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Amendement ingediend door Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 29
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 175, lid 1,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 152, lid 4 en artikel 175, lid 1,

Or. en

Motivering

De richtlijn heeft tot doel de gevolgen van pesticiden voor menselijke gezondheid en milieu te 
verminderen. Zowel de menselijke gezondheid als het milieu moeten worden vermeld als 
rechtsgrondslag voor de richtlijn.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 30
Overweging 1

(1) Overeenkomstig de artikelen 2 en 7 van 
Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot 
vaststelling van het zesde 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap dient een gemeenschappelijk 
regelgevingskader tot stand te worden 
gebracht om tot een duurzaam gebruik van 
pesticiden te komen.

(1) Overeenkomstig de artikelen 2 en 7 van 
Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot 
vaststelling van het zesde 
Milieuactieprogramma van de Europese 
Gemeenschap dient overeenkomstig het 
voorzorgbeginsel een gemeenschappelijk 
regelgevingskader tot stand te worden 
gebracht om tot een duurzaam gebruik van 
pesticiden te komen.

Or. en

Motivering

Ter verzekering van coherentie met de Thematische strategie voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden en de ontwerpverordening betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingmiddelen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 31
Overweging 3

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

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

Motivering

Om te komen tot een meetbare beperking van het gebruik van pesticiden in de gehele 
Gemeenschap dienen de nationale actieplannen te worden gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere relevante Gemeenschapswetgeving.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en 

Anders Wijkman

Amendement 32
Overweging 3

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

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 
die erop gericht zijn doelstellingen, 
streefcijfers, tijdschema's en indicatoren
vast te stellen om het gebruik en de risico’s  
van pesticiden te beperken, met vermelding 
van de financiële middelen en 
begrotingslijnen voor de tenuitvoerlegging 
van het bovenstaande binnen het geraamde 
tijdsbestek, en gewasbescherming door 
andere dan chemische middelen te
bevorderen. Deze nationale actieplannen 
kunnen worden gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
relevante Gemeenschapswetgeving en 
kunnen worden gebruikt voor het bundelen 
van doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
pesticiden moeten worden gerealiseerd.

Or. en

Motivering

In Denemarken, Zweden, Nederland, België en Duitsland is reeds sprake van een 
pesticidenbeleid met streefcijfers voor beperking van het gebruik. De term "beperking van het 
gebruik" past beter bij het vraagstuk van het toenemende gebruik van pesticiden, ongeacht de 
invoering van pesticiden die bij lagere doseringen reeds actief zijn. Landbouwers zijn voor 
gewasbescherming economisch en technisch afhankelijk van pesticiden. De lidstaten moeten 
ervoor zorgen dat de doelstellingen van hun nationale actieplannen binnen de gestelde 
termijn kunnen worden verwezenlijkt door daarvoor voldoende middelen toe te wijzen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 33
Overweging 3

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

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

Or. en

Motivering

Wat betreft de menselijke gezondheid moeten de risico's volledig worden voorkomen, en niet 
alleen worden beperkt. Het moet de lidstaten duidelijk zijn dat het in de nationale 
actieplannen moet gaan om de aanpak van de risico's van het gebruik van pesticiden voor 
zowel gezondheid als milieu. Wanneer de vereiste van bevordering van gewasbescherming en 
plaagbestrijding door andere dan chemische middelen niet gepaard gaat met een echt streven 
van de lidstaten om de invoering ervan te stimuleren, zou deze doelstelling wel eens 
ondoeltreffend kunnen blijken.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 34
Overweging 3

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 

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

die erop gericht zijn doelstellingen vast te 
stellen om de risico’s - inclusief de gevaren -
voor zowel gezondheid als milieu en de 
afhankelijkheid van het gebruik van 
pesticiden te beperken en de invoering van 
gewasbescherming en plaagbestrijding door 
andere dan chemische middelen te 
bevorderen en te stimuleren. Deze nationale 
actieplannen kunnen worden gecoördineerd 
met tenuitvoerleggingsplannen krachtens 
andere relevante Gemeenschapswetgeving 
en kunnen worden gebruikt voor het 
bundelen van doelstellingen die uit hoofde 
van andere Gemeenschapswetgeving met 
betrekking tot pesticiden moeten worden 
gerealiseerd.

Or. en

Motivering

Het moet de lidstaten duidelijk zijn dat het in de nationale actieplannen moet gaan om de 
aanpak van de risico's van het gebruik van pesticiden voor zowel gezondheid als milieu. 
Wanneer de vereiste van bevordering van gewasbescherming en plaagbestrijding door andere 
dan chemische middelen niet gepaard gaat met een echt streven van de lidstaten om de 
invoering ervan te stimuleren, zou deze doelstelling wel eens ondoeltreffend kunnen blijken.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 35
Overweging 3

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

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 
die erop gericht zijn kwantitatieve 
doelstellingen vast te stellen om de risico’s 
van pesticiden te beperken, tijdschema's en 
indicatoren voor de risico's en de intensiteit 
van het gebruik van pesticiden op te stellen,
en gewasbescherming door andere dan 
chemische middelen te bevorderen. Deze 
nationale actieplannen kunnen worden 
gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
relevante Gemeenschapswetgeving en 
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Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
pesticiden moeten worden gerealiseerd.

kunnen worden gebruikt voor het bundelen 
van doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
pesticiden moeten worden gerealiseerd.

Or. fr

Motivering

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation.   C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 36
Overweging 3

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

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

Or. en
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Motivering

De nationale actieplannen hebben vooral tot doel om de risico's en de afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen, maar deze doelstelling kan alleen worden verwezenlijkt met 
concrete termijnen en streefcijfers.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 37
Overweging 3

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

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 
die erop gericht zijn kwantitatieve 
doelstellingen vast te stellen om pesticiden 
terug te dringen, alsmede tijdschema's en 
indicatoren voor de risico's en de intensiteit 
van het gebruik van pesticiden en 
gewasbescherming door andere dan 
chemische middelen te bevorderen. Deze 
nationale actieplannen kunnen worden 
gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
relevante Gemeenschapswetgeving en 
kunnen worden gebruikt voor het bundelen 
van doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
pesticiden moeten worden gerealiseerd.

Or. fr

Motivering

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de   réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 38
Overweging 3

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

(3) Om de uitvoering van deze richtlijn te 
vergemakkelijken, moeten de lidstaten 
gebruik maken van nationale actieplannen 
die erop gericht zijn doelstellingen vast te 
stellen om de doeltreffendheid van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te 
vergroten en eventuele risico's verder te 
beperken. Deze nationale actieplannen 
kunnen worden gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere 
relevante Gemeenschapswetgeving en 
kunnen worden gebruikt voor het bundelen 
van doelstellingen die uit hoofde van andere 
Gemeenschapswetgeving met betrekking tot 
gewasbeschermingsmiddelen moeten 
worden gerealiseerd.

Or. de

Motivering

Om verder te werken aan de verwezenlijking van de doelstelling van deze richtlijn, een 
ecologisch en economisch zinvolle gewasbescherming in Europa, moet deze verduidelijking 
worden aangebracht. Gewasbeschermingsmiddelen vormen als productiemiddel in de 
moderne landbouw in het kader van goede beroepspraktijken geen zodanig gevaar voor mens 
en milieu dat zij moeten worden vervangen. Ook in Agenda 21 ( in het kader van de 
Conferentie van Rio van 1992 over duurzame ontwikkeling) wordt ervan uitgegaan dat het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onontkoombaar is om de wereldbevolking te 
voeden, en wordt geïntegreerde landbouw gezien als model voor de landbouw.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 39
Overweging 4

(4) De uitwisseling van informatie over de 
doelstellingen en acties die de lidstaten in 
hun nationale actieplannen opnemen, is van 
groot belang voor het bereiken van de 
doelstellingen van deze richtlijn. Bijgevolg 
is het passend dat de lidstaten wordt 

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

is het passend dat de lidstaten wordt 
verzocht regelmatig verslag uit te brengen 
bij de Commissie en de andere lidstaten, met 
name over de uitvoering en de resultaten van 
hun nationale actieplannen en over hun 
ervaringen terzake.

Or. pl

Motivering

Wat betreft de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten zijn niet de doelstellingen zelf, 
maar de doelstellingen die zijn verwezenlijkt een belangrijk element van de door de lidstaten 
genomen maatregelen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 40
Overweging 6

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

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

Or. pl

Motivering

Om te komen tot een meetbare beperking van het gebruik van pesticiden in de gehele 
Gemeenschap dienen de nationale actieplannen te worden gecoördineerd met 
tenuitvoerleggingsplannen krachtens andere relevante Gemeenschapswetgeving.
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 41
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Het gebruik van illegale 
gewasbeschermingsmiddelen vormt een 
gevaar voor het duurzame gebruik van 
pesticiden en een aanzienlijk risico voor het 
milieu en de gezondheid van mens en dier. 
Dit probleem moet dringend worden 
aangepakt.

Or. en

Motivering

Het namaken van en de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen in Europa is een 
aanzienlijk en steeds groter wordend probleem. Dit probleem ondermijnt elke op 
duurzaamheid gerichte strategie, omdat het een gevaar vormt voor de gezondheid van 
consumenten en landbouwers, schadelijk is voor het milieu, en leidt tot aanzienlijke 
economische en reputatieschade voor landbouwers, de voedingswaardeketen, regeringen en 
de gewasbeschermingsindustrie.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 42
Overweging 7

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek via bewustmakingscampagnes beter 
over de met het gebruik van pesticiden 
samenhangende risico’s te worden 
geïnformeerd. Producenten en 
detailhandelaren dienen verantwoordelijk 
te zijn voor het verstrekken van alle 
noodzakelijke informatie aan gebruikers 
van pesticiden en het publiek.

Or. en
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Motivering

Producenten van pesticiden en detailhandelaren beschikken over de benodigde informatie. 
Daarom is het hun taak de risico's van het gebruik van pesticiden tot een minimum te 
beperken.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 43
Overweging 7

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek, met name via de media, beter over 
de met het gebruik van pesticiden 
samenhangende risico’s voor zowel 
gezondheid als milieu en de negatieve 
gevolgen ervan op korte en lange termijn te 
worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

Or. en

Motivering

Het publiek moet worden geïnformeerd over de risico's voor zowel gezondheid als milieu en 
de negatieve effecten van het gebruik van pesticiden. De meest doeltreffende manier om het 
publiek te informeren is via de media. De mensen zouden dan de nodige informatie kunnen 
verkrijgen om met kennis van zaken besluiten te nemen en maatregelen te treffen met 
betrekking tot de bescherming van hun gezondheid en hun omgeving.

Amendement ingediend door Dorette Corbey en Caroline Lucas

Amendement 44
Overweging 7

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek beter over de met het gebruik van 
pesticiden samenhangende risico’s voor 
zowel gezondheid als milieu en de negatieve 
gevolgen ervan op korte en lange termijn,
alsmede over niet-chemische alternatieven,
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andere passende maatregelen. te worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

Or. en

Motivering

Het publiek moet worden geïnformeerd over de risico's voor zowel gezondheid als milieu en 
de negatieve effecten van het gebruik van pesticiden. De meest doeltreffende manier om het 
publiek te informeren is via de media. De mensen zouden dan de nodige informatie kunnen 
verkrijgen om met kennis van zaken besluiten te nemen en maatregelen te treffen met 
betrekking tot de bescherming van hun gezondheid en hun omgeving.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 45
Overweging 7

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek beter over de met het gebruik van 
pesticiden samenhangende risico’s voor 
zowel gezondheid als milieu en de negatieve 
gevolgen ervan op korte en lange termijn, 
alsmede over niet-chemische alternatieven,
te worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

Or. en

Motivering

Om mensen in staat te stellen met kennis van zaken besluiten te nemen en maatregelen te 
treffen met betrekking tot de bescherming van hun gezondheid en hun omgeving (Davies en 
anderen). 

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 46
Overweging 7



AM\662795NL.doc 13/198 PE 388.389v01-00

NL

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en de rol van gewasbeschermingsmiddelen 
in de landbouw en voedselproductie dient 
het brede publiek beter over de voor- en 
nadelen, het nut en de gevaren en de 
verantwoorde omgang met 
gewasbeschermingsmiddelen te worden 
geïnformeerd.

Or. de

Motivering

In het kader van de geplande voorlichting en bewustmaking van de burger moet niet alleen 
voorlichting worden verstrekt over eventuele gevaren van gewasbeschermingsmiddelen, maar 
ook over het nut en de betekenis voor de huidige levensmiddelenproductie.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman

Amendement 47
Overweging 7

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

(7) Gezien de risico’s van het gebruik van 
pesticiden, en dan met name de acute en 
chronische gezondheidseffecten ervan,
dient het brede publiek beter over de met het 
gebruik van pesticiden samenhangende 
risico’s en gevaren te worden geïnformeerd 
via bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

De lidstaten dienen toezicht te houden op 
en gegevens te verzamelen over de gevolgen 
van het gebruik van pesticiden voor het 
milieu en voor de menselijke gezondheid en 
dienen onderzoek naar de gevolgen van het 
gebruik van pesticiden op lange termijn te 
bevorderen.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk ook aandacht te schenken aan de chronische gezondheidseffecten van het 
gebruik van pesticiden en onderzoek naar deze effecten te bevorderen.
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 48
Overweging 7

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

(7) Gezien de risico’s van het gebruik van 
pesticiden, en dan met name de acute en 
chronische gezondheidseffecten ervan,
dient het brede publiek beter over de met het 
gebruik van pesticiden samenhangende 
risico’s te worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

De lidstaten dienen toezicht te houden op 
en gegevens te verzamelen over de gevolgen 
van het gebruik van pesticiden en dienen 
onderzoekprogramma's betreffende de 
gevolgen van het gebruik van pesticiden op 
lange termijn te bevorderen.

Or. en

Motivering

De gevolgen van pesticiden op lange termijn zijn een onderwerp dat op nationaal en 
Europees niveau meer aandacht behoeft. Gegevens betreffende acute en chronische 
gezondheidseffecten worden op nationaal niveau niet consequent verzameld, en er is sprake 
van een systematisch gebrek aan informatie, aan welk probleem in deze richtlijn aandacht 
moet worden geschonken.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 49
Overweging 7

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

(7) Gezien de risico’s van het gebruik van 
veel pesticiden, en dan met name de acute 
en chronische gezondheidseffecten ervan,
dient het brede publiek beter over de met het 
gebruik van pesticiden samenhangende 
risico’s te worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
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andere passende maatregelen.

De lidstaten dienen toezicht te houden op 
en gegevens te verzamelen over de gevolgen 
van het gebruik van pesticiden en dienen 
onderzoekprogramma's betreffende de 
gevolgen van het gebruik van pesticiden op 
lange termijn te bevorderen.

Or. en

Motivering

De gevolgen van pesticiden op lange termijn zijn een onderwerp dat op nationaal en 
Europees niveau meer aandacht behoeft. Gegevens betreffende acute en chronische 
gezondheidseffecten worden op nationaal niveau niet consequent verzameld, en er is sprake 
van een systematisch gebrek aan informatie, aan welk probleem in deze richtlijn aandacht 
moet worden geschonken.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 50
Overweging 7

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

(7) Gezien de mogelijke risico’s van het 
gebruik van pesticiden dient het brede 
publiek beter over de met het gebruik van 
pesticiden samenhangende risico’s te 
worden geïnformeerd via campagnes
gericht op het bewuster maken van het 
brede publiek (en dan met name niet-
professionele gebruikers van pesticiden), 
door detailhandelaars verstrekte informatie 
en andere passende maatregelen om ervoor 
te zorgen dat het brede publiek beter wordt 
geïnformeerd.

Or. pl

Motivering

Gezien het wijdverbreide gebruik van pesticiden gaat het hier om een vraagstuk dat niet 
alleen professionele gebruikers aangaat, maar de samenleving in het algemeen, en daarom 
zijn goed gerichte voorlichtingscampagnes nodig.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 51
Overweging 7

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

(7) Gezien de risico’s van het gebruik van 
pesticiden, en dan met name de acute en 
chronische gezondheidseffecten en de 
milieugevolgen ervan, dienen de 
consumenten en het brede publiek beter 
over de met het gebruik van pesticiden 
samenhangende risico’s en gevaren te 
worden geïnformeerd via 
bewustmakingscampagnes, door 
detailhandelaars verstrekte informatie en 
andere passende maatregelen.

