's worden vastgesteld die rekening 

Schrappen. 
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houden met de betrokken toepassingen en 
de daaruit voortvloeiende residuen, op 
voorwaarde dat, met gebruikmaking van de 
criteria die ook gelden voor binnenlandse 
producten, kan worden aangetoond dat die 
producten veilig zijn. 

Or. nl 

Motivering 

Heropneming van het tijdens de eerste lezing goedgekeurde amendement 9. Op geïmporteerde 
levensmiddelen en diervoeders dienen dezelfde regels van toepassing te zijn als op 
levensmiddelen en diervoeders die binnen de Gemeenschap worden geproduceerd. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 41 
Overweging 20 

(20) Met betrekking tot buiten de 
Gemeenschap geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders is het 
mogelijk dat andere landbouwpraktijken 
met betrekking tot het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen legaal worden 
toegepast, wat soms resulteert in andere 
bestrijdings-middelenresiduen dan die 
welke het gevolg zijn van legale 
toepassingen in de Gemeenschap. Bijgevolg 
moeten er voor ingevoerde producten 
MRL's worden vastgesteld die rekening 
houden met de betrokken toepassingen en 
de daaruit voortvloeiende residuen, op 
voorwaarde dat, met gebruikmaking van de 
criteria die ook gelden voor binnenlandse 
producten, kan worden aangetoond dat die 
producten veilig zijn. 

Schrappen. 

Or. en 

Motivering 

Opnieuw ingediende amendementen 9 en 70 uit de eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 42 
Overweging 20 

(20) Met betrekking tot buiten de Schrappen. 
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Gemeenschap geproduceerde 
levensmiddelen en diervoeders is het 
mogelijk dat andere landbouwpraktijken 
met betrekking tot het gebruik van gewas-
beschermingsmiddelen legaal worden 
toegepast, wat soms resulteert in andere 
bestrijdings-middelenresiduen dan die 
welke het gevolg zijn van legale 
toepassingen in de Gemeenschap. Bijgevolg 
moeten er voor ingevoerde producten 
MRL's worden vastgesteld die rekening 
houden met de betrokken toepassingen en 
de daaruit voortvloeiende residuen, op 
voorwaarde dat, met gebruikmaking van de 
criteria die ook gelden voor binnenlandse 
producten, kan worden aangetoond dat die 
producten veilig zijn. 

Or. da 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 43 
Overweging 21 bis (nieuw) 

 (21 bis) De Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid (EFSA) moet alle erkende 
wetenschappelijke literatuur over de 
toxicologische gevolgen van het 
plantenbeschermingsproduct in kwestie 
bestuderen wanneer zij de gevaren voor de 
consument beoordeelt. Met name gevolgen 
zoals immunotoxiciteit, 
hormoonontregeling, 
ontwikkelingstoxiciteit, toxiciteit na 
blootstelling tijdens de ontwikkeling en de 
gevolgen van lage doses moeten in 
overweging worden genomen. 

Or. fr 

Motivering 

Heropneming amendement 14 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 44 
Overweging 23 

(23) De handelspartners van de (23) De handelspartners van de 



AM\545847NL.doc 17/51 PE 349.878v01-00/19-115 

 NL 

Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook met de in internationaal 
verband door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's. 

Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook de in internationaal verband 
door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's, 
maar uitsluitend indien de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding (GP) 
worden nageleefd en er rekening wordt 
gehouden met klimaatomstandigheden. 

Or. fr 

Motivering 

Heropneming amendement 11 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 45 
Overweging 23 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook met de in internationaal 
verband door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's. 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook de in internationaal verband 
door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's, 
maar uitsluitend indien de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding (GP) 
worden nageleefd en er rekening wordt 
gehouden met klimaatomstandigheden. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement bevestigt nogmaals het standpunt van het EP (am. 11 eerste lezing). 
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Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 46 
Overweging 23 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook met de in internationaal 
verband door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's. 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook de in internationaal verband 
door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's, 
maar uitsluitend indien de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding (GP) 
worden nageleefd en er rekening wordt 
gehouden met klimaatomstandigheden. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement 11. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 47 
Overweging 23 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook met de in internationaal 
verband door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's. 

(23) De handelspartners van de 
Gemeenschap moeten via de 
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de 
voorgestelde MRL's worden geraadpleegd, 
voordat de MRL's worden vastgesteld; met 
hun opmerkingen moet rekening worden 
gehouden. Ook de in internationaal verband 
door de Commissie van de Codex 
Alimentarius vastgestelde gehalten moet 
rekening worden gehouden bij de 
vaststelling van communautaire MRL's, 
maar uitsluitend indien de beginselen van 
verantwoorde landbouwpraktijken worden 
nageleefd. 

Or. da 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 48 
Overweging 23 bis (nieuw) 

 (23 bis) Voor buiten de Gemeenschap 
geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders kunnen afwijkende 
landbouwpraktijken met betrekking tot het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig de wet zijn toegepast, wat 
resulteert in bestrijdingsmiddelenresiduen 
die afwijken van die welke het gevolg zijn 
van toepassingen in de EU overeenkomstig 
de communautaire regelgeving. Bijgevolg 
moeten voor ingevoerde producten MRL's 
worden vastgesteld die rekening houden 
met de betrokken toepassingen en de 
daaruit voortvloeiende residuen, op 
voorwaarde dat, met gebruikmaking van de 
criteria die ook gelden voor binnenlandse 
producten, kan worden aangetoond dat die 
producten veilig zijn. 

Or. da 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 49 
Overweging 23 bis (nieuw) 

 (23 bis) Voor buiten de Gemeenschap 
geproduceerde levensmiddelen en 
diervoeders kunnen afwijkende 
landbouwpraktijken met betrekking tot het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig de wet zijn toegepast, wat 
resulteert in bestrijdingsmiddelenresiduen 
die afwijken van die welke het gevolg zijn 
van toepassingen in de Gemeenschap 
overeenkomstig de communautaire 
regelgeving. Bijgevolg moeten voor 
ingevoerde producten MRL's worden 
vastgesteld die rekening houden met de 
betrokken toepassingen en de daaruit 
voortvloeiende residuen, op voorwaarde 
dat, met gebruikmaking van de criteria die 
ook gelden voor binnenlandse producten, 
kan worden aangetoond dat die producten 
veilig zijn. 
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Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 12 uit de eerste lezing, aanvaard door de Commissie. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 50 
Overweging 24 

(24) Het is noodzakelijk dat de Autoriteit de 
MRL-aanvragen en evaluatieverslagen van 
de lidstaten beoordeelt om de daaraan 
gerelateerde risico's voor consumenten, en, 
in voorkomend geval, dieren te bepalen. 

(24) Het is noodzakelijk dat de Autoriteit de 
MRL-aanvragen en evaluatieverslagen van 
de lidstaten beoordeelt om de daaraan 
gerelateerde risico's voor consumenten, en, 
in voorkomend geval, dieren te bepalen. De 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
moet alle door vakgenoten beoordeelde 
wetenschappelijke literatuur over de 
toxicologische gevolgen van het 
plantenbeschermingsproduct in kwestie 
bestuderen wanneer zij de gevaren voor de 
consument beoordeelt. Met name gevolgen 
zoals immunotoxiciteit, 
hormoonontregeling, 
ontwikkelingstoxiciteit, en de gevolgen van 
lage doses moeten in overweging worden 
genomen. 

Or. en 

Motivering 

Het is waarschijnlijk relevant voormalig amendement 14 opnieuw op te nemen zodat de 
toxicologische gevolgen worden tot een van de meest dringende taken die door de EFSA moeten 
worden gecontroleerd. Via het door de rapporteur in de ontwerpaanbeveling voor tweede lezing 
ingediende amendement dient financiële steun te worden gewaarborgd voor de vernieuwde en 
uitgebreide taken van de EFSA. 

Amendement ingediend door Lena Ek 

Amendement 51 
Artikel 11, lid 2, alinea 2 (nieuw) 

 Als in uitzonderlijke gevallen nauwkeuriger 
evaluaties moeten worden verlengd, kan de 
in lid 1 genoemde periode worden 
uitgebreid tot zes maanden vanaf de datum 
van ontvangst van de geldige aanvraag. 

Or. en 
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Motivering 

Een uiterste termijn van drie maanden is door de EFSA aanvaard. In het kader van de 
behandeling van aanvragen van nieuwe lidstaten kan het beschikbare wetenschappelijke 
onderzoek voor de EFSA onvoldoende zijn om binnen drie maanden tot een gefundeerd besluit te 
komen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 52 
Overweging 24 bis (nieuw) 

  (24 bis) De EFSA moet alle door 
vakgenoten beoordeelde wetenschappelijke 
literatuur over de toxicologische gevolgen 
van het plantenbeschermingsproduct in 
kwestie bestuderen wanneer zij de gevaren 
voor de consument beoordeelt. Met name 
gevolgen zoals immunotoxiciteit, 
hormoonontregeling, 
ontwikkelingstoxiciteit en de gevolgen van 
lage doses moeten in overweging worden 
genomen. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 14, aangenomen in eerste lezing. Om de taak van de Autoriteit 
te vergemakkelijken, dienen de aanvragers een overzicht te verstrekken van alle gepubliceerde, 
door vakgenoten beoordeelde wetenschappelijke literatuur met betrekking tot het product in 
kwestie. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 53 
Artikel -1 (nieuw) 

 Artikel -1 

Doel van deze verordening is de vaststelling 
van geharmoniseerde maximumwaarden 
voor residuen (MRL) van 
bestrijdingsmiddelen in producten van 
plantaardige of dierlijke oorsprong, ten 
einde alle Europese consumenten te 
beschermen tegen eventuele gevolgen voor 
de gezondheid. Deze MRL dienen derhalve 
op het laagste redelijkerwijs te bereiken 
niveau te worden vastgesteld ten einde voor 
de best mogelijke bescherming van de 
consument te zorgen. 
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Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 16, aangenomen in eerste lezing. Er moet worden gewezen op 
de noodzaak de volksgezondheid te beschermen en niet alleen het vrije verkeer van goederen te 
waarborgen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 54 
Artikel -1 (nieuw) 

 Artikel 1 

DOEL 

Doel van deze verordening is de vaststelling 
van geharmoniseerde maximumwaarden 
voor residuen (MRL) van 
bestrijdingsmiddelen in producten van 
plantaardige of dierlijke oorsprong, ten 
einde alle Europese consumenten te 
beschermen tegen eventuele gevolgen voor 
de gezondheid. MRL dienen derhalve op 
het laagste redelijkerwijs te bereiken niveau 
te worden vastgesteld ten einde voor de best 
mogelijke bescherming van de consument 
te zorgen. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 16, aangenomen in eerste lezing. Het doel van de verordening 
dient duidelijk gedefinieerd te worden. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 55 
Artikel -1 (nieuw) 

 Artikel -1 

Doel 

Doel van deze verordening is de vaststelling 
van geharmoniseerde maximumwaarden 
voor residuen (MRL) van 
bestrijdingsmiddelen in producten van 
plantaardige of dierlijke oorsprong, ten 
einde alle Europese consumenten te 
beschermen tegen eventuele gevolgen voor 
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de gezondheid. MRL dienen derhalve op 
het laagste redelijkerwijs te bereiken niveau 
te worden vastgesteld ten einde voor de best 
mogelijke bescherming van de consument 
te zorgen. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 16 uit de eerste lezing, aanvaard door de Commissie. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 56 
Artikel 1 

Deze verordening stelt, overeenkomstig de 
bij Verordening (EG) nr. 178/2002 
vastgestelde algemene beginselen, 
geharmoniseerde communautaire bepalingen 
vast betreffende de maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en van dierlijke oorsprong. 

Deze verordening stelt, overeenkomstig de 
bij Verordening (EG) nr. 178/2002 
vastgestelde algemene beginselen, 
geharmoniseerde communautaire bepalingen 
vast betreffende de maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en van dierlijke oorsprong, ten 
einde alle Europese consumenten te 
beschermen tegen eventuele gevolgen voor 
de gezondheid. MRL dienen derhalve op 
het laagste redelijkerwijs te bereiken niveau 
te worden vastgesteld ten einde voor de best 
mogelijke bescherming van de consument 
te zorgen. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is een steun in de rug voor het voorstel dat de rapporteur doet in zijn 
amendement 1. De formulering van onderhavig amendement is overgenomen van amendement 
16 van het EP. 

Amendement ingediend door Robert William Sturdy 

Amendement 57 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
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productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders. Zij 
omvatten eveneens de toepassing van de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, alsook het gebruik van 
een zo gering mogelijke hoeveelheid 
bestrijdingsmiddelen en vaststelling van 
MRL/tijdelijke MRL op het laagste niveau 
dat verkrijging van de gewenste gevolgen 
mogelijk maakt; 

Or. en 

Motivering 

Zoals tijdens de eerste lezing gezegd vormt geïntegreerde plagenbestrijding deel van de definitie 
van verantwoorde landbouwpraktijken overeenkomstig 91/414/EEG. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 58 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): beste 
beschikbare landbouwmethoden op basis 
van geïntegreerde plagenbestrijding (GP), 
in het kader waarvan aan alternatieve 
methoden en praktijken voor 
gewasbescherming voorrang wordt gegeven 
boven het gebruik van chemische stoffen; 