De lidstaten dienen toezicht te houden op 
en gegevens te verzamelen over de gevolgen 
van het gebruik van pesticiden, met 
inbegrip van vergiftigingsincidenten, en 
dienen onderzoekprogramma's betreffende 
de gevolgen van het gebruik van pesticiden 
op lange termijn te bevorderen.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat de consumenten en het brede publiek moeten worden geïnformeerd 
over acute en chronische gevolgen van pesticiden voor de menselijke gezondheid, en ook voor 
het milieu.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 52
Overweging 9

(9) Aangezien bij Richtlijn 2006/42/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
17 mei 2006 betreffende machines en tot 
wijziging van Richtlijn 96/16/EG 
(herschikking) regels worden vastgesteld 
voor het in de handel brengen van 
apparatuur voor de toepassing van pesticiden 
die garanderen dat aan de milieueisen wordt 
voldaan, is het, met het oog op een verdere 

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

doeltreffend mogelijk karakter te geven en 
die op die manier garanderen dat aan de 
milieueisen wordt voldaan, is het, met het 
oog op een verdere vermindering van de 
door deze apparatuur teweeggebrachte 
schadelijke effecten van pesticiden op de 
menselijke gezondheid en het milieu, 
passend dat wordt voorzien in een regeling 
voor de geregelde technische keuring van 
toepassingsapparatuur voor pesticiden die 
reeds in gebruik is.

Or. pl

Motivering

Verduidelijking is nodig.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 53
Overweging 10

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

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht aan een 
vergunningsprocedure te worden 
onderworpen om ervoor te zorgen dat 
alleen wordt gesproeid wanneer daaraan 
duidelijke voordelen zijn verbonden en met 
name aan alle milieu- en gezondheidseisen 
is voldaan of wanneer de noodzaak zich 
stelt bij crisissituaties.

Or. nl

Motivering

Sproeien is een goede zaak indien dit gebeurt met milieuvriendelijke pesticiden. Hier moet 
echter wel te allen tijde de milieu- en gezondheidseisen in acht worden genomen. De 
vergunningsprocedure moet wel, indien zich een crisissituatie voordoet, flexibel zijn.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman

Amendement 54
Overweging 10

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

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht in het algemeen te worden 
verboden, met een mogelijkheid tot 
ontheffing wanneer er geen haalbaar 
alternatief is, gebruik wordt gemaakt van de 
beste technologie die beschikbaar is om 
verspreiding terug te dringen (gebruik van 
sproeikoppen die verwaaiing tegengaan) en 
de gezondheid van bewoners en omstanders 
niet in het geding is.

Or. en

Motivering

Sproeien vanuit de lucht biedt geen milieuvoordelen in vergelijking met andere 
sproeimethoden. Afwijkingen mogen niet worden toegestaan in gebieden waar bewoners en 
omstanders gevaar zouden kunnen lopen, bijvoorbeeld in dichtbevolkte plattelandsgebieden 
of in de nabijheid van gebieden die worden gebruikt door het publiek en kwetsbare groepen, 
zoals schoolkinderen.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Caroline Lucas 
en Frédérique Ries

Amendement 55
Overweging 10

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

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht te worden verboden.
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haalbaar alternatief is.

Or. en

Motivering

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies en Irena Belohorská

Amendement 56
Overweging 10

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

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

Or. en

Motivering

Afwijkingen mogen niet worden toegestaan in gebieden waar bewoners en omstanders gevaar 
zouden kunnen lopen, bijvoorbeeld in dichtbevolkte plattelandsgebieden of in de nabijheid 
van gebieden die worden gebruikt door het publiek.
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Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 57
Overweging 10

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

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient voor het 
sproeien vanuit de lucht een 
meldingsprocedure te gelden om ervoor te 
zorgen dat deze methode uitsluitend wordt 
toegepast wanneer daaraan duidelijke 
voordelen en met name ook milieubaten zijn 
verbonden in vergelijking met andere 
sproeimethoden, of wanneer een haalbaar 
alternatief niet beschikbaar of onevenredig 
duur is.

Or. de

Motivering

Het is waarschijnlijk zinloos een algemeen verbod op het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de lucht af te kondigen, als tegelijkertijd bekend is dat 
deze verspreidingsmethode in bepaalde situaties, met name in steile wijngaarden, onmisbaar 
is. De bijkomende verwerving van ontheffingen heeft steeds aanzienlijke bureaucratische 
rompslomp en kosten tot gevolg, die vermeden kunnen worden. Ook de in het amendement 
uiteengezette meldingsprocedure brengt aanzienlijke bureaucratische lasten met zich mee. 
Het zou doelmatiger zijn deze eis direct niet van toepassing te verklaren op de wijnbouw 
zodat verdere vergunningsprocedures overbodig worden.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 58
Overweging 10

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht in het algemeen te worden 
verboden, met een mogelijkheid tot 

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid en 
het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Het sproeien van pesticiden 
vanuit de lucht  dient derhalve vanaf het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze 
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ontheffing wanneer daaraan duidelijke 
voordelen en met name ook milieubaten 
zijn verbonden in vergelijking met andere 
sproeimethoden, of wanneer er geen 
haalbaar alternatief is.

richtlijn te worden verboden. Onder 
bepaalde, strikt beperkte en duidelijk 
gedefinieerde voorwaarden kan sproeien 
vanuit de lucht evenwel plaatsvinden. In 
geval van sproeien vanuit de lucht is het 
overigens noodzakelijk dat er sprake is van 
een uitgebreide informatievoorziening voor 
personen die wonen in de nabijheid van de 
gebieden waar wordt gesproeid.

Or. fr

Motivering

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 59
Overweging 10

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

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

sproeimethoden, of wanneer er geen 
haalbaar alternatief is. De voorwaarden voor 
ontheffingen moeten op een zodanige wijze 
worden vastgesteld dat er zo weinig 
mogelijk gevaar bestaat dat zich 
ongewenste effecten voordoen die negatieve 
gevolgen hebben voor de menselijke 
gezondheid en het milieu.

Or. pl

Motivering

De voorwaarden voor ontheffingen moeten duidelijk worden vastgesteld om misbruik van 
deze bepaling te voorkomen en er mede toe bij te dragen dat de doelstellingen van de richtlijn 
volledig worden verwezenlijkt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 60
Overweging 11

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

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

dergelijke gebieden dient het gebruik van 
pesticiden derhalve zoveel mogelijk te 
worden beperkt of, indien passend, 
achterwege te worden gelaten.

Or. pl

Motivering

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko 
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na  wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne  będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja,  nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym  pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 61
Overweging 11

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 
afmetingen van de bufferzones dienen in 
het algemeen te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de landbouwkenmerken 
van het betrokken gebied. Het gebruik van 
pesticiden in gebieden bestemd voor de 
onttrekking van drinkwater, op of langs 
transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, 
op afgedichte of zeer doorlaatbare 
oppervlakken kan resulteren in een hoger 

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 
bufferzones dienen minimaal 10 meter 
breed te zijn en te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de landbouwkenmerken 
van het betrokken gebied. Het gebruik van 
pesticiden in gebieden bestemd voor de 
onttrekking van drinkwater, op of langs 
transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, 
op afgedichte of zeer doorlaatbare 
oppervlakken kan resulteren in een hoger 
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risico van verontreiniging van het aquatische 
milieu. In dergelijke gebieden dient het 
gebruik van pesticiden derhalve zoveel 
mogelijk te worden beperkt of, indien 
passend, achterwege te worden gelaten.

risico van verontreiniging van het aquatische 
milieu. In dergelijke gebieden dient het 
gebruik van pesticiden derhalve aanzienlijk
te worden beperkt of, indien passend, 
achterwege te worden gelaten, naast de 
toepassing van regels betreffende de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
stoffen.

Or. fr

Motivering

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 62
Overweging 11

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van 
passende maatregelen zoals de afbakening 
van bufferstroken of het aanplanten van 
heggen langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 
afmetingen van de bufferzones dienen in 
het algemeen te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de 
landbouwkenmerken van het betrokken 

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen. Daarom is het 
van belang dat verontreiniging van het 
oppervlaktewater en het grondwater wordt 
voorkomen via adequate voorschriften en 
bepalingen voor het gebruik, die worden 
vastgesteld in het kader van de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen.
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gebied. Het gebruik van pesticiden in 
gebieden bestemd voor de onttrekking van 
drinkwater, op of langs transportwegen, 
bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of 
zeer doorlaatbare oppervlakken kan 
resulteren in een hoger risico van 
verontreiniging van het aquatische milieu. 
In dergelijke gebieden dient het gebruik 
van pesticiden derhalve zoveel mogelijk te 
worden beperkt of, indien passend, 
achterwege te worden gelaten.

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 63
Overweging 11

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De
afmetingen van de bufferzones dienen in 
het algemeen te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de landbouwkenmerken 

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De
bufferzones dienen minimaal 10 meter 
breed te zijn en te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de landbouwkenmerken 
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van het betrokken gebied. Het gebruik van 
pesticiden in gebieden bestemd voor de 
onttrekking van drinkwater, op of langs 
transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, 
op afgedichte of zeer doorlaatbare 
oppervlakken kan resulteren in een hoger 
risico van verontreiniging van het aquatische 
milieu. In dergelijke gebieden dient het 
gebruik van pesticiden derhalve zoveel 
mogelijk te worden beperkt of, indien 
passend, achterwege te worden gelaten.

van het betrokken gebied. Het gebruik van 
pesticiden in gebieden bestemd voor de 
onttrekking van drinkwater, op of langs 
transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, 
op afgedichte of zeer doorlaatbare 
oppervlakken kan resulteren in een hoger 
risico van verontreiniging van het aquatische 
milieu. In dergelijke gebieden dient het 
gebruik van pesticiden derhalve zoveel 
mogelijk te worden beperkt of achterwege te 
worden gelaten.

Or. en

Motivering

Minimumafmetingen voor bufferzones zijn noodzakelijk.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman

Amendement 64
Overweging 11

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

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De
bufferzones dienen minimaal 10 meter 
breed te zijn en te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de landbouwkenmerken 
van het betrokken gebied. Het gebruik van 
pesticiden in gebieden bestemd voor de 
onttrekking van drinkwater, op of langs 
transportwegen, bijvoorbeeld spoorwegen, 
op afgedichte of zeer doorlaatbare 
oppervlakken kan resulteren in een hoger 
risico van verontreiniging van het aquatische 
milieu. In dergelijke gebieden dient het 
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gebruik van pesticiden derhalve zoveel 
mogelijk te worden beperkt of, indien 
passend, achterwege te worden gelaten.

gebruik van pesticiden derhalve zoveel 
mogelijk te worden beperkt of, indien 
passend, achterwege te worden gelaten.

Or. en

Motivering

Minimumafmetingen voor bufferzones zijn noodzakelijk.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 65
Overweging 11

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

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

Or. fr
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 66
Overweging 11

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

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van zones 
waar niet mag worden gesproeid en het 
aanplanten van heggen langs 
oppervlaktewateren om de blootstelling van 
de waterlichamen aan verwaaiende 
sproeinevel, alsmede verontreiniging door 
pesticiden via andere routes zoals vervoer 
over lange afstand te beperken. De breedte 
van de zones waar niet mag worden 
gesproeid dient in het algemeen te worden 
afgestemd op de bodemkenmerken, het 
klimaat, de omvang van de waterloop en de 
landbouwkenmerken van het betrokken 
gebied, maar dient minimaal 100 meter te 
bedragen. Het gebruik van pesticiden in 
gebieden bestemd voor de onttrekking van 
drinkwater, op of langs transportwegen, 
bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of 
zeer doorlaatbare oppervlakken kan 
resulteren in een hoger risico van 
verontreiniging van het aquatische milieu. In 
dergelijke gebieden dient het gebruik van 
pesticiden derhalve achterwege te worden 
gelaten en dient gebruik te worden gemaakt 
van niet-chemische alternatieven.

Or. fr

Motivering

Er zijn aanzienlijke externe kosten verbonden aan het gebruik van pesticiden. Alleen al in het 
VK bedragen de kosten van het verwijderen van pesticiden uit drinkwater meer dan £120 
miljoen per jaar. In alle lidstaten van de EU samen zijn de totale kosten natuurlijk nog veel 
hoger. Aangetoond is dat pesticiden zich over grote afstanden verspreiden, zodat oppervlakte-
en grondwater vanuit verschillende bronnen kan worden verontreinigd. Daarom moeten 
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verregaande maatregelen worden genomen om verontreiniging van het aquatisch milieu te 
voorkomen. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 67
Overweging 11

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

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater en 
het grondwater door het nemen van passende 
maatregelen zoals de afbakening van 
bufferstroken of het aanplanten van heggen 
langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel en afspoeling te 
beperken. De bufferzones dienen minimaal 
15 meter breed te zijn en te worden 
afgestemd op de bodemkenmerken, het 
klimaat, de omvang van de waterloop en de 
landbouwkenmerken van het betrokken 
gebied. Het gebruik van pesticiden in 
gebieden bestemd voor de onttrekking van 
drinkwater, op of langs transportwegen, 
bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of 
zeer doorlaatbare oppervlakken kan 
resulteren in een hoger risico van 
verontreiniging van het aquatische milieu. In 
dergelijke gebieden dient het gebruik van 
pesticiden derhalve te worden verboden.

Or. en

Motivering

Een bufferzone van 15 meter rond waterlopen is ideaal om sproeinevel en afspoeling van 
pesticiden te verminderen. In Denemarken bijvoorbeeld heeft de regering zich gericht op een 
bufferzone van 10-12 meter rond alle waterlopen en meren met een oppervlakte van meer dan 
100 vierkante meter, en deze richtlijn zou verder moeten gaan dan maatregelen die door een 
aantal lidstaten reeds worden toegepast om een zo goed mogelijke bescherming te 
verwezenlijken. Gebruik van pesticiden moet worden verboden in gebieden die worden 
gebruikt voor de winning van drinkwater.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 68
Overweging 12

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

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

Or. pl

Motivering

Sportterreinen hebben vaak ook een recreatieve functie. Vrijetijds- en recreatiefaciliteiten 
worden vaak ook voor sportactiviteiten gebruikt. Dergelijke faciliteiten en de mensen die deze 
gebruiken moeten niet worden blootgesteld aan verontreiniging met pesticiden.

Gebieden waar zorginstellingen (klinieken, ziekenhuizen, kuuroorden, revalidatiecentra,
hospices, enz.) zijn gevestigd, moeten worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van 
pesticiden.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott en Roberto Musacchio

Amendement 69
Overweging 12

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

bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals woonwijken, openbare 
parken, sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen bestaat er een groot risico van 
blootstelling van het publiek aan pesticiden. 
Het gebruik van pesticiden in en in de 
nabijheid van dergelijke gebieden dient 
derhalve te worden verboden.

Or. en

Motivering

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 70
Overweging 12

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 

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

april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals woonwijken, openbare 
parken, sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen bestaat er een groot risico van 
blootstelling van het publiek aan pesticiden. 
Het gebruik van pesticiden in en in de 
nabijheid van dergelijke gebieden moet
derhalve worden verboden.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft erkend dat de gevaren van blootstelling aan pesticiden in gebieden die 
door het publiek worden gebruikt, groot zijn. Gezien de bekende acute en chronische 
negatieve gezondheidseffecten die blootstelling aan pesticiden kan hebben, moet het gebruik 
van pesticiden derhalve worden verboden in elk gebied waar het publiek gevaar loopt van 
blootstelling.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 71
Overweging 12

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

(12) In zeer kwetsbare gebieden zoals 
Natura 2000-gebieden die bescherming 
genieten uit hoofde van Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 
inzake het behoud van de vogelstand en 
Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 
mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna kunnen ter verwezenlijking van de 
communautaire doelen voor deze gebieden 
maatregelen vereist zijn ter beperking van 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Met dit 
element wordt rekening gehouden in de 
nationale actie- en beheersprogramma's 
voor de bijzondere-beschermingsgebieden. 
Op andere plaatsen zoals openbare parken, 



AM\662795NL.doc 33/198 PE 388.389v01-00

NL

achterwege te worden gelaten. sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen moet er via gebruiksbepalingen in 
het kader van de toelating voor worden 
gezorgd dat voor de burgers geen groter 
gevaar bestaat van blootstelling aan 
gewasbeschermingsmiddelen, of het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
moet zo ver mogelijk worden 
teruggedrongen.

Or. de

Motivering

De nagestreefde beperking van het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is 
professioneel niet vereist en niet aanvaardbaar. Als het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in zogeheten kwetsbare gebieden wordt beperkt, komt dit erop 
neer dat het gebruik van deze middelen een gevaar oplevert dat door strenge nationale 
toelatings- en gebruiksbepalingen niet bestaat. Door de in de toelatingsprocedure 
vastgelegde gebruiksbepalingen wordt voorkomen dat mens en milieu in gevaar worden 
gebracht, waardoor aanvullende bepalingen overbodig worden.

Amendement ingediend door Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 72
Overweging 12

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

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals woonwijken, openbare 
parken, scholen, sportterreinen en 
speelplaatsen voor kinderen bestaat er een 
groot risico van blootstelling van het publiek 
aan pesticiden. Het gebruik van pesticiden in 
en in de nabijheid van dergelijke gebieden 
dient derhalve te worden verboden.
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Or. en

Motivering

De Commissie heeft erkend dat de gevaren van blootstelling aan pesticiden in gebieden die 
door het publiek worden gebruikt, groot zijn. Gezien de acute en chronische negatieve 
gezondheidseffecten die blootstelling aan pesticiden kan hebben, moet het gebruik van 
pesticiden derhalve worden verboden in elk gebied waar het publiek gevaar loopt van 
blootstelling, ter bescherming van met name, maar niet uitsluitend, kwetsbare groepen, zoals 
baby's, kinderen, zwangere vrouwen, bejaarden, mensen die al ziek zijn en mensen die 
medicijnen gebruiken.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Jill Evans

Amendement 73
Overweging 12

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

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals woonwijken, openbare 
parken, sportterreinen, schoolpleinen en 
speelplaatsen voor kinderen bestaat er een 
groot risico van blootstelling van het publiek 
aan pesticiden. Het gebruik van pesticiden in 
en in de nabijheid van dergelijke gebieden 
dient derhalve te worden verboden en er 
dient gebruik te worden gemaakt van niet-
chemische alternatieven.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft erkend dat de gevaren van blootstelling aan pesticiden in gebieden die 
door het publiek worden gebruikt, groot zijn. Gezien de acute en chronische negatieve 
gezondheidseffecten die blootstelling aan pesticiden kan hebben, moet het gebruik van 
pesticiden derhalve worden verboden in en in de nabijheid van  elk gebied waar het publiek 
gevaar loopt van blootstelling (met name wanneer zij het gevaar lopen van langdurige 
blootstelling, zoals personen die dichtbij met pesticiden behandelde gebieden wonen) ter 
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bescherming van met name, maar niet uitsluitend, kwetsbare groepen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 74
Overweging 12

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

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 
gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals woonwijken, openbare 
parken, sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen bestaat er een groot risico van 
blootstelling van het publiek aan pesticiden. 
Het gebruik van pesticiden in dergelijke 
gebieden dient derhalve te worden verboden 
en er dient gebruik te worden gemaakt van 
niet-chemische alternatieven.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft erkend dat de gevaren van blootstelling aan pesticiden in gebieden die 
door het publiek worden gebruikt, groot zijn. Gezien de acute en chronische negatieve 
gezondheidseffecten die blootstelling aan pesticiden kan hebben, moet het gebruik van 
pesticiden derhalve worden verboden in elk gebied waar het publiek gevaar loopt van 
blootstelling, ter bescherming van met name, maar niet uitsluitend, kwetsbare groepen, zoals 
baby's, kinderen, zwangere vrouwen, bejaarden, mensen die al ziek zijn en mensen die 
medicijnen gebruiken.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 75
Overweging 12

(12) Het gebruik van pesticiden kan 
bijzonder gevaarlijk zijn in zeer kwetsbare 

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

gebieden zoals Natura 2000-gebieden die 
bescherming genieten uit hoofde van 
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 
april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad van 21 mei 1992 inzake de 
instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna. Op andere 
plaatsen zoals openbare parken, 
sportterreinen en speelplaatsen voor 
kinderen bestaat er een groot risico van 
blootstelling van het publiek aan pesticiden. 
Elk gebruik van pesticiden in dergelijke 
gebieden dient derhalve uiterlijk in 2015 te 
worden verboden ter verwezenlijking van 
de streefcijfers voor beschermde gebieden 
overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

Voor coherentie met de kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 76
Overweging 14

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

schrappen
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toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

Or. pl

Motivering

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta  jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 77
Overweging 14

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

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



PE 388.389v01-00 38/198 AM\662795NL.doc

NL

van geïntegreerde bestrijding, en om de 
gevaren van het gebruik van pesticiden te 
verminderen.

Or. en

Motivering

Economische instrumenten zijn over het algemeen de meest doeltreffende instrumenten om 
milieurisico's terug te dringen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 78
Overweging 14

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

(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
maakt het een vermindering van het 
gebruik van pesticiden mogelijk. De 
lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen en biologische landbouw, te 
bevorderen en de voorwaarden te scheppen 
die nodig zijn voor het in de praktijk 
brengen van geïntegreerde 
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten per soort gewas de toepassing op te 
leggen van methoden en praktijken voor 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen. Er zou een heffing op 
pesticiden moeten worden ingevoerd als 
een van de maatregelen die het mogelijk 
zouden maken de ontwikkeling van 
algemene en specifieke methoden en 
praktijken voor de geïntegreerde bestrijding
van schadelijke organismen te financieren.

Or. fr
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Motivering

De algemene en specifieke regels voor de geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen moeten op Europees en op nationaal niveau worden vastgesteld. Dergelijke 
regelingen zouden het minimum moeten vormen voor alle landbouwgronden, met 
uitzondering van die welke vallen onder de biologische landbouw. De toepassing van deze 
voorschriften zou derhalve voor 2014 voorwaarde moeten zijn voor de toekenning van steun 
uit hoofde van het GLB. Overigens zouden de lidstaten steun moeten verlenen voor de 
ontwikkeling van de biologische landbouw, een systeem waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van synthetische pesticiden. Systemen met een heffing of een bijdrage zijn in verschillende 
Europese landen een goed middel gebleken om het gebruik van pesticiden terug te dringen. 
De lidstaten zouden derhalve het systeem moeten kiezen dat het best overeenkomt met hun 
behoeften.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 79
Overweging 14

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

(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
maakt het een vermindering van het 
gebruik van pesticiden mogelijk. De 
lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor 
het in de praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten per soort gewas de toepassing op te 
leggen van methoden en praktijken voor 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen. Er zou een heffing op 
pesticiden moeten worden ingevoerd als 
een van de maatregelen die het mogelijk 
zouden maken de ontwikkeling van 
algemene en specifieke methoden en 
praktijken voor de geïntegreerde bestrijding 
van schadelijke organismen te financieren.
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Or. fr

Motivering

De algemene en specifieke regels voor de geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen moeten op Europees en op nationaal niveau worden vastgesteld. Dergelijke 
regelingen zouden het minimum moeten vormen voor alle landbouwgronden, met 
uitzondering van die welke vallen onder de biologische landbouw. Tenslotte zou de 
toepassing van deze voorschriften derhalve voor 2014 voorwaarde moeten zijn voor de 
toekenning van steun uit hoofde van het GLB. Systemen met een heffing of een bijdrage zijn in 
verschillende Europese landen een goed middel gebleken om het gebruik van pesticiden terug 
te dringen. De lidstaten zouden derhalve het systeem moeten kiezen dat het best overeenkomt 
met hun behoeften.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 80
Overweging 14

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

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

De lidstaten moeten de nodige financiële 
instrumenten inzetten om landbouwers 
advies en opleiding te geven.

Or. en
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Motivering

Methoden voor geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen en biologische 
landbouw zijn kennisintensief, en opleiding en advies zijn met name noodzakelijk tijdens de 
omschakeling op geïntegreerde bestrijding of biologische landbouw.

Amendement ingediend door Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 81
Overweging 14

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

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

Or. en

Motivering

Bevordering van niet-chemische methoden moet niet worden beperkt tot de bevordering van 
algemene principes voor geïntegreerde bestrijding, maar dient ook biologische landbouw en 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde bestrijding te omvatten.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 82
Overweging 14
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(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. De 
lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor 
het in de praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten de toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

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

Or. sv

Motivering

Geïntegreerde bestrijding is uiterst belangrijk, omdat daardoor het gebruik van chemische 
pesticiden tot het absolute minimum wordt beperkt. Het is daarom van groot belang 
voorwaarden te creëren waarin gebruikers geïntegreerde bestrijding kunnen toepassen. 
Anderzijds moet van algemene normen voor geïntegreerde bestrijding geen operationele 
vereiste worden gemaakt, omdat er in de Gemeenschap grote regionale verschillen zijn, en 
daarom ook uiteenlopende vereisten in termen van maatregelen tot terugdringing van de 
milieueffecten. Ook kunnen grote administratieve problemen en lasten ontstaan wanneer 
geïntegreerde bestrijding een algemene nalevingsvoorwaarde van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid wordt.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 83
Overweging 14

(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. De 

(14) De toepassing van algemene 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu en 



AM\662795NL.doc 43/198 PE 388.389v01-00

NL

lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor 
het in de praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten de toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

terugdringing van het gebruik van 
pesticiden. De lidstaten dienen landbouw 
met lage pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen en uitbreiding van het areaal 
voor biologische landbouw, te bevorderen 
en de voorwaarden te scheppen die nodig 
zijn voor het in de praktijk brengen van 
geïntegreerde bestrijdingstechnieken. 
Daarnaast dienen de lidstaten de
tenuitvoerlegging van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen verplicht 
te stellen.

Een heffing op pesticideproducten zou 
moeten worden ingevoerd als een van de 
maatregelen voor de financiering van de 
tenuitvoerlegging van algemene en 
gewasspecifieke methoden en praktijken 
voor geïntegreerde bestrijding en een 
uitbreiding van het areaal voor biologische 
landbouw.

Or. en

Motivering

Bevordering van niet-chemische methoden moet niet worden beperkt tot de bevordering van 
algemene principes voor geïntegreerde bestrijding, maar dient ook biologische landbouw en 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde bestrijding te omvatten. Systemen met een heffing 
of een bijdrage zijn in verschillende Europese landen een goed middel gebleken om 
maatregelen te financieren om het gebruik van pesticiden terug te dringen. De lidstaten 
zouden derhalve het systeem moeten kiezen dat het best overeenkomt met hun behoeften.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Jill Evans

Amendement 84
Overweging 14

(14) De toepassing van algemene
geïntegreerde-bestrijdingsnormen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen, inclusief 
pesticiden. Derhalve draagt dit bij tot een 
verdere vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. De 

(14) De toepassing van algemene normen
betreffende niet-chemische methoden voor
gewasbescherming en bestrijding van 
schadelijke organismen door alle 
landbouwers zou resulteren in een meer 
gerichte aanwending van de diverse 
beschikbare bestrijdingsmiddelen. Derhalve 
draagt dit bij tot een vermindering, met als 
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lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name de 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor 
het in de praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijdingstechnieken. Daarnaast dienen de 
lidstaten de toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

doel het wegnemen, van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. De 
lidstaten dienen landbouw met lage 
pesticideninzet, en met name niet-
chemische methoden voor 
gewasbescherming en bestrijding van 
schadelijke organismen, te bevorderen en 
de voorwaarden te scheppen die nodig zijn 
voor het in de praktijk brengen van niet-
chemische methoden voor 
gewasbescherming en bestrijding van 
schadelijke organismen. Daarnaast dienen 
de lidstaten de toepassing van 
gewasspecifieke normen, methoden en 
praktijken betreffende niet-chemische 
alternatieven voor gewasbescherming en
bestrijding van schadelijke organismen aan 
te moedigen.

Or. en

Motivering

Het gebruik van sommige pesticiden vindt enkel en alleen plaats om "cosmetische" doeleinden 
die niet te maken hebben met specifieke schadelijke organismen of ziekten, en daarom niets 
van doen hebben met bestrijding of gewasbescherming. Gezien de erkende risico's en de acute 
en chronische negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid, zoals die meer uitvoerig 
zijn beschreven in de effectbeoordeling van de thematische strategie, moeten de lidstaten de 
brede invoering van niet-chemische alternatieven voor gewasbescherming en bestrijding en 
van schadelijke organismen bevorderen en aanmoedigen.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 85
Overweging 14

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

(14) De toepassing van algemene en 
gewasspecifieke geïntegreerde-
bestrijdingsnormen door alle landbouwers 
zou resulteren in een meer gerichte 
aanwending van de diverse beschikbare 
bestrijdingsmiddelen, inclusief pesticiden.
Derhalve draagt dit bij tot een verdere 
vermindering van de risico’s voor de 
menselijke gezondheid en het milieu en 
terugdringing van het gebruik van 
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geïntegreerde bestrijding van schadelijke 
organismen, te bevorderen en de 
voorwaarden te scheppen die nodig zijn 
voor het in de praktijk brengen van 
geïntegreerde bestrijdingstechnieken. 
Daarnaast dienen de lidstaten de 
toepassing van gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen aan te 
moedigen.

pesticiden. De lidstaten dienen landbouw 
met lage pesticideninzet, en met name de 
algemene en gewasspecifieke 
geïntegreerde-bestrijdingsnormen en 
biologische landbouw, te bevorderen.

Or. en

Motivering

Bevordering van niet-chemische methoden moet niet worden beperkt tot de bevordering van 
algemene principes voor geïntegreerde bestrijding, maar dient ook biologische landbouw en 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde bestrijding te omvatten.

Amendement ingediend door Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 86
Overweging 14 bis (nieuw)

(14 bis) In verband met de kosten van de 
tenuitvoerlegging van deze richtlijn moet 
het beginsel de vervuiler betaalt worden 
toegepast. Daarom moet door de lidstaten 
een heffing op pesticideproducten worden 
overwogen ten einde de uitvoering van hun 
nationale actieplannen te financieren.

Or. en

Motivering

De verantwoordelijkheid van de producenten voor de externe kosten van het gebruik van 
pesticiden moet worden uitgebreid. Een heffing/bijdrage over pesticideproducten moet voor 
de lidstaten een mogelijkheid zijn om te komen tot een vermindering van het gebruik en om 
specifieke inkomsten te genereren ter dekking van de kosten in verband met de nationale 
actieplannen.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman en Anne Laperrouze

Amendement 87
Overweging 15

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van 
vermindering van de risico’s en de 
schadelijke effecten van pesticidengebruik 
op de menselijke gezondheid en het milieu 
wordt geboekt. Een passend middel daartoe 
vormen geharmoniseerde risico-indicatoren 
die op Gemeenschapsniveau worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen deze 
indicatoren te gebruiken voor het 
risicobeheer op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren.

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van 
vermindering van het gebruik, de risico’s en 
de schadelijke effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu wordt geboekt. 
Een passend middel daartoe vormen 
geharmoniseerde gebruiks- en risico-
indicatoren die op Gemeenschapsniveau 
worden vastgesteld. De lidstaten dienen deze 
indicatoren te gebruiken voor het 
risicobeheer en de vermindering van het 
gebruik op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren.

Or. en

Motivering

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
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l’Environnement qui prévoie de   réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 88
Overweging 15

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van 
vermindering van de risico’s en de 
schadelijke effecten van pesticidengebruik 
op de menselijke gezondheid en het milieu 
wordt geboekt. Een passend middel daartoe 
vormen geharmoniseerde risico-indicatoren 
die op Gemeenschapsniveau worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen deze 
indicatoren te gebruiken voor het 
risicobeheer op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren.