Or. fr 

Motivering 

Samenhang met in andere wetgevingen vastgestelde bepalingen is gewenst. In dit geval is het 
zaak ervoor te zorgen dat er aansluiting is op het zesde milieuactieprogramma en erop toe te 
zien dat de verantwoorde landbouwpraktijken zich ontwikkelen in de richting van meer eerbied 
voor het milieu, bescherming van planten en van de menselijke gezondheid. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 59 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
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omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders. Zij 
omvatten eveneens de toepassing van de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, alsook het gebruik van 
een zo gering mogelijke hoeveelheid 
bestrijdingsmiddelen en vaststelling van 
MRL/tijdelijke MRL op het laagste niveau 
dat verkrijging van de gewenste gevolgen 
mogelijk maakt; 

Or. en 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 60 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders, alsook 
landbouwmethoden op basis van 
geïntegreerde plagenbestrijding (GP), in 
het kader waarvan aan alternatieve 
methoden en praktijken  voor 
gewasbescherming voorrang wordt gegeven 
boven het gebruik van chemische stoffen; 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig het debat in de Commissie milieu en de amendementen in eerste lezing is het 
doel bij te dragen tot omschrijving van verantwoorde landbouwpraktijken die een steun 
betekenen voor alternatieve methoden die reeds in gebruik en door nationale instanties 
gevalideerd zijn. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 61 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): beste 
beschikbare landbouwmethoden op basis 
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geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

van geïntegreerde plagenbestrijding (GP), 
in het kader waarvan aan alternatieve 
methoden en praktijken  voor 
gewasbescherming voorrang wordt gegeven 
boven het gebruik van chemische stoffen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 23 uit eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 62 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): beste 
beschikbare landbouwmethoden op basis 
van geïntegreerde plagenbestrijding (GP), 
in het kader waarvan aan alternatieve 
methoden en praktijken  voor 
gewasbescherming voorrang wordt gegeven 
boven het gebruik van chemische stoffen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 23 eerste lezing. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 63 
Artikel 3, lid 2, letter a) 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): de 
door een land aanbevolen, toegestane of 
geregistreerde veilige toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen onder reële 
omstandigheden in elk stadium van de 
productie, de opslag, het vervoer, de 
distributie en de verwerking van 
levensmiddelen en diervoeders; 

(a) goede landbouwpraktijken (GLP): beste 
beschikbare landbouwmethoden op basis 
van geïntegreerde plagenbestrijding (GP), 
in het kader waarvan aan niet-chemische 
methoden en praktijken voor 
gewasbescherming zoals resistente 
variëteiten, wisselbouw, mechanisch 
wieden en biologische bestrijding voorrang 
wordt gegeven boven het gebruik van 
chemische stoffen; 

Or. en 
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Motivering 

Wederopneming van het in eerste lezing goedgekeurde amendement 23. Ter bescherming van de 
volksgezondheid leveren de beste landbouwpraktijken de laagste MRL op, de laagste mate van 
blootstelling van consumenten en het kleinste gevaar voor de gezondheid. Niet-chemische 
methoden en praktijken moeten met voorrang worden toegepast daar hierdoor een gevaar voor 
de consumenten wordt voorkomen. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 64 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder op basis van de 
beste beschikbare landbouwmethoden voor 
plantenbescherming, d.w.z. geïntegreerde 
plagenbestrijding (GP) in een bepaalde 
klimaatzone, en de laagste blootstelling van 
de consument, dat noodzakelijk is om alle 
kwetsbare consumenten te beschermen; 
indien een MRL wordt overschreden 
moeten maatregelen worden genomen om 
het product uit de markt te nemen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 21 eerste lezing. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 65 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder op basis van de 
beste beschikbare landbouwmethoden voor 
plantenbescherming, d.w.z. geïntegreerde 
plagenbestrijding (GP) in een bepaalde 
klimaatzone, en de laagste blootstelling van 
de consument, dat noodzakelijk is om alle 
kwetsbare consumenten te beschermen; 
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indien een MRL wordt overschreden 
moeten maatregelen worden genomen om 
het product uit de markt te nemen; 

Or. en 

Motivering 

In het gemeenschappelijk standpunt wordt niet gezegd wat er moet gebeuren als MRL's worden 
overschreden, waardoor het Commissievoorstel wordt verzwakt en voorbijgegaan wordt aan het 
amendement van het EP uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 66 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau op basis van de beste 
beschikbare landbouwmethoden voor 
plantenbescherming, d.w.z. geïntegreerde 
plagenbestrijding (GP) in een bepaalde 
klimaatzone, en de laagste blootstelling van 
de consument, dat noodzakelijk is om alle 
kwetsbare consumenten te beschermen; 
indien een MRL wordt overschreden 
moeten maatregelen worden genomen om 
het product uit de markt te nemen; 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming amendement 21 eerste lezing. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 67 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder mede op basis 
van de beste beschikbare 
landbouwmethoden voor 
plantenbescherming, d.w.z. geïntegreerde 
plagenbestrijding (GP) in een bepaalde 
klimaatzone, en de laagste blootstelling van 
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de consument, dat noodzakelijk is om alle 
kwetsbare consumenten te beschermen; 

Or. en 

Motivering 

Goede landbouwpraktijken moeten hier worden vermeld om geïntegreerde plagenbestrijding te 
ondersteunen en een adequate bescherming te bieden aan de meest kwetsbare 
consumentengroep. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 68 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): de laagst 
mogelijke concentratie van een residu op 
basis van de beste beschikbare 
landbouwmethoden voor 
plantenbescherming met geïntegreerde 
plagenbestrijding (GP) als minimum in een 
bepaalde klimaatzone bij overschrijding 
waarvan maatregelen moeten worden 
genomen om het product uit de markt te 
nemen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 12 eerste lezing. MRL's moeten zo laag mogelijk worden 
vastgesteld om de gevaren die aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn verbonden zo veel 
mogelijk te verminderen en de volksgezondheid te beschermen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 69 
Artikel 3, lid 2, letter d) 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder; 

(d) maximumresidugehalte (MRL): het 
hoogste wettelijk toegestane 
concentratieniveau van een 
bestrijdingsmiddelenresidu in of op een 
levensmiddel of diervoeder op grond van 
het GLB; 

Or. da 
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Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 70 
Artikel 3, lid 2, letter g), streepje 1 

- het gebruik van de werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel op een bepaald 
product in de Gemeenschap niet is 
toegestaan; of 

- het gebruik van de werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel op een bepaald 
product in de Gemeenschap niet is 
toegestaan in verband met andere redenen 
dan de volksgezondheid voor het specifieke 
product en het specifieke gebruik;  

Or. en 

Motivering 

Amendement 24 van het Parlement uit de eerste lezing hield verband met bezorgdheid over de 
internationale handel. De Raad is teruggegaan naar de oorspronkelijke tekst. Dit amendement 
wordt als compromis voorgesteld. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 71 
Artikel 3, lid 2, letter g), streepje 2 

- een bestaand communautair MRL niet 
volstaat om aan de in het kader van het 
inter-nationale handelsverkeer geldende 
eisen te voldoen; 

Schrappen. 

Or. en 

Motivering 

Amendement 24 van het Parlement uit de eerste lezing hield verband met bezorgdheid over de 
internationale handel. De Raad is teruggegaan naar de oorspronkelijke tekst. Dit amendement 
wordt als compromis voorgesteld. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 72 
Artikel 3, lid 2, letter i) 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van door middel 
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ogenblik van de evaluatie bekende 
gegevens; 

van geschikt onderzoek verkregen 
gegevens, met inbegrip van aanvullende en 
elkaar onderling versterkende gevolgen van 
verschillende producten voor de 
bescherming van gewassen, en rekening 
houdend met de extra kwetsbaarheid van 
kinderen en foetussen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 26 eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 73 
Artikel 3, lid 2, letter i) 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
ogenblik van de evaluatie bekende 
gegevens; 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
ogenblik van de evaluatie bekende gegevens, 
met inbegrip van aanvullende en elkaar 
onderling versterkende gevolgen van 
verschillende producten voor de 
bescherming van gewassen, en rekening 
houdend met de extra kwetsbaarheid van 
kinderen en foetussen; 

Or. en 

Motivering 

Evenals in amendement 1 het geval was, moet hier rekening worden gehouden met elkaar 
onderling versterkende gevolgen en met de bescherming van bijzonder kwetsbare groepen. De 
bedoeling is nog meer gewicht te leggen op hetgeen de rapporteur zelf al in zijn amendement 12 
op artikel 14 heeft verwoord. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 74 
Artikel 3, lid 2, letter i) 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
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levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
ogenblik van de evaluatie bekende 
gegevens; 

levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van door middel 
van geschikt onderzoek verkregen 
gegevens, met inbegrip van aanvullende en 
elkaar onderling versterkende gevolgen van 
verschillende producten voor de 
bescherming van gewassen, en rekening 
houdend met de extra kwetsbaarheid van 
kinderen en foetussen; 

Or. en 

Motivering 

Zoals duidelijk verklaard werd in amendement 26 van het EP in eerste lezing is het belangrijk 
zorgvuldig aandacht te schenken aan de kwetsbaarheid van kinderen en foetussen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 75 
Artikel 3, lid 2, letter i) 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
ogenblik van de evaluatie bekende 
gegevens; 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van door middel 
van geschikt onderzoek verkregen 
gegevens, met inbegrip van aanvullende en 
elkaar onderling versterkende gevolgen van 
verschillende producten voor de 
bescherming van gewassen, en rekening 
houdend met de extra kwetsbaarheid van 
kinderen en foetussen; 

Or. da 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 76 
Artikel 3, lid 2, letter i) 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 

(i) acute referentiedosis: de geraamde 
hoeveelheid van een stof in een 
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levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die in korte tijd, 
meestal tijdens één maaltijd of in de loop 
van één dag, mag worden ingenomen zonder 
merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
ogenblik van de evaluatie bekende 
gegevens; 

levensmiddel of drinkwater, uitgedrukt in 
verhouding tot het lichaamsgewicht, die in 
korte tijd, meestal tijdens één maaltijd of in 
de loop van één dag, mag worden 
ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het ogenblik van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
foetussen; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming amendement 26 eerste lezing. Er bestaat een grote hoeveelheid 
wetenschappelijke literatuur die duidt op aanvullende en elkaar onderling versterkende gevolgen 
van verschillende producten voor de bescherming van gewassen (bij voorbeeld paraquat en 
maneb) en de resten daarvan in voedsel. Voorts dient er rekening te worden gehouden met 
nieuwe wetenschappelijke bevindingen die wijzen op de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen 
en foetussen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 77 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor iedere consument, 
zulks op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
foetussen. 

Or. da 
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Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 78 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel of drinkwater, uitgedrukt in 
verhouding tot het lichaamsgewicht, die 
levenslang elke dag mag worden ingenomen 
zonder merkbaar gezondheidsrisico voor de 
consument, zulks op basis van de op het 
tijdstip van de evaluatie bekende gegevens, 
met inbegrip van aanvullende en elkaar 
onderling versterkende gevolgen van 
verschillende producten voor de 
bescherming van gewassen, en rekening 
houdend met de extra kwetsbaarheid van 
kinderen en foetussen. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 27 uit de eerste lezing. Er bestaat een grote hoeveelheid 
wetenschappelijke literatuur die duidt op aanvullende en elkaar onderling versterkende gevolgen 
van verschillende producten voor de bescherming van gewassen (bij voorbeeld paraquat en 
maneb) en de resten daarvan in voedsel. Voorts dient er rekening te worden gehouden met 
nieuwe wetenschappelijke bevindingen die wijzen op de bijzondere kwetsbaarheid van kinderen 
en foetussen. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 79 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
foetussen. 
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Or. en 

Motivering 

Zie amendement 7. Wederopneming van amendement 27 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 80 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor iedere consument, 
zulks op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
foetussen. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 27 uit de eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 81 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor iedere consument, 
zulks op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
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foetussen. 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 27, aangenomen in eerste lezing. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 82 
Artikel 3, lid 2, letter j) 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens. 

(j) aanvaardbare dagelijkse inname (ADI): 
de geraamde hoeveelheid van een stof in een 
levensmiddel, uitgedrukt in verhouding tot 
het lichaamsgewicht, die levenslang elke dag 
mag worden ingenomen zonder merkbaar 
gezondheidsrisico voor de consument, zulks 
op basis van de op het tijdstip van de 
evaluatie bekende gegevens, met inbegrip 
van aanvullende en elkaar onderling 
versterkende gevolgen van verschillende 
producten voor de bescherming van 
gewassen, en rekening houdend met de 
extra kwetsbaarheid van kinderen en 
foetussen. 

Or. en 

Motivering 

Dezelfde opvatting als hierboven: met aanvullende en elkaar onderling versterkende gevolgen 
moet rekening worden gehouden, en ook met de bescherming van bijzonder kwetsbare groepen. 
De bedoeling is nog meer gewicht te leggen op hetgeen de rapporteur zelf al heeft verwoord in 
zijn amendement 12 op artikel 14. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 83 
Artikel 6, lid 2 

2. Partijen, waaronder fabrikanten, telers en 
producenten van de in bijlage I bedoelde 
producten die op afdoende wijze kunnen 
aantonen dat zij een gewettigd belang 
hebben, kunnen eveneens overeenkomstig 
artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat 
indienen. 

2. Alle partijen die een legitiem belang 
hebben bij gezondheid en milieu, alsook 
commercieel belanghebbende partijen, 
waaronder fabrikanten, telers en producenten 
van de in bijlage I bedoelde producten 
kunnen eveneens overeenkomstig artikel 7 
een aanvraag bij een lidstaat indienen. 