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van het 
voorkomen van de risico’s en de schadelijke 
effecten van pesticidengebruik op de 
menselijke gezondheid en het milieu wordt 
geboekt. Een passend middel daartoe 
vormen geharmoniseerde risico-indicatoren 
die op Gemeenschapsniveau worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen deze 
indicatoren te gebruiken voor het 
risicobeheer op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren, die in 
overeenstemming moeten zijn met de 
vereisten van deze richtlijn en gerelateerd 
moeten zijn aan zowel de gezondheids- als 
de milieurisico's van het gebruik van 
pesticiden. Het publiek moet worden 
betrokken bij de ontwikkeling en de 
vaststelling van de nationale indicatoren, 
terwijl daarnaast ook moet worden 
deelgenomen door alle andere relevante 
belanghebbenden. Dit omvat tevens een 
vereiste betreffende volledige toegang van 
het publiek tot informatie ten einde bij te 
dragen tot de deelname van het publiek. .

Or. en
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Motivering

Wat de menselijke gezondheid betreft moeten de risico's en de negatieve gevolgen geheel en 
al worden voorkomen, en niet alleen maar worden verminderd. De lidstaten moet duidelijk 
worden gemaakt dat de nationale indicatoren gerelateerd zijn aan zowel de gezondheids- als 
de milieurisico's van het gebruik van pesticiden. Ook moet de lidstaten duidelijk worden 
gemaakt wat de vereisten zijn voor deelname van het publiek aan de ontwikkeling, het 
functioneren en wijzigingen van nationale indicatoren; een en ander moet in 
overeenstemming zijn met de geest van Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van 
het publiek.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 89
Overweging 15

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van 
vermindering van de risico’s en de 
schadelijke effecten van pesticidengebruik
op de menselijke gezondheid en het milieu 
wordt geboekt. Een passend middel daartoe 
vormen geharmoniseerde risico-indicatoren 
die op Gemeenschapsniveau worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen deze 
indicatoren te gebruiken voor het 
risicobeheer op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren.

(15) Het is noodzakelijk dat de vooruitgang 
wordt gemeten die op het stuk van 
vermindering van het pesticidengebruik en 
op het stuk van vermindering van de 
risico’s en de schadelijke effecten daarvan
op de menselijke gezondheid en het milieu 
wordt geboekt. Een passend middel daartoe 
vormen geharmoniseerde gebruiks- en 
risico-indicatoren die op 
Gemeenschapsniveau worden vastgesteld. 
De lidstaten dienen deze indicatoren te 
gebruiken voor het beheer van de 
vermindering van het gebruik van 
pesticiden en de vermindering van de 
risico's op nationaal niveau en voor 
rapportagedoeleinden; de Commissie dient 
indicatoren te berekenen om de vooruitgang 
op Gemeenschapsniveau te evalueren. In 
afwachting van het beschikbaar komen van 
gemeenschappelijke indicatoren dienen de 
lidstaten gebruik te kunnen maken van eigen 
nationale indicatoren. Er dienen bepalingen 
te worden vastgesteld betreffende een 
volledige deelname van het publiek en 
betreffende de toegang tot informatie.

Or. fr
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Motivering

De opneming van instrumenten om de vooruitgang te meten die wordt geboekt bij de 
vermindering van het gebruik van en de risico's in verband met pesticiden, zou de lidstaten in 
staat stellen te voldoen aan de doelstellingen zoals die zijn vastgesteld in het kader van het 
zesde communautaire milieuactieprogramma, waarin wordt gesproken van vermindering van 
de gevolgen van pesticiden voor de menselijke gezondheid en voor het milieu en meer in het 
algemeen het streven naar een duurzaam gebruik van deze stoffen, alsmede een aanzienlijke 
algehele verlaging van de risico's en het gebruik van pesticiden.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges en Christa Klaß

Amendement 90
Overweging 15 bis (nieuw)

(15 bis) Met het oog op de toepassing van 
het beginsel de vervuiler betaalt dient de 
Commissie na te gaan op welke manier de 
producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen en/of de 
daarin opgenomen werkzame stoffen op 
een adequate wijze moeten worden 
betrokken bij de behandeling respectievelijk 
het ongedaan maken van de schadelijke 
gevolgen die voor de menselijke gezondheid 
of het milieu kunnen ontstaan door het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Or. de

Motivering

Zoals ook op andere terreinen van het Europese beleid inzake volksgezondheid en milieu 
moet de verantwoordelijkheid van producenten ook gelden voor gewasbeschermingsmiddelen 
respectievelijk de werkzame stoffen daarin.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 91
Artikel 1

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer 
gebruik van pesticiden door vermindering
van de risico’s en de effecten van 

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
preventie van de risico’s en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu overeenkomstig 
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pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu op een manier die 
verenigbaar is met de noodzakelijke 
bescherming van de gewassen.

het voorzorgbeginsel, en stimuleert de 
bevordering en de invoering van niet-
chemische alternatieven voor 
gewasbescherming.

Or. en

Motivering

Wat de menselijke gezondheid betreft moeten de gevolgen geheel en al worden voorkomen, en 
niet alleen maar worden verminderd. De enige echte oplossing voor het wegnemen van de 
negatieve gevolgen van pesticiden voor volksgezondheid, dieren, wilde flora en fauna en het 
milieu in bredere zin, is dat wordt gekozen voor een op preventie gerichte aanpak door 
middel van de brede invoering van echt duurzame niet-chemische methoden. Dit zou meer in 
overeenstemming zijn met de doelstellingen voor duurzame gewasbescherming. Het 
voorzorgbeginsel moet ten grondslag liggen aan alle aspecten van het pesticidenbeleid.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 92
Artikel 1

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van de 
risico’s en de effecten van pesticidengebruik 
op de menselijke gezondheid en het milieu 
op een manier die verenigbaar is met de 
noodzakelijke bescherming van de 
gewassen.

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van het 
gebruik en de risico’s en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke
gezondheid en het milieu overeenkomstig 
het voorzorgbeginsel, en stimuleert de 
bevordering en de invoering van niet-
chemische alternatieven voor 
gewasbescherming.

Or. en

Motivering

Om te zorgen voor coherentie met de thematische strategie voor het duurzame gebruik van 
pesticiden en de ontwerpverordening betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen. Voorzover niet-chemische alternatieven voor een economische 
prijs op de markt beschikbaar zijn, moeten die worden gebruikt in plaats van pesticiden.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 93
Artikel 1

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van de 
risico’s en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu op een manier die 
verenigbaar is met de noodzakelijke 
bescherming van de gewassen.

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van het 
pesticidengebruik en door vermindering van 
de risico’s en de effecten daarvan op de 
menselijke gezondheid en het milieu op 
basis van het voorzorgbeginsel.

Or. fr

Motivering

Door toepassing van het voorzorgbeginsel kan worden verzekerd dat de bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu prioriteit krijgt boven de bescherming van gewassen. Daarom 
zou het voorzorgbeginsel inhouden dat het niet alleen ten grondslag ligt aan de beoordeling 
en de toelating van pesticiden, maar ook de basis zou vormen voor een strategie teneinde het 
gebruik van pesticiden tot een minimum te beperken in verband met de mogelijke gevaarlijke 
eigenschappen ervan.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 94
Artikel 1

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van de 
risico’s en de effecten van pesticidengebruik 
op de menselijke gezondheid en het milieu 
op een manier die verenigbaar is met de 
noodzakelijke bescherming van de 
gewassen.

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzamer gebruik 
van pesticiden door vermindering van het 
gebruik en de risico’s en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu door toepassing 
van het "nee, tenzij"-beginsel, hetgeen 
betekent dat geen pesticiden worden 
gebruikt bij het verbouwen van gewassen of 
bij andere vormen van bestrijding, tenzij 
wordt vastgesteld dat er geen andere 
bestrijdingsmethode, -praktijk of -systeem 
beschikbaar is om onevenredige schade 
aan gewassen te voorkomen.

Or. en
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Motivering

De voorkeur moet worden gegeven aan niet-chemische bestrijdingssystemen alvorens 
pesticiden worden toegepast. Dit beginsel ligt ook ten grondslag aan geïntegreerde-
bestrijdingssystemen.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 95
Artikel 2, lid 1

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

1. Deze richtlijn is van toepassing op:

a) pesticiden in de vorm van 
gewasbeschermingsmiddelen als 
omschreven in Verordening (EG) nr. […] 
betreffende het in de handel brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen.

b) biociden als gedefinieerd in Richtlijn 
98/8/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 februari 1998 betreffende het 
op de markt brengen van biociden1

behorende tot de productsoorten 14-19 als 
gedefinieerd in bijlage V bij die Richtlijn.
__________
1 PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1. Richtlijn zoals 
laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/140/EG van 
de Commissie (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 78).

Or. en

Motivering

Bestrijdingsmiddelen lijken erg op gewasbeschermingsmiddelen. Zij kunnen dezelfde 
werkzame stoffen bevatten en hebben soms identieke formules (rodenticiden kunnen 
bijvoorbeeld onder beide wetgevingen vallen, afhankelijk van de vraag of zij worden gebruikt 
voor gewasbeschermingsmiddelen of worden gebruikt ter bescherming van hygiëne of de 
volksgezondheid). Ook de toepassingsmethoden kunnen vrijwel identiek zijn; bepaalde voor 
de volksgezondheid gebruikte insecticiden die onder de biocidenrichtlijn vallen worden 
bijvoorbeeld gebruikt door te sproeien vanuit de lucht, net als het geval is bij bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen. Bepaalde bestrijdingsmiddelen worden binnenshuis gebruikt 
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(bijvoorbeeld insectwerende stoffen) en kunnen derhalve leiden tot rechtstreekse blootstelling 
van mensen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 96
Artikel 2, lid 1

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

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
pesticiden in de vorm van 
gewasbeschermingsmiddelen als 
omschreven in Verordening (EG) nr. […] 
betreffende het in de handel brengen van in 
agrarische en niet-agrarische gebieden 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen.

Or. fr

Motivering

De maatregelen moeten betrekking hebben op zowel agrarische als niet-agrarische 
toepassingen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 97
Artikel 2, lid 2

2. Deze richtlijn laat alle overige relevante 
communautaire wetgeving onverlet.

2. Deze richtlijn laat alle overige relevante 
communautaire wetgeving, en nationale 
fiscale maatregelen om het gebruik van 
duurzame pesticiden te bevorderen,
onverlet.

Or. nl

Motivering

Het moet lidstaten vrij blijven om, indien gewenst, door middel van fiscale instrumenten een 
meer duurzaam gebruik van pesticiden te bevorderen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 98
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)
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2 bis. Lidstaten mogen subsidies 
verstrekken of fiscale maatregelen nemen 
om het gebruik van meer duurzame 
gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen. 
Dit kan onder andere door de invoering 
van een bestrijdingsmiddelenheffing voor 
alle middelen met uitzondering van niet-
chemische middelen. 

Or. nl

Motivering

Het moet lidstaten vrij blijven om, indien gewenst, door middel van fiscale instrumenten een 
meer duurzaam gebruik van pesticiden te bevorderen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 99
Artikel 2, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De bepalingen van deze richtlijn 
kunnen voor de lidstaten geen beletsel 
vormen om het voorzorgbeginsel toe te 
passen bij het opleggen van beperkingen of 
van een verbod op pesticiden.

Or. da

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 100
Artikel 3, letter b)

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

b) ‘gebruiker’: elke natuurlijke of 
rechtspersoon die pesticiden gebruikt in het 
kader van zijn activiteiten, met inbegrip van 
bedieners van toepassingsapparatuur, 
technici, werkgevers en in de 
landbouwsector of daarbuiten werkzame
zelfstandigen. Voorts zijn gebruikers: 
golflinks, tennisbanen en andere 
vrijetijdsfaciliteiten, gemeenten en hun 
parken alsook infrastructurele sectoren 
zoals parkeerplaatsen, straten, 
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spoorwegemplacementen en dergelijke;
(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring van dit amendement 
maakt technische wijzigingen in de gehele 
tekst noodzakelijk)

Or. de

Motivering

De term "professionele gebruiker" is niet correct. De richtlijn moet niet alleen bedoeld zijn 
voor landbouwers, maar eveneens voor alle andere gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 101
Artikel 3, letter d)

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

d) ‘voorlichter’: elke natuurlijke of 
rechtspersoon die beschikt over de door de 
lidstaten vereiste opleiding en diploma's op 
basis waarvan hij advies mag geven over 
het gebruik van pesticiden overeenkomstig 
de methoden in de lidstaat waar het gewas 
wordt verbouwd en met inachtneming van 
de door de Gemeenschap bepaalde plafonds 
voor restmateriaal;

Or. el

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 102
Artikel 3, letter e)

e)‘apparatuur voor de toepassing van 
pesticiden’: elk apparaat dat specifiek is 
ontworpen voor de toepassing van 
pesticiden of producten die pesticiden 
bevatten;

e)‘apparatuur voor de toepassing van 
pesticiden’: elk apparaat dat wordt gebruikt
voor de toepassing van pesticiden of 
producten die pesticiden bevatten;

Or. nl
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Motivering

Apparatuur hoeft niet per sé specifiek ontworpen te zijn voor de gewasbescherming om voor 
dit doel gebruikt te kunnen worden. Daarom moet het anders geformuleerd worden.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 103
Artikel 3, letter g)

g) ‘sproeien vanuit de lucht’: alle 
toepassingen van pesticiden vanuit 
vliegtuigen of helikopters;

g) ‘sproeien vanuit de lucht’: alle 
toepassingen van pesticiden vanuit vliegende 
vervoermiddelen;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "sproeien vanuit de lucht" dekt niet alle mogelijkheden die er zijn 
wat betreft het verspreiden van pesticiden vanuit lucht. De pesticiden kunnen ook worden 
verspreid door anderen vliegende vervoermiddelen, anders dan vliegtuigen of helikopters.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 104
Artikel 3, letter h)

h) ‘geïntegreerde bestrijding’: 
geïntegreerde bestrijding van plagen als 
omschreven in Verordening (EG) nr. […];

schrappen

Or. pl

Motivering

W nowym projekcie dotyczącym  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.
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Definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w  żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia:  zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 105
Artikel 3, letter i bis) (nieuw)

i bis) "niet-chemische methoden voor 
gewasbescherming en de bestrijding van 
schadelijke organismen": het gebruik van 
bestrijdings- en beheertechnieken zonder 
chemische eigenschappen. Niet-chemische 
methoden voor gewasbescherming en de 
bestrijding van schadelijke organismen 
omvatten onder andere wisselteelt, fysieke 
en mechanische bestrijding en beheer met 
behulp van natuurlijke vijanden.

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Jill Evans

Amendement 106
Artikel 3, letter i bis) (nieuw)

i bis) "niet-chemische methoden voor 
gewasbescherming en de bestrijding van 
schadelijke organismen": het gebruik van 
bestrijdings- en beheertechnieken die niet 
afhankelijk zijn van chemische 
eigenschappen. Niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en de bestrijding 
van schadelijke organismen omvatten 
onder andere wisselteelt, fysieke en 
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mechanische bestrijding en beheer met 
behulp van natuurlijke vijanden.

Or. en

Motivering

De enige echte oplossing voor het wegnemen van de negatieve gevolgen van pesticiden voor 
volksgezondheid, dieren, wilde flora en fauna en het milieu in bredere zin, is dat wordt 
gekozen voor een op preventie gerichte en echt duurzame aanpak door prioriteit toe te kennen 
aan niet-chemische methoden voor gewasbescherming en de bestrijding van schadelijke 
organismen. Dit zou meer in overeenstemming zijn met de doelstellingen voor duurzame 
gewasbescherming, omdat de afhankelijkheid van complexe chemische stoffen die tot doel 
hebben planten, insecten of andere vormen van leven te vernietigen, niet duurzaam kunnen 
worden genoemd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 107
Artikel 3, letter i bis) (nieuw)

i bis) "toepassingsfrequentie": indicator 
van het gebruik waarmee het gemiddelde 
aantal keren wordt aangeduid dat een stuk 
landbouwgrond met de voorgeschreven 
dosis kan worden behandeld, berekend op 
basis van de in totaal verkochte 
hoeveelheden van elk pesticide.

Or. fr

Motivering

La fréquence de traitement ou la fréquence de l'application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.

∑








=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
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AGRA est la surface totale des terres arables.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 108
Artikel 3, letters i bis) en i ter) (nieuw)

i bis) "vermindering van het gebruik": 
vermindering van het aantal toepassingen 
van pesticiden, niet noodzakelijkerwijze 
samenhangend met het volume,
i ter) "behandelingsfrequentie-index": 
gebaseerd op de vaste standaarddosis 
werkzame stof per hectare die nodig is voor 
een behandeling tegen de desbetreffende 
plaag. Dit hangt derhalve niet 
noodzakelijkerwijs samen met het volume 
en kan worden gebruikt ter bepaling van de 
vermindering van het gebruik.