Or. en 
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Motivering 

Wederopneming van amendement 30 uit de eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 84 
Artikel 6, lid 2 

2. Partijen, waaronder fabrikanten, telers en 
producenten van de in bijlage I bedoelde 
producten die op afdoende wijze kunnen 
aantonen dat zij een gewettigd belang 
hebben, kunnen eveneens overeenkomstig 
artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat 
indienen. 

2. Partijen, waaronder maatschappelijke 
organisaties fabrikanten, telers en 
producenten van de in bijlage I bedoelde 
producten die op afdoende wijze kunnen 
aantonen dat zij een gewettigd belang 
hebben, kunnen eveneens overeenkomstig 
artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat 
indienen. 

Or. en 

Motivering 

Amendement 30, aangenomen in eerste lezing, was erop gericht een bredere definitie te krijgen 
van "belanghebbenden", om het mogelijk te maken dat NGO's die zich met gezondheid of milieu 
bezighouden een aanvraag indienen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 85 
Artikel 6, lid 2 

2. Partijen, waaronder fabrikanten, telers en 
producenten van de in bijlage I bedoelde 
producten die op afdoende wijze kunnen 
aantonen dat zij een gewettigd belang 
hebben, kunnen eveneens overeenkomstig 
artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat 
indienen. 

2. Alle partijen die een legitiem belang 
hebben bij gezondheid en milieu, alsook 
commercieel belanghebbende partijen, 
waaronder fabrikanten, telers, importeurs en 
producenten van de in bijlage I bedoelde 
producten die op afdoende wijze kunnen 
aantonen dat zij een gewettigd belang 
hebben, kunnen eveneens overeenkomstig 
artikel 7 een aanvraag bij een lidstaat 
indienen. 

Or. da 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 86 
Artikel 7, lid 1, letter c) 

c) in voorkomend geval, wetenschappelijk 
onderbouwde redenen tot bezorgdheid; 

c) een volledig overzicht van de eventuele 
bezorgdheid die in de wetenschappelijke 
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literatuur is geuit over het 
gewasbeschermingsproduct en/of het residu 
daarvan alsmede een overzicht van de 
open, collegiaal getoetste literatuur van de 
tien voorafgaande jaren over het 
gewasbeschermingsproduct en/of het residu 
daarvan; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 33, aangenomen in eerste lezing, met een kleine wijziging om 
rekening te houden met de bezorgdheid van de Raad over de capaciteiten van de Europese 
Autoriteit voor Voedselveiligheid (ESFA). Indien in de wetenschappelijke literatuur bezorgdheid 
wordt geuit over het gewasbeschermingsproduct en/of het residu daarvan, moet de aanvrager 
van een MRL een volledig overzicht geven van de geuite bezorgdheid. Ook moet de aanvrager en 
niet de ESFA de relevante wetenschappelijke literatuur over het product voorleggen. Indien een 
aanvrager dit niet doet, zou dit een reden moeten zijn om de aanvraag af te wijzen. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 87 
Artikel 7, lid 1, letter c) bis (nieuw) 

 c bis) een volledig overzicht van de 
eventuele bezorgdheid die in de 
wetenschappelijke literatuur is geuit over 
het gewasbeschermingsproduct en/of het 
residu daarvan; 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 33, aangenomen in eerste lezing. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 88 
Artikel 7, lid 1, letter d) bis (nieuw) 

  d bis) een beoordeling van met name 
gevolgen zoals immunotoxiciteit, 
neurotoxiciteit, vroege-
ontwikkelingstoxiciteit, de gevolgen van 
lage doses en hormoonontregeling van het 
gewasbeschermingsproduct of het residu 
daarvan; elkaar versterkende gevolgen van  
plantenbeschermingsproducten en residuen 
daarvan; 
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Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 36, aangenomen in eerste lezing. Toxicologische tests ter 
beoordeling van de (neurologische, immunotoxische, hormonale en met kanker verband 
houdende) gevolgen, later in het leven, van blootstelling in sleutelfases van de ontwikkeling van 
de mens (embryo's, foetussen, kinderen) zijn momenteel niet vereist voor de beoordeling van 
werkzame bestanddelen en producten. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 89 
Artikel 7, lid 1, letter v) bis (nieuw) 

  (v bis) een verduidelijking van de concrete 
geïntegreerde plagenbestrijdingsmethoden 
die voor de verschillende gewassen worden 
toegepast. 

Or. en 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 90 
Artikel 7, lid 1, letter c) bis (nieuw) 

  c bis) een beoordeling van met name 
gevolgen zoals immunotoxiciteit, 
neurotoxiciteit, vroege-
ontwikkelingstoxiciteit, de gevolgen van 
lage doses en hormoonontregeling van het 
gewasbeschermingsproduct of het residu 
daarvan; elkaar versterkende gevolgen van  
plantenbeschermingsproducten en residuen 
daarvan. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 36 uit de eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 91 
Artikel 10, lid 1, letter c) bis (nieuw) 

 c bis) een beoordeling van met name 
gevolgen zoals immunotoxiciteit, 
neurotoxiciteit, vroege-
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ontwikkelingstoxiciteit, de gevolgen van 
lage doses en hormoonontregeling van het 
gewasbeschermingsproduct of het residu 
daarvan; elkaar versterkende gevolgen van  
plantenbeschermingsproducten en residuen 
daarvan. 

Or. en 

Motivering 

Evenals in overweging 24 moet, net zoals bij de eerste lezing, rekening met de toxiciteit worden 
gehouden. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 92 
Artikel 10, lid 1, letter c) bis (nieuw) 

  c bis) een beoordeling van met name 
gevolgen zoals immunotoxiciteit, 
neurotoxiciteit, vroege-
ontwikkelingstoxiciteit, de gevolgen van 
lage doses en hormoonontregeling van het 
gewasbeschermingsproduct of het residu 
daarvan; elkaar versterkende gevolgen van  
plantenbeschermingsproducten en residuen 
daarvan. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 36, aangenomen in eerste lezing, enigszins gewijzigd om 
rekening te houden met bezorgdheid in de Raad over de capaciteiten van de EFSA. Bij de 
vaststelling van de MRL's moet rekening worden gehouden met alle wetenschappelijke gegevens. 
Bovendien moet nieuw bewijsmateriaal over toxische, immunotoxische of hormoonontregelende 
gevolgen van gewasbeschermingsmiddelen leiden tot intrekking van de toelating van de 
betrokken stof overeenkomstig verordening 91/414. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 93 
Artikel 14, lid 2, letter a) 

a) de beschikbare wetenschappelijke en 
technische kennis; 