Or. en

Motivering

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment  is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 109
Artikel 4, titel

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

Nationale actieplannen voor de preventie 
van de risico’s voor zowel gezondheid als 
milieu, inclusief de gevaren, en de
afhankelijkheid van pesticiden en ter 
bevordering en stimulering van de 
invoering van niet-chemische alternatieven
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Or. en

Motivering

Wat de menselijke gezondheid betreft moeten de risico's en de negatieve gevolgen geheel en 
al worden voorkomen, en niet alleen maar worden verminderd. De lidstaten moet duidelijk 
worden gemaakt dat de nationale actieplannen tot doel hebben zowel de gezondheids- als de 
milieurisico's van het gebruik van pesticiden te voorkomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 110
Artikel 4, titel

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

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

Or. nl

Motivering

Het is belangrijk om te komen tot een minimalisering van de negatieve kanten van het gebruik 
van pesticiden te minimaliseren. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 111
Artikel 4, titel en lid -1 (nieuw)

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

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

-1. Binnen een jaar wordt door de lidstaten 
een achtergrondverslag opgesteld ten einde 
nationale ontwikkelingen te identificeren 
met betrekking tot het gebruik en de risico's 
van pesticiden en de sectoren en gewassen 
waaraan in het nationale actieplan 
prioritair aandacht moet worden 
geschonken.

Or. en
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 112
Artikel 4, lid 1 

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen na overleg met 
landbouworganisaties, milieuorganisaties, 
de industrie en andere belanghebbenden,
nationale actieplannen aan teneinde 
streefcijfers, maatregelen en tijdschema’s 
vast te stellen om de risico’s - inclusief de 
gevaren – en de afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen.

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de sociale, 
economische en milieueffecten van de 
geplande maatregelen, alsmede met 
bijzondere omstandigheden op nationaal, 
regionaal en plaatselijk niveau.

Or. el

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 113
Artikel 4, lid 1, alinea 1 

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, indicatoren en 
tijdschema’s vast te stellen om het gebruik 
en de risico’s - inclusief de gevaren – en de 
afhankelijkheid van pesticiden uitgaande 
van het referentiejaar te verminderen. Bij 
de vaststelling van hun nationale 
streefcijfers houden de lidstaten rekening 
met het EU-streefcijfer van 50% 
vermindering van het gebruik in 10 jaar, 
gerekend vanaf het referentiejaar, en de 
reeds bestaande nationale streefcijfers voor 
vermindering.

Or. en
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Motivering

In de Europese Unie is sprake van een zeer overmatig gebruik van pesticiden en daarom is 
het besparingspotentieel zowel in economisch als in ecologisch opzicht zeer aanzienlijk. 
Gezien de uiteenlopende inspanningen van de verschillende lidstaten om het gebruik van 
pesticiden te verminderen is het echter niet mogelijk om alle lidstaten uniforme streefcijfers 
voor vermindering op te leggen. Door de lidstaten moeten daarom individuele streefcijfers 
voor vermindering worden vastgesteld waarbij rekening wordt gehouden met en wordt 
gezorgd voor de verwezenlijking van het algehele EU-streefcijfer van 50% vermindering.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 114
Artikel 4, lid 1, alinea 1 

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen na overleg met 
organisaties van landbouwers en 
wijnboeren, milieuorganisaties, de 
industrie en andere belanghebbende 
sectoren nationale actieplannen aan teneinde 
streefcijfers, maatregelen en tijdschema’s 
vast te stellen om de risico’s - inclusief de 
gevaren – en de afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen.

Or. fr

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de nationale actieplannen doeltreffend en realistisch zijn, moeten 
deze in nauwe samenwerking met de belanghebbende partijen worden opgesteld.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 115
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Een onderdeel van de nationale 
actieplannen vormt geïntegreerde 
bestrijding zoals beschreven in artikel 13 
waarbij niet-chemische 
gewasbeschermingsmaatregelen voorrang 
hebben.

Or. nl
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Motivering

Geïntegreerde gewasbescherming moet worden gestimuleerd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 116
Artikel 4, lid 1

1. Binnen één jaar na inwerkingtreding 
van deze richtlijn stellen de lidstaten 
verslagen op waarin zij ontwikkelingen en 
specifieke problemen bepalen in verband 
met het gebruik van pesticiden en waarin 
zij indicatoren en doelstellingen aangeven 
voor vermindering van de risico's en het 
gebruik van pesticiden.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de 
afhankelijkheid van pesticiden te 
verminderen.

De lidstaten moeten binnen twee jaar
nationale actieplannen aannemen om een 
kwantitatieve en verplichte 
verminderingsdoelstelling te verwezenlijken  
van 25% van de frequentie van de 
toepassing van pesticiden op Europees 
niveau in de vijf jaar volgend op het 
referentiejaar, met inachtneming van de 
reeds bestaande 
verminderingsdoelstellingen; en een 
vermindering van 50% van de frequentie 
van de toepassing van pesticiden op 
Europees niveau in de tien jaar volgend op 
het referentiejaar, met inachtneming van 
de reeds bestaande 
verminderingsdoelstellingen.

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

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

De jaarlijkse waarde die als uitgangspunt 
dient voor de meting van de vermindering 
van het gebruik van pesticiden moet 
overeenkomen met het gemiddelde gebruik 
in de laatste drie kalenderjaren vóór de 
inwerkingtreding van deze richtlijn.
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Or. fr

Motivering

De kwantitatieve verminderingsdoelstellingen zijn de belangrijkste elementen van elk 
programma gericht op vermindering van de risico's. De nationale actieplannen zouden voor 
de lidstaten duidelijke en van een tijdpad voorziene doelstellingen moeten omvatten 
betreffende vermindering van het gebruik van pesticiden. Daartoe zou een 
verminderingsdoelstelling van 25% van de behandelingsfrequentie-index in vijf jaar en van 
50% in 10 jaar moeten worden vastgesteld. Die index is een indicator van de milieubelasting, 
d.w.z. de weergave van het aantal malen dat een stuk landbouwgrond met een standaarddosis 
kan worden behandeld.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 117
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan en geven daaraan onverwijld uitvoering 
teneinde streefcijfers, indicatoren en 
tijdschema’s vast te stellen om het gebruik 
en de risico’s - inclusief de gevaren – en de 
afhankelijkheid van pesticiden uitgaande 
van het referentiejaar te verminderen.

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de gezondheids-, 
sociale, economische en milieueffecten van 
de geplande maatregelen. Minimumeisen 
voor de nationale actieplannen worden 
vermeld in het als leidraad dienende 
document in Bijlage II ter.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de behoefte aan duidelijke indicatoren en streefcijfers in het kader van de 
nationale actieplannen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 118
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s 
voor zowel gezondheid als milieu - inclusief 
de gevaren – en de afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen, met als 
uiteindelijke doel het wegnemen daarvan, 
en om de invoering op brede schaal van 
niet-chemische alternatieven voor 
gewasbescherming te bevorderen.

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de gezondheids-, 
sociale, economische en milieueffecten van 
de geplande maatregelen, alsmede met de 
standpunten van alle relevante groepen van 
belanghebbenden.

Or. en

Motivering

De enige echte oplossing voor het wegnemen van de negatieve gevolgen van pesticiden voor 
de gezondheid van mens en dier is dat wordt gekozen voor een op preventie gerichte aanpak 
door middel van de brede invoering van echt duurzame niet-chemische methoden voor 
gewasbescherming en bestrijding van schadelijke organismen. Dit zou meer in 
overeenstemming zijn met de doelstellingen voor duurzame gewasbescherming.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 119
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de 
afhankelijkheid van pesticiden te 
verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers en indicatoren 
vast te stellen voor de vermindering van de 
risico's en het gebruik van pesticiden 
binnen een periode van 5 jaar en 10 jaar na 
het referentiejaar. Het EU-streefcijfer 
wordt vastgesteld op 25% vermindering van 
de toepassingsfrequentie in de periode van 
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5 jaar na het referentiejaar en een 
vermindering van 50% in de periode van 10 
jaar daarna. De lidstaten stellen hun 
nationale streefcijfers vast met 
inachtneming van het EU-streefcijfer en al 
bestaande nationale streefcijfers voor 
vermindering..

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de gezondheids-, 
sociale, economische en milieueffecten van 
de geplande maatregelen. Minimumeisen 
voor de nationale actieplannen worden 
vermeld in Bijlage II ter.

Or. en

Motivering

Toevoeging van duidelijke tijdschema's voor de opstelling van nationale actieplannen. 
Bovendien zijn kwantitatieve streefcijfers voor vermindering een belangrijke component van 
elk programma voor vermindering van risico's/gebruik.

Amendement ingediend door Irena Belohorská, Anne Laperrouze, Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec en Françoise Grossetête

Amendement 120
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan en geven daaraan onverwijld uitvoering
teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen. De nationale 
actieplannen omvatten minimaal:
a) voor andere dan biologische pesticiden 
en stoffen met een gering risico als 
gedefinieerd in Verordening (..) 
kwantitatieve streefcijfers voor 
vermindering van het gebruik uitgedrukt 
als een behandelingsfrequentie-index. De 
behandelingsfrequentie-index zal worden 
aangepast aan de specifieke 
omstandigheden van elke lidstaat. De 
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behandelingsfrequentie-index moet 
onverwijld ter goedkeuring aan de 
Commissie worden voorgelegd. Voor zeer 
zorgwekkende werkzame stoffen (als 
gedefinieerd in REACH artikel 57) 
bedraagt het streefcijfer voor vermindering 
voor het einde van 2013 minimaal 50% van 
de voor het jaar 2005 berekende 
behandelingsfrequentie-index, tenzij de 
lidstaat kan aantonen dat hij reeds een
vergelijkbaar of hoger streefcijfer heeft 
bereikt op basis van een ander 
referentiejaar in de periode 1995-2004;
b) voor pesticideformuleringen die 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 31 
mei 1999 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlijke 
preparaten1 , als giftig of zeer giftig zijn 
ingedeeld, kwantitatieve streefcijfers voor 
vermindering van het gebruik uitgedrukt in 
verkochte volumes. Dit streefcijfer bedraagt 
voor het einde van 2013 minimaal 50% in 
vergelijking met het jaar 2005, tenzij de 
lidstaat kan aantonen dat hij reeds een
vergelijkbaar of hoger streefcijfer heeft 
bereikt op basis van een ander 
referentiejaar in de periode 1995-2004.

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

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

_________
1 PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1. Richtlijn zoals 
¨laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 
1907/2006 (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

Or. en

Motivering

Voor biologische pesticiden en stoffen met een gering risico zijn geen beperkingen 
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noodzakelijk. Voor zeer zorgwekkende (bijvoorbeeld mutagene, carcinogene) werkzame 
stoffen bedraagt het streefcijfer voor het einde van 2013 minimaal 50% van de voor het jaar 
2005 berekende behandelingsfrequentie-index. Voor de overige pesticiden wordt 
gebruikgemaakt van de behandelingsfrequentie-index (aangepast aan de specifieke 
omstandigheden van elke lidstaat). Voor pesticideformuleringen die zijn ingedeeld als giftig 
of zeer giftig worden kwantitatieve streefcijfers voor vermindering van het gebruik 
gehanteerd die zijn uitgedrukt in verkochte volumes en die minimaal 50% bedragen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 121
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen.

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en 
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 
van pesticiden te verminderen en de 
maatregelen als bedoeld in de artikelen 5 
t/m 16 van deze richtlijn ten uitvoer te 
leggen.

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

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

Or. fr

Motivering

Door dit amendement wordt een verband gelegd tussen de nationale actieplannen en de 
bepalingen van de kaderrichtlijn. Ook kan onderzoek worden gedaan naar de gevolgen voor 
de gezondheid.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 122
Artikel 4, lid 1

1. De lidstaten nemen nationale actieplannen 
aan teneinde streefcijfers, maatregelen en
tijdschema’s vast te stellen om de risico’s -
inclusief de gevaren – en de afhankelijkheid 

Maximaal één jaar na het inwerkingtreden 
van deze richtlijn nemen de lidstaten 
nationale actieplannen aan teneinde 
streefcijfers, maatregelen en tijdschema’s 
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van pesticiden te verminderen. vast te stellen om de risico’s - inclusief de 
gevaren – en de afhankelijkheid van 
pesticiden te minimaliseren en om het 
gebruik van niet-chemische 
gewasbeschermingsmethoden te 
stimuleren. De streefcijfers dienen in 
overeenstemming te zijn met de bepalingen 
in artikel 4, lid 1 en artikel 16 van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid1. 

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met de gezondheids-, 
sociale, economische en milieueffecten van 
de geplande maatregelen.
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. nl

Motivering

Het is belangrijk om te komen tot een minimalisering van de negatieve kanten van het gebruik 
van pesticiden te minimaliseren. Daarnaast is het belangrijk om de nationale 
actieprogramma's mede te baseren op de doelstellingen opgenomen in de Kaderrichtlijn 
Water. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská,  Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Roberto Musacchio

Amendement 123
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Het referentiejaar wordt gevormd 
door het gemiddelde gebruik en de 
gemiddelde risico's in de laatste drie 
kalenderjaren "van januari tot december" 
voor de inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. en
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Motivering

Verduidelijking van de behoefte aan duidelijke indicatoren en streefcijfers in het kader van de 
nationale actieplannen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská en Roberto 
Musacchio

Amendement 124
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Naast een algemeen streefcijfer voor 
vermindering van het gebruik uitgedrukt 
als een behandelingsfrequentie-index, 
omvatten de nationale actieplannen 
minimaal specifieke streefcijfers voor 
vermindering van het gebruik voor de 
navolgende stoffen:
a) voor zeer zorgwekkende werkzame 
stoffen (als gedefinieerd in REACH artikel 
57) bedraagt het streefcijfer voor 
vermindering voor het einde van 2013 
minimaal 50% van de voor het jaar 2005 
berekende behandelingsfrequentie-index, 
tenzij de lidstaat kan aantonen dat hij reeds 
een vergelijkbaar of hoger streefcijfer heeft 
bereikt op basis van een ander 
referentiejaar in de periode 1995-2004;
b) voor pesticideformuleringen die 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG als 
giftig of zeer giftig zijn ingedeeld, 
kwantitatieve streefcijfers voor 
vermindering van het gebruik uitgedrukt in 
verkochte volumes. Dit streefcijfer bedraagt 
voor het einde van 2013 minimaal 50% in 
vergelijking met het jaar 2005, tenzij de 
lidstaat kan aantonen dat hij reeds een 
vergelijkbaar of hoger streefcijfer heeft 
bereikt op basis van een ander 
referentiejaar in de periode 1995-2004.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van de behoefte aan duidelijke indicatoren en streefcijfers in het kader van de 
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nationale actieplannen.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 125
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Voor de opstelling en uitvoering van 
nationale actieplannen kan 
communautaire financiering worden 
verstrekt.

Or. el

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 126
Artikel 4, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De Commissie stelt een tweejaarlijks 
verslag op met een uiteenzetting van de 
resultaten van de uitvoering van de 
nationale actieplannen, met bijzondere 
aandacht voor de vermindering van risico's 
in alle lidstaten.

Or. el

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 127
Artikel 4, lid 2, alinea 1

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

2. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn delen de lidstaten hun 
nationale actieplannen mee aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten. De 
Commissie stelt de nationale actieplannen 
en de resultaten van de uitvoering via 
Internet ter beschikking van het publiek.

Or. en
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Motivering

De nationale actieplannen moeten openbaar zijn en de uitvoering transparant.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 128
Artikel 4, lid 2

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

2. Binnen 18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn delen de 
lidstaten hun goedgekeurde nationale 
actieplannen mee aan de Commissie en aan 
de andere lidstaten.

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

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

Or. en

Motivering

Gezien de risico's en de negatieve gezondheidseffecten van het gebruik van pesticiden en de 
erkenning door de Commissie dat er tekortkomingen kleven aan het huidige rechtskader en 
dat er niet voldoende aandacht is geweest voor de fase van het feitelijke gebruik, moeten de 
lidstaten hun goedgekeurde nationale actieplannen vaker dan om de drie jaar ter kennis 
brengen van de Commissie en andere lidstaten. Nationale actieplannen moeten ten minste een 
keer in de twee jaar opnieuw bezien om veranderingen of ontwikkelingen op de voet te volgen.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott, Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 129
Artikel 4, lid 2

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

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

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn onderzoeken de lidstaten 
de mogelijkheden om het gebruik van 
pesticiden bij al hun belangrijkste teelten 
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tot een minimum te beperken door 
gewasspecifieke methoden en praktijken 
voor geïntegreerde bestrijding vast te 
stellen.

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

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

Or. en

Motivering

Een regelmatige beoordeling van de nationale actieplannen en de uitvoering van 
gewasspecifieke IPM zijn belangrijke elementen om te komen tot vermindering van gebruik en 
risico's.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 130
Artikel 4, lid 2

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

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

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn onderzoeken de lidstaten 
de mogelijkheden om het gebruik van 
pesticiden bij al hun belangrijkste teelten 
tot een minimum te beperken door 
gewasspecifieke methoden en praktijken 
voor geïntegreerde bestrijding vast te 
stellen.

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

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

Or. fr

Motivering

Een regelmatige beoordeling van de nationale actieplannen en invoering van regels voor 
geïntegreerde bestrijding van schadelijke organismen vormen de sleutel tot een doeltreffende 
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vermindering van het gebruik van pesticiden en de hieraan verbonden risico's.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 131
Artikel 4, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

De Commissie opent een internetportaal 
waar het publiek geïnformeerd wordt over 
de nationale actieplannen, eventuele 
wijzigingen hiervan, alsmede de 
belangrijkste resultaten die hieruit 
voortvloeien.

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld het publiek van meer informatie te voorzien en de transparantie te 
vergroten.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Caroline Lucas en 

Frédérique Ries

Amendement 132
Artikel 4, lid 3

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

3. De Commissie stelt de overeenkomstig lid 
2 medegedeelde informatie ter beschikking 
van derde landen en van het publiek.

Or. en

Motivering

Het publiek dient volledig te worden betrokken bij het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, 
toepassen, controleren en wijzigen van nationale actieplannen overeenkomstig de strekking 
van Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening in inspraak van het publiek. (Caroline Lucas)

Het publiek heeft een recht op informatie als het gaat om volksgezondheid en milieu . 
Informatie over nationale actieplannen dient op de website van de Commissie op internet 
beschikbaar te worden gesteld. (Frédérique Ries)
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Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 133
Artikel 4, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten stellen de 
overeenkomstig lid 2 meegedeelde 
informatie via een internetsite ter 
beschikking van het publiek.

Or. fr

Motivering

Ten behoeve van meer duidelijkheid en transparantie dient het publiek toegang te hebben tot 
dit soort informatie, ook omdat het aldus kan deelnemen aan het ontwikkelen, herzien en 
controleren van de nationale actieprogramma's.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendement 134
Artikel 4, lid 4

4. De bepalingen inzake inspraak van het 
publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling en de wijziging van de nationale 
actieplannen.

4. De bepalingen inzake inspraak van het 
publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling van het nationale 
achtergrondrapport en de opstelling en de 
wijziging van de nationale actieplannen. Alle 
relevante belanghebbenden en het publiek 
dienen te worden geraadpleegd over alle 
aspecten van het nationale 
achtergrondrapport en de nationale 
actieplannen, met inbegrip van het 
ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, 
controleren en wijzigen ervan. Er dient 
voor een evenwichtige vertegenwoordiging 
van de belanghebbenden te worden 
gezorgd, dus ook van degenen die negatieve 
gevolgen van het gebruik ondervinden.

Or. en

Motivering

Waarborging van participatie van het publiek in de voorbereiding van het nationale 
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achtergrondrapport en de nationale actieplannen overeenkomstig Richtlijn 2003/35/EG tot 
voorziening in inspraak van het publiek.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 135
Artikel 4, lid 4

4. De bepalingen inzake inspraak van het 
publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling en de wijziging van de nationale 
actieplannen.

4. De bepalingen inzake inspraak van het 
publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling en de wijziging van de nationale 
actieplannen. Alle relevante 
belanghebbenden en het publiek dienen te 
worden geraadpleegd over alle aspecten 
van de nationale actieplannen, met 
inbegrip van het ontwerpen, ontwikkelen, 
uitvoeren, controleren en wijzigen ervan. 
Er dient voor een evenwichtige 
vertegenwoordiging van de 
belanghebbenden te worden gezorgd, dus 
ook van degenen die gevolgen van het 
gebruik van pesticiden ondervinden, zoals 
vertegenwoordigers van 
plattelandsbewoners en 
belangenorganisaties.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn voor de lidstaten welke eisen er gelden voor het betrekken van het 
publiek bij het ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, toepassen, controleren en wijzigen van 
nationale actieplannen overeenkomstig de strekking van Richtlijn 2003/35/EG tot voorziening 
in inspraak van het publiek. Alle relevante belanghebbenden moeten worden betrokken bij 
alle aspecten van de nationale actieplannen. Hierbij gaat het om vertegenwoordigers van de 
plattelandsbevolking, landbouwers (zowel organische als conventionele landbouw), 
producenten van pesticiden, alsmede milieu- en consumentenorganisaties.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 136
Artikel 4, lid 4

4. De bepalingen inzake inspraak van het 4. De bepalingen inzake inspraak van het 
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publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling en de wijziging van de nationale 
actieplannen.

publiek van artikel 2 van Richtlijn 
2003/35/EG zijn van toepassing op de 
opstelling van het nationale 
achtergrondrapport en de opstelling en de 
wijziging van de nationale actieplannen. De 
bevoegde autoriteiten dienen te voorzien in 
raadpleging van het publiek, met inbegrip 
van vertegenwoordigers van consumenten-
en milieuorganisaties.

Or. fr

Motivering

Er dient een zo breed mogelijke participatie van het publiek te zijn, dat daartoe zowel het 
standpunt van producenten en gebruikers van pesticiden moet horen als dat van 
consumenten- en milieuorganisaties.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 137
Artikel 4, lid 4, alinea 1 bis (nieuw)

Organisaties van landbouwers en 
wijnboeren, milieuorganisaties, sectorale 
organisaties uit de industrie en andere 
betrokken sectoren dienen hierbij op 
adequate en doeltreffende wijze te worden 
betrokken.

Or. fr

Motivering

Om tot doeltreffende en realistische nationale actieplannen te komen, dienen deze in 
samenwerking met alle belanghebbende partijen te worden opgesteld.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 138
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten dienen een 
financieringsmechanisme in te stellen voor 
de invoering van nationale actieplannen, 
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dat bekostigd wordt via een systeem van 
belasting of heffingen op pesticiden.

Or. fr

Motivering

Een systeem van belasting of heffingen is in bepaalde Europese landen een probaat middel 
gebleken om het gebruik van pesticiden terug te dringen.  Degelijke systemen zouden in het 
algemeen in de EU moeten worden ingevoerd, en zouden kunnen worden gebruikt ter 
financiering van maatregelen voor beperking van de risico's en het gebruik van pesticiden in 
het kader van nationale actieplannen, evenals een doeltreffend systeem voor follow-up, 
controle en informatie over de resultaten van deze plannen. De lidstaten zouden het 
financieringssysteem moeten kunnen kiezen dat het best bij hun behoeften aansluit.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendement 139
Artikel 4, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De lidstaten intensiveren in 
samenwerking met de relevante 
belanghebbenden hun huidige
inspanningen om illegaal gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te beperken 
en te voorkomen.
De lidstaten brengen regelmatig verslag uit 
over de bestaande controle op illegaal 
gebruik.

Or. en

Motivering

Een basisvereiste voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is de volledige 
toepassing en naleving van bestaande wettelijke bepalingen. De nationale autoriteiten dienen 
de bestaande wetgeving dus krachtiger te handhaven en de bestaande controle- en
wetshandhavingsbepalingen doeltreffender toe te passen.

Amendement ingediend door Margrete Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 140
Artikel 4 bis (nieuw)
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Artikel 4 bis
4 bis. De lidstaten voorzien in adequate 
financiering voor de uitvoering van hun 
nationale actieplannen, die bekostigd zou 
kunnen worden via een heffing op 
pesticiden.

Or. en

Motivering

Een belasting of heffing is in veel landen een probaat middel gebleken om maatregelen voor 
het terugdringen van het pesticidengebruik te financieren, en zou in alle landen moeten 
worden ingezet als instrument ter financiering van de maatregelen in de nationale 
actieplannen, met inbegrip van een doeltreffend (online-)systeem voor verslaglegging, 
toezicht en informatie. De lidstaten zouden de keuze kunnen krijgen tussen verschillende 
belasting/heffingssystemen en zouden het systeem moeten kiezen dat het best aansluit bij hun 
behoeften.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 141
Artikel 5, lid 1, alinea 1

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

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters in alle lidstaten toegang hebben 
tot een passende opleiding en dat er 
minimumeisen worden vastgesteld die in de 
hele Gemeenschap bindend zijn.

Or. pl

Motivering

De invoering van minimumeisen zal het opleidingsniveau verhogen en bijdragen tot de 
uitwisseling van ervaring tussen gebruikers in de verschillende lidstaten.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 142
Artikel 5, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 1. De lidstaten zien erop toe dat alle 



PE 388.389v01-00 80/198 AM\662795NL.doc

NL

professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding.

professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding, inclusief regelmatige 
bijscholing inzake nieuwe informatie.

Or. en

Motivering

In veel gevallen is verontreiniging van het milieu of van landbouwproducten met pesticiden 
toe te schrijven aan een gebrek aan adequate kennis. Professionele gebruikers, distributeurs 
en voorlichters dienen op te hoogte te zijn van de meest recente relevante informatie.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 143
Artikel 5, lid 1, alinea 1

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

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding die aansluit bij hun 
niveau en specifieke rol in het 
geïntegreerde beheer van schadelijke 
organismen.

Or. el

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 144
Artikel 5, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

In het geval van zeer kleine landbouw- of 
wijnbouwbedrijven zien de lidstaten erop 
toe dat personen die als professioneel 
gebruiker in de zin van artikel 3, onder b) 
werkzaam zijn, toegang hebben tot deze 
opleiding.

Or. fr
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Motivering

In het geval van een zeer klein bedrijf is het niet nodig dat alle werknemers van het bedrijf en 
het bedrijfshoofd zelf verplicht worden een opleiding te volgen. Het volstaat dat één persoon 
van het bedrijf aan de opleiding deelneemt.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 145
Artikel 5, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters zich bewust zijn van het 
bestaan en de risico's van illegale 
(vervalste) gewasbeschermingsmiddelen, en 
adequaat opgeleid worden om dergelijke 
producten te kunnen identificeren.

Or. en

Motivering

Het namaken en illegaal verhandelen van gewasbeschermingsmiddelen vormt een groot 
probleem in Europa. Het is belangrijk dat professionele gebruikers en distributeurs zich van 
dit probleem bewust zijn, wil de illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
worden aangepakt.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 146
Artikel 5, lid 2

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

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

Dit systeem definieert de voorwaarden voor 
afgifte en intrekking van het certificaat. 
Het certificaat wordt voor maximaal vijf 
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jaar afgegeven.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vloeit voort uit het feit dat er een termijn nodig is die aansluit bij de termijn 
voor de invoering van de nationale actieplannen. Ook worden hiermee de voorwaarden voor 
afgifte en intrekking van het certificaat alsmede de maximale geldigheidsduur ervan (5 jaar) 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 147
Artikel 5, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

Indien de deelnemer aan de opleiding een 
professioneel gebruiker is op een 
landbouw- of wijnbouwbedrijf, geldt het 
uitgereikte certificaat voor dit bedrijf, met 
name wat betreft de bepalingen van artikel 
6, lid 2.

Or. fr

Motivering

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 148
Artikel 5, lid 3

3. De Commissie kan, overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde procedure, 
bijlage I aanpassen aan de technische en 

schrappen
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wetenschappelijke vooruitgang.

Or. de

Motivering

Wijziging naar aanleiding van het feit dat de leden 2 en 3 van artikel 18 worden geschrapt.

Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 149
Artikel 5, lid 3

3. De Commissie kan, overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde procedure, 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

3. De Commissie kan, overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde procedure, 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang. Naar 
aanleiding hiervan, en voor zover de 
bevoegde autoriteiten zulks nodig achten, 
laten de houders van het in paragraaf 2 
bedoelde certificaat zich bijscholen.

Or. el

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Caroline Lucas

Amendement 150
Artikel 6, lid 1

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

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

Motivering

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use.  (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 151
Artikel 6, lid 1

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

1. De lidstaten zien erop toe dat distributeurs 
die pesticiden verkopen ten minste één 
personeelslid in dienst hebben dat over het 
in artikel 5, lid 2, bedoelde certificaat 
beschikt en dat op de plaats van verkoop 
aanwezig en beschikbaar is om klanten 
informatie te verschaffen over het gebruik 
van de pesticiden.

Or. fr

Motivering

Het certificaat moet voor verkopers van alle pesticiden gelden, en niet alleen voor vergiftige 
of zeer vergiftige producten.
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Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman, en 

Caroline Lucas 

Amendement 152
Artikel 6, lid 3, alinea 1

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

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

Or. en

Motivering

Gebruikers van pesticiden, zij het professionele of niet-professionele gebruikers, moeten 
volledig geïnformeerd worden over de risico's en mogelijke negatieve gevolgen voor 
gezondheid en milieu van pesticidengebruik (Davies e.a. + Hennicot-Schoepges e.a.).

Alle gebruikers van pesticiden, zij het professionele of niet-professionele gebruikers, moeten 
volledig geïnformeerd worden over de risico's en mogelijke negatieve gevolgen voor 
gezondheid en milieu van pesticidengebruik (Lucas + Belohorska).

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen,  Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman 

Amendement 153
Artikel 6, lid 3, alinea 2

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien het voor alle pesticidengebruikers van groot belang is dat zij naar behoren worden 
geïnformeerd, is een termijn van 4 jaar vanaf de in artikel 20, lid 1 genoemde datum niet 
adequaat voor het vaststellen van de in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen; deze moeten 
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binnen 2 jaar worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 154
Artikel 6, lid 3, alinea 2

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien het voor alle pesticidengebruikers van groot belang is dat zij naar behoren worden 
geïnformeerd, is een termijn van 4 jaar vanaf de in artikel 20, lid 1 genoemde datum niet 
adequaat voor het vaststellen van de in de leden 1 en 2 genoemde maatregelen; deze moeten 
binnen 1 jaar worden vastgesteld.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio en Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 155
Artikel 6, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat de 
bestaande inspectie- en 
handhavingmaatregelen gebruikt worden 
om te waarborgen dat illegale (vervalste) 
gewasbeschermingsmiddelen niet te koop 
worden aangeboden.

Or. en

Motivering

Betere naleving van bestaande wetgeving is een sleutelelement bij het aanpakken van namaak 
van en illegale handel in gewasbeschermingsmiddelen.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 156
Artikel 7

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

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
informatieprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie voor het 
brede publiek over de voor- en nadelen van 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Or. de

Motivering

Om levensmiddelen en voedermiddelen van hoge kwaliteit te kunnen produceren is het nodig 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook in de biologische landbouw worden 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. De informatieprogramma's dienen de voor- en 
nadelen van gewasbeschermingsmiddelen te verduidelijken en ook eventuele alternatieven te 
noemen.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 157
Artikel 7

Bewustmakingsprogramma’s Onderzoek van verspreidingapparatuur
De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met 
name over hun gezondheids- en 
milieueffecten en over alternatieven 
waarbij geen chemische stoffen worden 
gebruikt.

Onderzoek van verspreidingsapparatuur 
voor pesticiden moet alle aspecten betreffen 
die van belang zijn voor de waarborging 
van een hoog veiligheids- en 
beschermingsniveau voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, alsmede voor een 
optimale werking van de verspreiding.

Or. de

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat verspreidingsapparatuur en -methodes veilig zijn; dit 
brengt reeds informatie mee over de invloed van pesticiden op gezondheid en milieu en over 
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niet-chemische alternatieven.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 158
Artikel 7

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

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met name 
over hun invloed (negatieve effecten) op de 
menselijke gezondheid en het milieu, en 
over alternatieven waarbij geen chemische 
stoffen worden gebruikt.