a) de beschikbare wetenschappelijke en 
technische kennis, met inbegrip van een 
overzicht van de wetenschappelijke 
literatuur van de tien voorafgaande jaren 
over het betrokken 
gewasbeschermingsproduct en/of het residu 
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daarvan; 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 33 uit de eerste lezing. Het is niet aanvaardbaar dat niet de 
eis zou worden gesteld van een systematische beoordeling van de beschikbare wetenschappelijke 
literatuur tijdens de evaluatieprocedure van de werkzame bestanddelen en producten. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 94 
Artikel 14, lid 2, letter a) 

a) de beschikbare wetenschappelijke en 
technische kennis; 

a) de beschikbare wetenschappelijke en 
technische kennis, o.m. een overzicht van de 
laatste 10 jaar van  door vakgenoten van 
commentaar voorziene open 
wetenschappelijke literatuur over een 
bepaald gewasbeschermingsproduct en de 
residuen daarvan; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 42 uit de eerste lezing. In het kader van besluiten over MRL 
moet rekening worden gehouden met alle beschikbare nieuwe wetenschappelijke gegevens. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 95 
Artikel 14, lid 2, letter c) 

c) de resultaten van een beoordeling van de 
mogelijke risico's voor consumenten en, in 
voorkomend geval, dieren; 

c) de resultaten van een beoordeling van de 
mogelijke risico's voor consumenten die de 
grootste hoeveelheden opnemen (met 
inbegrip van de blootstelling aan andere 
bronnen dan voedsel) en het meest 
kwetsbaar zijn en, in voorkomend geval, 
dieren; 

Or. en 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 96 
Artikel 14, lid 2, letter c) 

c) de resultaten van een beoordeling van de c) de resultaten van een beoordeling van de 
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mogelijke risico's voor consumenten en, in 
voorkomend geval, dieren; 

mogelijke risico's voor consumenten die de 
grootste hoeveelheden opnemen (met 
inbegrip van de blootstelling aan andere 
bronnen dan voedsel) en het meest 
kwetsbaar zijn en, in voorkomend geval, 
dieren; 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 44 uit de eerste lezing. De consumenten worden langs andere 
wegen blootgesteld aan residuen van synthetische chemische stoffen zoals het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen binnenshuis, op het gazon en via luchtvervuiling (in gebieden met 
intensieve landbouw). Met deze andere manieren van blootstelling moet rekening worden 
gehouden. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 97 
Artikel 14, lid 2, letter c) 

c) de resultaten van een beoordeling van de 
mogelijke risico's voor consumenten en, in 
voorkomend geval, dieren; 

c) de resultaten van een beoordeling van de 
mogelijke risico's voor consumenten die de 
grootste hoeveelheden opnemen (met 
inbegrip van de blootstelling aan andere 
bronnen dan voedsel) en het meest 
kwetsbaar zijn en, in voorkomend geval, 
dieren; 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 44 uit de eerste lezing. Vanuit gezondheidsoogpunt moet 
worden gekeken naar de eventuele gevolgen van blootstelling van de consument aan één stof of 
stoffen met reeds bekende gecombineerde effecten via diverse blootstellingswegen en -bronnen 
die mogelijk zijn. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 98 
Artikel 14, lid 2, letter e) 

e) een CXL of een GLP die in een derde 
land wordt toegepast voor het legale gebruik 
van een werkzame stof in dat derde land; 

e) een CXL of een GLP die in een derde 
land wordt toegepast voor werkzame stoffen 
waarvan het gebruik is toegestaan in de 
EU; 

Or. en 
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Motivering 

Wederopneming van amendement 45 uit de eerste lezing. Met MRL's die door de Codex 
Alimentarius worden aanbevolen moet alleen rekening worden gehouden als het gaat om stoffen 
die in de EU om redenen van consumenten- of milieubescherming niet verboden zijn.  

Amendement ingediend door Linda McAvan 

Amendement 99 
Artikel 16, lid 1, letter e) bis (nieuw) 

  e bis) in voorkomend geval: nieuwe 
producten, productgroepen en/of delen van 
producten die zijn opgenomen in Bijlage I,  
indien één of meer lidstaten daarom 
verzoeken, teneinde eventueel 
wetenschappelijke studies ter 
ondersteuning van een MRL te kunnen 
uitvoeren en te beoordelen, mits er geen 
bedenkingen in verband met een 
onaanvaardbaar veiligheidsrisico voor de 
consument zijn. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 4, lid 2 van het gemeenschappelijk standpunt biedt de mogelijkheid nieuwe producten op 
te nemen in Bijlage I, die niet bestond in het Commissievoorstel (artikel 17). Het 
gemeenschappelijk standpunt voorziet echter niet in toereikende overgangsregelingen. Het ligt 
voor de hand dergelijke regelingen op te nemen in artikel 16, dat betrekking heeft op 
omstandigheden waaronder tijdelijke MRL's kunnen worden vastgesteld. MRL's zijn gebaseerd 
op gegevens van specifieke proefnemingen, die normaliter in de loop van twee groeiseizoenen 
plaatsvinden en dan door de regelgevende autoriteit worden geëvalueerd. Het is niet 
waarschijnlijk dat deze gegevens bestaan voor producten waarvoor eerder geen MRL's vereist 
waren; in plaats daarvan wordt de toepassing van gewasbeschermingsproducten voor deze 
gewassen toegestaan op basis van veiligheidsgegevens van meer algemene aard. Indien er 
producten in Bijlage I zouden worden opgenomen zonder dat er tijd zou worden geschapen om 
de gegevens van specifieke MRL-proefnemingen te genereren en te evalueren, zouden hun MRL's 
worden vastgesteld op de standaardwaarde (in feite: nul). Als gevolg daarvan zou er een einde 
moeten komen aan het bestaande, goedgekeurde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
deze producten, hoewel ze veilig voor de consument zijn. 

Amendement ingediend door Linda McAvan 

Amendement 100 
Artikel 16, lid 2, alinea 3 

De in lid 1, onder d), bedoelde MRL's 
worden opnieuw beoordeeld bij het 

De in lid 1, onder d), bedoelde MRL's 
worden opnieuw beoordeeld bij het 



PE 349.878v01-00/19-115 44/51 AM\545847NL.doc 

NL 

verstrijken van de periode waarvoor de 
essentiële toepassing was toegestaan. 

verstrijken van de periode waarvoor de 
essentiële toepassing was toegestaan. De in 
lid 1, onder e) bedoelde MRL's worden 
opnieuw beoordeeld nadat de 
wetenschappelijke studies zijn afgerond en 
geëvalueerd, en zulks niet later dan vier 
jaar na hun opneming in Bijlage III. 