Or. pl

Motivering

Het gebruik van pesticiden kan ongewenste negatieve bijwerkingen hebben voor de 
menselijke gezondheid (met name bij kinderen, zwangere vrouwen en foetussen) en voor het 
milieu (bodem, lucht, water). Het is daarom uitermate belangrijk dat deze informatie onder de 
aandacht van het publiek wordt gebracht.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 159
Artikel 7

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

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 
beschikbaarheid van informatie over 
gewasbeschermingsmiddelen en het 
gebruik van biociden voor het brede 
publiek, met name over hun gezondheids- en 
milieueffecten en over alternatieven waarbij 
geen chemische stoffen worden gebruikt, 
alsmede informatie over residuen van 
pesticiden in landbouwproducten.

Or. en
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Motivering

Pesticiden hebben verschillende negatieve gevolgen, en het publiek dient op de hoogte te 
worden gesteld van zoveel mogelijk aspecten.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 160
Artikel 7

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

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
informatieprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie voor het 
brede publiek, met name over nut en risico's 
alsmede eventuele gezondheids- en 
milieueffecten die het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen kan hebben. 
Bovendien dient informatie te worden 
verstrekt over de rol van 
gewasbeschermingsmiddelen in de 
landbouw en de productie van 
levensmiddelen, over de verantwoordelijke 
omgang met gewasbeschermingsmiddelen 
en over alternatieven waarbij geen 
chemische stoffen worden gebruikt.

Or. de

Motivering

Dit amendement waarborgt dat bij de voorgeschreven informatieverstrekking en 
bewustmaking van het publiek niet alleen wordt ingegaan op de risico's van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Momenteel worden vooral de risico's van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de kaak gesteld. Het is juist belangrijk om, zoals in het 
amendement wordt nagestreefd, objectieve informatie te verstrekken over noodzaak en 
duurzaamheid van gewasbeschermingsmiddelen en de betekenis voor de 
levensmiddelenproductie van vandaag de dag duidelijk te maken.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Glenis Willmott en Dan Jørgensen

Amendement 161
Artikel 7

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 

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

beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met name 
over hun gezondheids- en milieurisico's en 
negatieve effecten op de korte en de lange 
termijn en over alternatieven waarbij geen 
chemische stoffen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het publiek dient te worden geïnformeerd over zowel de gezondheids- en milieurisico's als de 
negatieve effecten op de korte en de lange termijn die verbonden zijn met het gebruik van 
pesticiden, tezamen met informatie over alternatieven waarbij geen chemische stoffen worden 
gebruikt. Op deze manier beschikt het publiek over de nodige informatie om met kennis van 
zaken beslissingen te kunnen nemen en maatregelen te treffen ten behoeve van de 
bescherming van hun gezondheid en het hen omringende milieu.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Esther De Lange

Amendement 162
Artikel 7

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

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma's en de 
beschikbaarheid van gebalanceerde 
informatie over pesticiden voor het brede 
publiek.

Or. nl

Motivering

Bewustmakingsprogramma's dienen zowel over de nadelen als de voordelen van het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen te informeren. De huidige tekst is te eenzijdig gericht op 
risico's en gevaren. Gewasbeschermingsmiddelen zorgen bijvoorbeeld voor een efficiënter 
gebruik van landbouwgrond.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman

Amendement 163
Artikel 7

Bewustmakingsprogramma’s Bewustmakingsprogramma’s, toezicht en 
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onderzoek
De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met name 
over hun gezondheids- en milieueffecten en 
over alternatieven waarbij geen chemische 
stoffen worden gebruikt.

1. De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma’s en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met name 
over hun acute en chronische gezondheids-
en milieueffecten, over de gevaren en over 
alternatieven waarbij geen chemische stoffen 
worden gebruikt.

2. De lidstaten voeren verplichte systemen 
in voor het verzamelen van informatie over 
incidenten met acute en chronische 
vergiftigingen met pesticiden, met name 
onder personen die met pesticiden omgaan, 
werknemers, bewoners en andere groepen 
die regelmatig aan pesticiden worden 
blootgesteld.
3. De lidstaten houden toezicht op en 
verzamelen regelmatig informatie over 
indicatorsoorten die aan pesticiden worden 
blootgesteld en over pesticiden in het 
milieu, zoals in zoet water en zeewater, 
bodem en lucht, en zij brengen regelmatig 
verslag uit aan de Commissie over deze 
informatie.
4. De lidstaten voeren langetermijn-
onderzoeksprogramma's uit naar specifieke 
situaties waar pesticiden in verband zijn 
gebracht met gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu, met inbegrip van 
studies naar hoogrisicogroepen, 
biologische diversiteit en gecombineerde 
effecten.
5. Om de vergelijkbaarheid van informatie 
te verbeteren ontwikkelt de Commissie in 
samenwerking met de lidstaten binnen drie 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn een strategische leidraad over 
toezicht op en onderzoek naar gevolgen van 
pesticidengebruik voor de menselijke 
gezondheid en het milieu.

Or. en
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Motivering

Bewustmakingsprogramma's mogen de chronische gezondheidseffecten van pesticiden niet 
buiten beschouwing laten. Toezicht en onderzoek in de lidstaten zijn nodig om informatie te 
verzamelen en de gevolgen van pesticidengebruik op gezondheid en milieu te kwantificeren. 
Voor residuen van pesticiden in levensmiddelen bestaat er reeds een meldingssysteem in de 
EU, maar er is geen systeem voor toezicht op vergiftigingen en milieueffecten van pesticiden.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 164
Artikel 8, lid 1, alinea 1

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

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

Or. fr

Motivering

Er dient een maximale tussenpoos te worden vastgesteld voor de keuring van apparatuur voor 
de verspreiding van pesticiden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 165
Artikel 8, lid 1

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

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

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

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

Or. pl
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Motivering

Een veilige omgang met pesticiden is uitermate belangrijk. De verplichting om keuringen uit 
te voeren waarborgt dat wordt nagegaan of de bepalingen van deze richtlijn worden 
nageleefd, met name uit veiligheidsoogpunt.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 166
Artikel 8, lid 1

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

1. De lidstaten ontwikkelen systemen die 
stimuleren dat apparatuur en hulpstukken 
voor de toepassing van pesticiden die 
professioneel worden gebruikt, op geregelde 
tijdstippen aan een keuring worden 
onderworpen.

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

Or. de

Motivering

Stimulansen zullen eerder begrip van de gebruiker voor keuring van apparatuur wekken dan 
verplichte maatregelen.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 167
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Dit artikel is niet van toepassing op 
kleine manuele apparatuur zoals 
rugspuiten en "weed wipes".

Or. en

Motivering

Gezien de vele verschillende soorten sproeiapparatuur, van rugspuiten tot "weed wipes"en 
het feit dat de huidige definitie van apparatuur voor het aanbrengen van pesticiden álle 
soorten apparatuur omvat die ontworpen is om pesticiden aan te brengen, zouden de kosten 
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en de administratieve rompslomp in verband met het keuren van elk afzonderlijk handmatig te 
gebruiken apparaat absoluut niet in verhouding staan tot de milieuvoordelen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 168
Artikel 8, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten kunnen de bepalingen 
van dit artikel niet van toepassing verklaren 
op materiaal waarvan de controle in 
administratief opzicht een onevenredige 
belasting vormt in verhouding tot de 
gevaren die met het gebruik ervan zijn 
verbonden.

Or. fr

Motivering

Voor klein materiaal kunnen de controleformaliteiten een onevenredige belasting vormen in 
verhouding tot de hieraan verbonden gevaren.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 169
Artikel 8, lid 2, alinea 1

2. Bij de keuring wordt geverifieerd of de 
apparatuur en de hulpstukken voor de 
toepassing van pesticiden voldoen aan de 
essentiële gezondheids-, veiligheids- en 
milieueisen zoals vermeld in bijlage II.

2. Bij de keuring wordt geverifieerd of de 
apparatuur en de hulpstukken voor de 
toepassing van pesticiden voldoen aan de 
essentiële gezondheids-, veiligheids- en 
milieueisen.

Or. de

Motivering

Wijziging als gevolg van het schrappen van bijlage II.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 170
Artikel 8, lid 3

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

schrappen

Or. de

Motivering

Deze bijzondere regeling kan met het oog op het subsidiariteitsbeginsel worden weggelaten.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 171
Artikel 8, lid 3

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

3. Binnen twee jaar na de in artikel 20, lid 1, 
genoemde datum zorgen de lidstaten ervoor 
dat alle voor professioneel gebruik bestemde 
apparatuur en hulpstukken voor de 
toepassing van pesticiden ten minste een 
keer zijn gekeurd, en dat uitsluitend 
apparatuur en hulpstukken voor de 
toepassing van pesticiden die bij de keuring 
goed zijn bevonden, professioneel worden 
gebruikt. Vervolgens vindt ten minste 
eenmaal per jaar een verplichte keuring 
plaats, en daarnaast kunnen 
steekproefkeuringen worden overwogen.

Or. en

Motivering

Het sproeien met pesticiden is een gevaarlijke activiteit, en daarom moeten alle apparatuur 
en accessoires voor professioneel gebruik regelmatig worden getest. De apparatuur kan 
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namelijk op ieder moment beschadigd raken (zelfs vlak nadat zij gekeurd is en lang voordat 
de volgende keuring plaatsvindt). Na de eerste keuring, die binnen twee jaar na de in artikel 
20, lid 1 genoemde datum moet worden gehouden, dient ten minste eenmaal per jaar een 
verplichte keuring plaats te vinden, en daarnaast moeten steekproefkeuringen mogelijk zijn. 

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 172
Artikel 8, lid 3

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

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

Or. en

Motivering

Na de eerste keuring, die binnen vijf jaar na de in artikel 20, lid 1 genoemde datum 
plaatsvindt, dient te worden voorzien in om de vijf jaar te houden verdere keuringen. De 
Commissie spreekt zich hierover niet uit.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 173
Artikel 8, lid 3

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

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

Or. fr

Motivering

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 174
Artikel 8, lid 4

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

schrappen

Or. de

Motivering

Deze bepaling is overbodig.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 175
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde procedure 

schrappen
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bijlage II aanpassen aan de vooruitgang 
van de techniek.

Or. de

Motivering

Wijziging als gevolg van het schrappen van bijlage II.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 176
Artikel 9, lid 1

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

1. De lidstaten verbieden, onverminderd het 
bepaalde in de leden 2 tot en met 7, het 
sproeien van pesticiden vanuit de lucht.

Or. fr

Motivering

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise  à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 177
Artikel 9, lid 1
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1. De lidstaten verbieden, onverminderd het 
bepaalde in de leden 2 tot en met 6, het 
sproeien van pesticiden vanuit de lucht.

1. De lidstaten staan het sproeien van 
pesticiden vanuit de lucht toe 
overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 
tot en met 5 .

Or. de

Motivering

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 178
Artikel 9, lid 1

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

1. De lidstaten verbieden het sproeien van 
pesticiden vanuit de lucht.

Or. en

Motivering

Aangezien de Commissie aanvaardt dat sproeien vanuit de lucht ernstige negatieve gevolgen 
voor de menselijke gezondheid kan hebben, dient het sproeien vanuit de lucht volledig te 
worden verboden, zonder enige uitzondering.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Christofer Fjellner

Amendement 179
Artikel 9, lid 2
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2. De lidstaten geven aan en maken bekend 
voor welke gewassen, gebieden en 
specifieke toepassingsbehoeften het 
sproeien vanuit de lucht in afwijking van 
lid 1 kan worden toegestaan.

schrappen

Or. xm

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1. (Caroline Lucas)

De lidstaten zijn niet in staat op voorhand te bepalen voor  welke gewassen, gebieden en 
specifieke toepassingsbehoeften sproeien uit de lucht toegestaan is. Ontheffingen zouden 
daarom overeenkomstig artikel 9, lid 4 moeten worden toegestaan. (Christofer Fjellner)

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 180
Artikel 9, lid 2

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

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

a) het gebied dat vanuit de lucht besproeid 
wordt, is op grond van de ligging niet 
toegankelijk voor apparatuur voor 
verspreiding over de grond;
b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan; 
c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 
als bedoeld in artikel 5, lid 2;
Sproeien vanuit de lucht mag niet 
plaatsvinden indien
a) het regent,
b) de windsnelheid meer dan 20 km/u 
bedraagt,
c) de gewassen op het ontoegankelijke 
terrein zich op minder dan 200 meter 
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afstand van woningen of gebieden waar 
activiteiten plaatsvinden (bedrijven, 
winkels, recreatie, parken, tuinen) 
bevinden,
d) de gewassen op het ontoegankelijke 
terrein zich op minder dan 150 meter 
afstand van wegen van om het even welke 
aard bevinden.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 181
Artikel 9, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 182
Artikel 9, lid 3

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

schrappen

Or. en
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Motivering

Zie motivering op bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 183
Artikel 9, lid 3

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

3. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
bevoegd zijn voor de afgifte van 
vergunningen en stellen de Commissie 
daarvan in kennis.

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 184
Artikel 9, lid 3

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

3. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
bevoegd zijn voor de controle op sproeien 
vanuit de lucht en stellen de Commissie 
daarvan in kennis.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio en Kathy Sinnott

Amendement 185
Artikel 9, lid 4

4. Ontheffingen mogen alleen worden schrappen
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toegestaan als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 
a) er is geen haalbaar alternatief, of er zijn 
duidelijke voordelen op het stuk van 
verminderde effecten op de gezondheid en 
het milieu in vergelijking met de toepassing 
van pesticiden vanaf de grond;
b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan;
c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 
als bedoeld in artikel 5, lid 2.
In de toelating worden de vereiste 
maatregelen gespecificeerd om 
omwonenden en omstanders te 
waarschuwen en het milieu in de omgeving 
van het besproeide gebied te beschermen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1. (Caroline Lucas)

Sproeien vanuit de lucht dient zonder uitzonderingen te worden verboden. (Margarete Auken 
e.a)

Steun voor een algemeen verbod zonder uitzonderingen. (Kathy Sinnott)

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 186
Artikel 9, lid 4

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

4. Een professionele gebruiker die 
pesticiden wil toepassen door sproeien 
vanuit de lucht, dient daartoe 6 weken voor 
de beoogde sproeiperiode bij de bevoegde 
instantie een kennisgeving in waarin zijn 
vermeld het gebied in kwestie (precieze 
ligging en oppervlak), het type gewas, het 
soort pesticide dat wordt gebruikt, naam 
van de landbouwer die om sproeien vanuit 
de lucht verzoekt, de dienstverlener die het 
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sproeien vanuit de lucht verricht, het type 
en het kenteken van het apparaat en de 
plaats van kentekenafgifte, alsmede de voor 
het sproeien geplande periode.

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

De periode waarin sproeien vanuit de lucht 
plaatsvindt mag niet langer zijn dan twee 
kalenderweken.

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

De kennisgeving bevat ten minste de 
volgende gegevens over de aanvrager en de 
dienstverlener: naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres, en indien 
aanwezig, internetadres van de landbouwer 
en de dienstverlener.

c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 
als bedoeld in artikel 5, lid 2.
In de toelating worden de vereiste 
maatregelen gespecificeerd om 
omwonenden en omstanders te 
waarschuwen en het milieu in de omgeving 
van het besproeide gebied te beschermen.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 187
Artikel 9, lid 4

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

4. Vergunningen mogen alleen worden 
afgegeven als aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

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

a) er is geen haalbaar en economisch 
verantwoord alternatief, of er zijn duidelijke 
voordelen op het stuk van verminderde 
effecten op de gezondheid en het milieu in 
vergelijking met de toepassing van 
pesticiden vanaf de grond;
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b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan;

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

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

c) de piloot of bediener die het sproeien 
vanuit de lucht voorbereidt en uitvoert, is 
houder van een certificaat als bedoeld in 
artikel 5, lid 2.