Or. en 

Motivering 

Artikel 4, lid 2 van het gemeenschappelijk standpunt biedt de mogelijkheid nieuwe producten op 
te nemen in Bijlage I, die niet bestond in het Commissievoorstel (artikel 17). Het 
gemeenschappelijk standpunt voorziet echter niet in toereikende overgangsregelingen. Het ligt 
voor de hand dergelijke regelingen op te nemen in artikel 16, dat betrekking heeft op 
omstandigheden waaronder tijdelijke MRL's kunnen worden vastgesteld. MRL's zijn gebaseerd 
op gegevens van specifieke proefnemingen, die normaliter in de loop van twee groeiseizoenen 
plaatsvinden en dan door de regelgevende autoriteit worden geëvalueerd. Het is niet 
waarschijnlijk dat deze gegevens bestaan voor producten waarvoor eerder geen MRL's vereist 
waren; in plaats daarvan wordt de toepassing van gewasbeschermingsproducten voor deze 
gewassen toegestaan op basis van veiligheidsgegevens van meer algemene aard. Indien er 
producten in Bijlage I zouden worden opgenomen zonder dat er tijd zou worden geschapen om 
de gegevens van specifieke MRL-proefnemingen te genereren en te evalueren, zouden hun MRL's 
worden vastgesteld op de standaardwaarde (in feite: nul). Als gevolg daarvan zou er een einde 
moeten komen aan het bestaande, goedgekeurde gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op 
deze producten, hoewel ze veilig voor de consument zijn. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 101 
Artikel 16 bis (nieuw) 

 Artikel 16 bis 

 Cumulatieve grenswaarden 
 Volgens de procedure van artikel 45, lid 2 

en overeenkomstig de in artikel 14 
beschreven normen, worden cumulatieve 
grenswaarden  vastgesteld voor de 
aanwezigheid van meervoudige residuen 
van bestrijdingsmiddelen in levens- en 
voedermiddelen met residuen van 
verschillende bestrijdingsmiddelen. Bij 
overschrijding van de cumulatieve 
grenswaarden gelden de bepalingen van de 
artikelen 18, 19 en 20 dienovereenkomstig. 

Or. en 
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Motivering 

Wederopneming van amendement 40 uit de eerste lezing. Het aandeel van levensmiddelen in de 
EU die verscheidene bestrijdingsmiddelenresiduen bevatten, steeg tussen 1998 en 2002 van 13 
tot 21%. Uit het Monitoringverslag inzake residuen van bestrijdingsmiddelen van het Voedsel- 
en Veterinair Bureau over 2002 blijkt duidelijk dat vooral het aantal monsters dat niet minder 
dan vier of meer bestrijdingsmiddelen bevat, sterk is toegenomen. De gevolgen van de 
individuele werkzame bestanddelen voor het menselijk organisme kunnen cumulatief zijn (b.v. bij 
een meervoudige belasting met bepaalde organofosfaten), of er kan een wederzijds versterkende 
werking optreden. De in de verordening gekozen benadering met individuele grenswaarden is 
niet goed afgestemd op de huidige residuniveaus of op de eisen aan een preventieve bescherming 
van de gezondheid. 
In de verordening moeten daarom cumulatieve grenswaarden worden opgenomen. Deze zouden 
bij voorbeeld kunnen worden vastgesteld door te bepalen in hoeverre de individuele gehalten 
aan diverse stoffen in producten de maximumgehalten voor residuen benaderen en de gehalten 
bij elkaar op te tellen. Het product zou dan bij overschrijding van de cumulatieve grenswaarde, 
evenals bij overschrijding van de grenswaarde van één afzonderlijk werkzaam bestanddeel, uit 
de markt moeten worden genomen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 102 
Artikel 22, lid 2 bis (nieuw) 

 2 bis. Tijdelijke MRL's worden vastgesteld 
op het laagste niveau dat in alle lidstaten 
kan worden bereikt op basis van goede 
landbouwpraktijk en met inachtneming van 
de beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 49 uit de eerste lezing. Het voorzorgsbeginsel moet hier 
worden toegepast en tijdelijke MRL's moeten op de laagste redelijke waarden worden 
vastgesteld. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 103 
Artikel 23, letter a) 

a) de GLP; a) de GLP, de beste beschikbare 
landbouwmethoden op basis van 
geïntegreerde plagenbestrijding (GP), 
waarbij aan alternatieve 
gewasbeschermingsmethoden en 
-praktijken de voorkeur wordt gegeven 
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boven het gebruik van chemische middelen 
voor de definitie van iedere MRL.  

Or. fr 

Motivering 

Amendement om coherentie te bereiken met de andere amendementen die zijn voorgesteld op dit 
specifieke punt van goede landbouwpraktijken, b.v. het amendement op artikel 3, lid 2, onder a). 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 104 
Artikel 23, letter c) bis (nieuw) 

 c bis) de beschikbare wetenschappelijk en 
technische kennis, waaronder een overzicht 
van de erkende wetenschappelijke 
literatuur van de tien voorafgaande jaren 
over het betrokken 
gewasbeschermingsproduct en/of het residu 
daarvan; de immunotoxiciteit, endocriene 
storingen, vroege-ontwikkelingstoxiciteit, 
de gevolgen van lage doses moeten daarbij 
met name de aandacht krijgen;  

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van de amendementen 33 en 36 uit de eerste lezing. Amendement om 
samenhang te bereiken met het amendement dat is ingediend op artikel 7, lid 1, onder d bis) 
(nieuw). 
Toxicologische tests ter beoordeling van de (neurologische, immunotoxische, hormonale en met 
kanker verband houdende) gevolgen, later in het leven, van blootstelling in sleutelfases van de 
ontwikkeling van de mens (embryo's, foetussen, kinderen) zijn momenteel niet vereist voor de 
beoordeling van werkzame bestanddelen en producten. 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 105 
Artikel 24, lid 1, inleidende formule 

1. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit aan de Commissie een met 
redenen omkleed advies uit over potentiële 
risico's voor de gezondheid van de 
consument die toe te schrijven zijn aan: 

1. De Autoriteit brengt aan de Commissie 
een met redenen omkleed advies uit over 
potentiële risico's voor de gezondheid van de 
consument die toe te schrijven zijn aan: 

Or. fr 
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Motivering 

Er moet voor worden gezorgd dat de Autoriteit autonoom kan handelen bij het opstellen van het 
advies. Dit neemt niet weg dat de Commissie de Autoriteit kan verzoeken adviezen uit te brengen. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 106 
Artikel 24, lid 1, inleidende formule 

1. Op verzoek van de Commissie brengt de 
Autoriteit aan de Commissie een met 
redenen omkleed advies uit over potentiële 
risico's voor de gezondheid van de 
consument die toe te schrijven zijn aan: 

1. De Autoriteit brengt aan de Commissie 
een met redenen omkleed advies uit over 
potentiële risico's voor de gezondheid van de 
consument die toe te schrijven zijn aan: 

Or. en 

Motivering 

De Autoriteit moet de gegevens evalueren die door de lidstaten verstrekt worden, en dat niet 
alleen op verzoek van de Commissie. Met dit amendement wordt een deel van de oorspronkelijke 
tekst van het Commissievoorstel weer ingevoerd (artikel 25 van COM (2003)0117).  

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 107 
Artikel 25 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 
Tijdelijke MRL worden vastgesteld op het 
laagste niveau dat in alle lidstaten kan 
worden bereikt op basis van goede 
landbouwpraktijk en met inachtneming van 
de beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. 

Or. fr 

Motivering 

Amendement om eenheid te bereiken met het eerste deel van het op artikel 24 voorgestelde 
amendement. Wederopneming van het tweede deel van amendement 49 uit de eerste lezing. 
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Amendement ingediend door Dorette Corbey 

Amendement 108 
Artikel 25 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 
Tijdelijke MRL worden vastgesteld op het 
laagste niveau dat in alle lidstaten kan 
worden bereikt op basis van goede 
landbouwpraktijk en met inachtneming van 
de beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is gebaseerd op amendement 15 van de rapporteur door de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding toe te voegen. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio 

Amendement 109 
Artikel 25 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 
Tijdelijke MRL worden vastgesteld op het 
laagste niveau dat in alle lidstaten kan 
worden bereikt op basis van goede 
landbouwpraktijk en met inachtneming van 
de beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. 

Or. en 
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Motivering 

De bedoeling is hier duidelijker te verwijzen naar hetgeen reeds met goede landbouwpraktijken 
is bereikt en het nut daarvan te onderstrepen. 

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt en Guido Sacconi 

Amendement 110 
Artikel 25 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 

Met inachtneming van het advies van de 
Autoriteit, indien daarom is verzocht, 
kunnen tijdelijke MRL's voor de in 
artikel 23 bedoelde werkzame stoffen 
worden vastgesteld en opgenomen in de lijst 
in bijlage III, overeenkomstig artikel 22, 
lid 1, of kan, naargelang van het geval, de 
werkzame stof worden opgenomen in bijlage 
IV, overeenkomstig artikel 5, lid 1. 
Tijdelijke MRL worden vastgesteld op het 
laagste niveau dat in alle lidstaten kan 
worden bereikt op basis van goede 
landbouwpraktijk en met inachtneming van 
de beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 49 uit de eerste lezing (aanvaard door de Commissie). 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 111 
Artikel 26, lid 1 

1. Onverminderd Richtlijn 96/23/EG 
verrichten de lidstaten officiële controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen om de 
naleving van deze verordening af te 
dwingen, overeenkomstig de toepasselijke 
bepalingen van de communautaire wet- en 
regelgeving betreffende de officiële 
controles van levensmiddelen en 
diervoeders. 

1. Onverminderd Richtlijn 96/23/EG 
verrichten de lidstaten officiële controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen in alle fasen 
van de distributieketen, in douane- en 
distributiecentra, om de naleving van deze 
verordening af te dwingen, overeenkomstig 
de toepasselijke bepalingen van de 
communautaire wet- en regelgeving 
betreffende de officiële controles van 
levensmiddelen en diervoeders. 

Or. fr 
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Motivering 

Wederopneming van aangenomen amendement 54 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 112 
Artikel 26, lid 2 

2. Die controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen bestaan met 
name uit de bemonstering gevolgd door de 
analyse van de monsters en de bepaling van 
de aanwezige bestrijdingsmiddelen en hun 
respectieve residuniveau. 

2. Die controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen bestaan met 
name uit de bemonstering gevolgd door de 
analyse van de monsters en de bepaling van 
de aanwezige bestrijdingsmiddelen en hun 
respectieve residuniveau. Deze controles 
vinden plaats in alle fasen van de 
distributieketen, in douane- en 
distributiecentra, vooral op de plaats van 
levering aan de consument. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 54 uit de eerste lezing. Het is van belang dat niet alleen vroeg 
in de voedselketen gecontroleerd wordt op residuen, maar ook op de plaats van levering aan de 
consument. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen 

Amendement 113 
Artikel 26, lid 2 

2. Die controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen bestaan met 
name uit de bemonstering gevolgd door de 
analyse van de monsters en de bepaling van 
de aanwezige bestrijdingsmiddelen en hun 
respectieve residuniveau. 

2. Die controles op 
bestrijdingsmiddelenresiduen bestaan met 
name uit de bemonstering gevolgd door de 
analyse van de monsters en de bepaling van 
de aanwezige bestrijdingsmiddelen en hun 
respectieve residuniveau. Deze controles 
vinden vooral op de plaats van levering aan 
de consument plaats. 

Or. da 

Amendement ingediend door Anne Ferreira 

Amendement 114 
Artikel 28, lid 1 

1. De analysemethoden voor 
bestrijdingsmiddelenresiduen moeten 

1. De analysemethoden voor 
bestrijdingsmiddelenresiduen moeten 
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voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld 
in de toepasselijke bepalingen van de 
communautaire wet- en regelgeving 
betreffende de officiële controles van 
levensmiddelen en diervoeders. 

voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld 
in de toepasselijke bepalingen van de 
communautaire wet- en regelgeving 
betreffende de officiële controles van 
levensmiddelen en diervoeders. De toelating 
van bestrijdingsmiddelen waarvoor geen 
geschikte methode voor het aantonen van 
hun aanwezigheid bestaat of die niet 
regelmatig gecontroleerd worden, wordt 
opgeschort. 

Or. fr 

Motivering 

Wederopneming van amendement 56 uit de eerste lezing. 

Amendement ingediend door Bart Staes en Caroline Lucas 

Amendement 115 
Artikel 28, lid 1 bis (nieuw) 

 1 bis. De toelating van bestrijdingsmiddelen 
waarvoor geen geschikte methode voor het 
aantonen van hun aanwezigheid bestaat of 
die niet regelmatig gecontroleerd worden, 
wordt opgeschort. 

Or. en 

Motivering 

Wederopneming van amendement 56 uit de eerste lezing. Voor een groot aantal van de ca. 800 
thans in de EU toegelaten werkzame stoffen bestaan momenteel nog geen methoden om hun 
aanwezigheid aan te tonen of slechts methoden die niet voldoende gevoelig zijn. Met de huidige 
multiprocedures voor de analyse van bestrijdingsmiddelen kunnen in de regel slechts ca. 200 
werkzame stoffen worden opgespoord. De aanwezigheid van een aantal andere werkzame stoffen 
kan uitsluitend met individuele procedures worden aangetoond. De controle op residuen in de 
EU is daarom blind voor een aanzienlijk aantal bestrijdingsmiddelen die als residuen in 
levensmiddelen kunnen voorkomen. 
Het daadwerkelijke aantal werkzame stoffen waarop wordt toegezien, ligt voorts nog duidelijk 
onder de analytische mogelijkheden. Gemiddeld werd in de EU-landen in 2001 slechts op 161 
van de ca. 800 toegestane werkzame stoffen toezicht gehouden. 
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