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

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

Or. de

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 188
Artikel 9, lid 4

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

4. Sproeien vanuit de lucht mag alleen 
worden toegestaan als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

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

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

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

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

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

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

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

c bis) alle noodzakelijke maatregelen 
worden getroffen om omwonenden en 
omstanders tijdig te waarschuwen en het 
milieu in de omgeving van het besproeide 
gebied te beschermen.
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c ter) de bevoegde instantie wordt vooraf in 
kennis gesteld van het sproeien vanuit de 
lucht en geeft zo nodig een vergunning af.

Or. fr

Motivering

Of er een vergunning of kennisgeving nodig is wordt aan de lidstaten overgelaten. Sproeien 
vanuit de lucht is hoe dan ook alleen toegestaan wanneer aan de bepalingen van lid 4 wordt 
voldaan. Het voorstel van de Commissie is te bureaucratisch.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 189
Artikel 9, lid 4, letter a)

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

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

Or. pl

Motivering

Noodzakelijke verduidelijking.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 190
Artikel 9, lid 4, letters a) t/m c)

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

a) er is geen haalbaar alternatief;

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

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

c) de bediener die het sproeien vanuit de 
lucht uitvoert, is houder van een certificaat 

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

c bis) het te besproeien gebied is niet dicht 
bij openbare of woongebieden gelegen en 
er zijn geen effecten op de gezondheid van 
omwonenden of omstanders.

Or. en

Motivering

Steun voor een algemeen verbod op sproeien vanuit de lucht, met duidelijk gedefinieerde 
uitzonderingen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 191
Artikel 9, lid 4, letters b)

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

b) er worden alleen pesticiden gebruikt 
waarvan het sproeien vanuit de lucht 
uitdrukkelijk is toegestaan; als zeer toxisch 
(R50) voor aquatische organismen 
geclassificeerde stoffen mogen niet vanuit 
de lucht versproeid worden;

Or. en

Motivering

Er mogen alleen stoffen worden gebruikt die speciaal bedoeld zijn voor sproeien vanuit de 
lucht. Om verontreiniging van het aquatisch milieu door drift zoveel mogelijk tegen te gaan, 
mogen bepaalde gevaarlijke stoffen niet gebruikt worden voor sproeien vanuit de lucht.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos en Anders Wijkman

Amendement 192
Artikel 9, lid 4, letters c bis) en c ter) (nieuw)

c bis) het luchtvaartuig is voorzien van de 
beste beschikbare technologie om drift te 
voorkomen (b.v. spuitmonden met lage 
drift)
c ter) de sociaal-economische en 
milieuvoordelen wegen op tegen de 
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potentiële effecten op de gezondheid van 
omwonenden en omstanders.

Or. en

Motivering

Steun voor een algemeen verbod op sproeien vanuit de lucht, met duidelijk gedefinieerde 
uitzonderingen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies en Irena Belohorská

Amendement 193
Artikel 9, lid 4, letter c bis) (nieuw)

c bis) er is geen invloed op omwonenden en 
omstanders.

Or. en

Motivering

Er mogen geen uitzonderingen gelden als er negatieve effecten op de gezondheid van 
omwonenden of omstanders zijn.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio en Kathy Sinnott

Amendement 194
Artikel 9, lid 5

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 4.
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Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 195
Artikel 9, lid 5

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

5. De bevoegde instantie brengt advies uit 
over de kennisgeving van het sproeien 
vanuit de lucht. Zij deelt dit advies zo 
spoedig mogelijk mee aan de kennisgever.

Het advies over het sproeien vanuit de lucht 
wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op 
de internetsite van de bevoegde instantie, 
het ministerie of de bestuursinstantie 
waaronder zij valt, het ministerie van 
landbouw, het ministerie van milieuzaken, 
en de betrokken regionale en gemeentelijke 
administratie.
Het advies wordt op duidelijk zichtbare en 
herkenbare wijze opgehangen in de lokalen 
van de overheid en de winkels van de 
plaatsen waar het sproeien vanuit de lucht 
plaatsvindt.
Binnen een straal van een kilometer rond 
de velden die vanuit de lucht worden 
besproeid worden borden geplaatst waarop 
staat aangegeven gedurende welke periode 
welke velden of gebieden vanuit de lucht 
worden besproeid.
De personen die binnen de in alinea 4 
genoemde straal wonen, worden zo spoedig 
mogelijk in kennis gesteld van het sproeien 
vanuit de lucht via verspreiding van een 
document waarin de in lid 4 genoemde 
informatie alsmede de in lid 2 genoemde 
voorwaarden zijn opgenomen.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.
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Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 196
Artikel 9, lid 5

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

5. Een professionele gebruiker die pesticiden 
wil toepassen door sproeien vanuit de lucht, 
dient daartoe bij de bevoegde instantie een 
verzoek in dat vergezeld gaat van gegevens 
die aantonen dat aan de in lid 4 genoemde 
voorwaarden wordt voldaan. De 
kennisgeving bevat informatie over het 
tijdstip waarop wordt gesproeid en de 
hoeveelheid en het type pesticide die wordt 
gebruikt.

Or. en

Motivering

De bevolking dient volledig op de hoogte te worden gesteld van het tijdstip waarop wordt 
gesproeid en de hoeveelheid en het type pesticide die wordt gebruikt, zodat zij zich kan 
beschermen tegen de risico's van blootstelling.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Werner Langen, Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer, Roberto Musacchio en Kathy Sinnott

Amendement 197
Artikel 9, lid 6

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

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 4.
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Amendement ingediend door Frédérique Ries, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman

Amendement 198
Artikel 9, lid 6

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

6. De bevoegde instanties houden een 
register van toegestane ontheffingen bij en 
maken deze openbaar.

Or. en

Motivering

De bevolking dient toegang tot informatie te hebben en de bevoegde autoriteiten dienen deze 
beschikbaar te stellen. (Frédérique Ries)

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 199
Artikel 9, lid 6

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

6. De professionele gebruiker stelt de 
bevoegde instanties binnen drie dagen op 
de hoogte van de uitvoering van het 
sproeien vanuit de lucht.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 200
Artikel 9, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. De bevoegde instanties houden 
gedurende vijf jaar na de datum van 
kennisgeving van sproeien vanuit de lucht 
een register van toegestane ontheffingen 
bij. 

Or. fr
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Motivering

Zie motivering bij artikel 9, lid 1.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken en Hiltrud 
Breyer

Amendement 201
Artikel 9 bis (nieuw)

Artikel 9 bis
Sproeien op de grond

Landbouwers stellen alle buren die zouden 
kunnen worden blootgesteld aan drift en 
die om waarschuwing door middel van een 
gecentraliseerd systeem voor informatie of 
signalering hebben verzocht, in kennis 
voordat het product wordt gebruikt.

Or. en

Motivering

Het vorige artikel, over sproeien vanuit de lucht, bevat bepalingen inzake het waarschuwen 
van omwonenden en omstanders. Om omwonenden te waarschuwen bij sproeien op de grond 
zijn vergelijkbare bepalingen nodig. De nummering wordt aangepast.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 202
Artikel 10

Artikel 10 schrappen
Specifieke maatregelen ter bescherming 

van het aquatische milieu
1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
pesticiden worden gebruikt in de nabijheid 
van waterlichamen, bij voorkeur gebruik 
wordt gemaakt van:
a) producten die niet gevaarlijk zijn voor 
het aquatische milieu;
b) de meest doeltreffende 
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toepassingstechnieken, met inbegrip van 
het gebruik van toepassingsapparatuur 
waarbij weinig verwaaiing optreedt.
2. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate 
bufferzones, waar geen pesticiden mogen 
worden toegepast of opgeslagen, worden 
afgebakend op de percelen die grenzen aan 
waterlopen en met name aan de 
beschermingszones voor de onttrekking van 
drinkwater die zijn ingesteld 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG.
De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen ter 
beperking van de verwaaiing van de 
toegepaste pesticiden, ten minste in het 
geval van opgaande gewassen met inbegrip 
van boomgaarden, wijngaarden en 
hopakkers die vlak naast een waterloop 
gelegen zijn.
4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepassing van pesticiden zoveel mogelijk
wordt beperkt of, voorzover mogelijk, 
achterwege wordt gelaten op en langs 
wegen, spoorwegen, zeer doorlaatbare 
oppervlakken en andere infrastructuur in 
de nabijheid van oppervlaktewater of 
grondwater, alsook op afgedichte 
oppervlakken waar een groot risico van 
afspoeling in oppervlaktewateren of 
rioleringssystemen bestaat.

Or. de

Motivering

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
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Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 203
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

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

1. De lidstaten zorgen er binnen twee jaar 
na de inwerkingtreding van deze richtlijn 
voor dat, wanneer pesticiden worden 
gebruikt in de nabijheid van waterlichamen, 
bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van:

Or. fr

Motivering

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application  sur ou le long des routes et des voies 
ferrées, sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux 
souterraines ou superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement 
dans les eaux de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en 
plus de l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà 
une réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM 
devraient donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être 
complétées par des mesures encore plus restrictives. 
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 204
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

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

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

Or. pl

Motivering

Drinkwatervoorraden zijn van essentieel belang voor de samenleving. Waterlichamen voor
drinkwater dienen daarom bijzondere bescherming te genieten.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 205
Artikel 10, lid 1, inleidende formule

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
pesticiden worden gebruikt in de nabijheid 
van waterlichamen, en in het bijzonder 
waterlichamen bedoeld voor drinkwater, bij 
voorkeur gebruik wordt gemaakt van:

Or. nl

Motivering

Waterlichamen die bedoeld zijn voor de drinkwatervoorziening dienen extra beschermd te 
worden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott en Werner Langen

Amendement 206
Artikel 10, lid 1, inleidende formule en letter a)

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
pesticiden worden gebruikt in de nabijheid 

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

van waterlichamen, en met name 
waterlichamen die gebruikt worden voor 
consumptie door de mens, bij voorkeur 
gebruik wordt gemaakt van:

a) producten die niet gevaarlijk zijn voor het 
aquatische milieu;

a) producten die geen hoog risico op 
binnendringing in het aquatische milieu 
meebrengen;

Or. en

Motivering

Waterlichamen die gebruikt worden voor de drinkwaterwinning dienen bijzondere 
bescherming te genieten om te waarborgen dat de doelstellingen die zijn opgenomen in 
artikel 7 van de waterkaderrichtlijn over de bescherming van waterlichamen voor de 
drinkwateronttrekking, en de grenswaarde van 0,1 microgram/liter die in de 
drinkwaterrichtlijn wordt genoemd, worden bereikt. (Dan Jørgensen e.a.)

Waterlichamen die voor menselijk gebruik zijn bestemd, dienen bijzondere bescherming te 
genieten, zodat aan de eisen in artikel 7 van de waterkaderrichtlijn wordt voldaan. (Werner 
Langen)

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 207
Artikel 10, lid 1, letter a)

a) producten die niet gevaarlijk zijn voor het 
aquatische milieu;

a) producten die minder risico inhouden 
voor het water;

Or. nl

Motivering

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowieso niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.
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Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 208
Artikel 10, lid 1, letter a)

a) producten die niet gevaarlijk zijn voor het 
aquatische milieu;

a) producten die niet gevaarlijk zijn voor het 
aquatische milieu overeenkomstig Richtlijn 
1999/45/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wettelĳke en 
bestuursrechtelĳke bepalingen van de 
lidstaten inzake de indeling, de verpakking 
en het kenmerken van gevaarlĳke 
preparaten;

Or. en

Motivering

Ten behoeve van de duidelijkheid dient nauwkeurig te worden gepreciseerd welke stoffen als 
niet-gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijn geclassificeerd.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 209
Artikel 10, lid 2, alinea 1

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bufferzones van minimaal 10 meter breed, 
waar geen pesticiden mogen worden 
toegepast of opgeslagen, worden afgebakend 
op de percelen die grenzen aan waterlopen 
en met name aan de beschermingszones voor 
de onttrekking van drinkwater die zijn 
ingesteld overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 1.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 210
Artikel 10, lid 2, alinea 1

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bufferzones van minimaal 15 meter breed, 
waar geen pesticiden mogen worden 
toegepast of opgeslagen, worden afgebakend 
op de percelen die grenzen aan waterlopen 
en met name aan de beschermingszones voor 
de onttrekking van drinkwater die zijn 
ingesteld overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Bufferzones waar het gebruik van pesticiden verboden is, dienen minimaal 15 meter breed te 
zijn. Verder zouden pesticiden verboden moeten worden in doorlaatbare gebieden waar een 
grote kans op wegvloeien en wegsijpelen bestaat.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 211
Artikel 10, lid 2, alinea 1

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

2. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om de waterlichamen te 
beschermen, met name door ervoor te 
zorgen dat adequate bufferzones, waar geen 
pesticiden mogen worden toegepast of 
opgeslagen, worden afgebakend op de 
percelen die grenzen aan waterlopen en met 
name aan de beschermingszones voor de 
onttrekking van drinkwater die zijn ingesteld 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. fr
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 212
Artikel 10, lid 2, alinea 1

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

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

Or. nl

Motivering

Voor woonwijken is schoon water essentieel. Daarom moeten deze ook in de tekst worden 
opgenomen.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 213
Artikel 10, lid 2

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

2. De lidstaten treffen adequate 
maatregelen om de waterlichamen te 
beschermen, met name door ervoor te 
zorgen dat adequate bufferzones, waar geen 
pesticiden mogen worden toegepast of 
opgeslagen, worden afgebakend op de 
percelen die grenzen aan waterlopen en met 
name aan de beschermingszones voor de 
onttrekking van drinkwater die zijn ingesteld 
overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 
2000/60/EG.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

Or. fr

Motivering

Dit amendement versterkt het verband tussen de waterkaderrichtlijn en onderhavige richtlijn.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 214
Artikel 10, lid 2

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

2. Binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn zorgen de lidstaten dat 
verplichte sproeivrije zones van minimaal 
100 meter breed, waar geen pesticiden 
mogen worden toegepast of opgeslagen, 
worden afgebakend op de percelen die 
grenzen aan of in de buurt gelegen zijn van 
waterlopen en met name aan de 
beschermingszones voor de onttrekking van 
drinkwater die zijn ingesteld overeenkomstig 
artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

Or. en

Motivering

Dit sluit aan bij het amendement op overweging 11. Er is gebleken dat pesticiden een 
aanzienlijke afstand kunnen afleggen, hetgeen tot gevolg kan hebben dat oppervlaktewater en 
grondwater door verontreiniging uit diverse bronnen bedreigd worden. Er dienen dus 
krachtige maatregelen te worden getroffen om verontreiniging van het aquatische milieu te 
voorkomen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 215
Artikel 10, lid 2

2. De lidstaten zorgen ervoor dat adequate
bufferzones, waar geen pesticiden mogen 
worden toegepast of opgeslagen, worden 
afgebakend op de percelen die grenzen aan 
waterlopen en met name aan de 
beschermingszones voor de onttrekking van 
drinkwater die zijn ingesteld overeenkomstig 

2. De lidstaten zorgen ervoor dat 
bufferzones van minimaal 10 meter breed, 
waar geen pesticiden mogen worden 
toegepast of opgeslagen, worden afgebakend 
op de percelen die grenzen aan waterlopen 
en met name aan de beschermingszones voor 
de onttrekking van drinkwater die zijn 
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artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG. ingesteld overeenkomstig artikel 7, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

Verder zorgen de lidstaten ervoor dat in de 
beschermingszones voor de onttrekking van 
drinkwater overeenkomstig artikel 7, lid 3 
van Richtlijn 2000/60/EG aanvullende 
maatregelen worden genomen om 
verontreiniging van het water met 
pesticiden te voorkomen, waar nodig met 
inbegrip van strengere beperking van het 
gebruik van producten waaraan hoge 
risico's kleven, veelvuldiger gebruik van 
bufferzones, specifieke opleiding en 
bewustmaking van voorlichters en 
bedieners van sproeiapparatuur, en strikte 
handhaving van beste praktijken bij het 
vullen, mengen en verwijderen van 
pesticiden.

Or. en

Motivering

Bufferzones dienen minimaal 10 meter breed te zijn om een algemene minimumbescherming 
van waterlopen en waterlichamen te waarborgen. Hoewel bufferzones noodzakelijk zijn, 
volstaan zij echter niet om de problematiek van de gebleken routes van pesticiden naar water 
te verhelpen. Zij voorkomen bijvoorbeeld niet het weglekken via grondafwatering of 
wegvloeien over het oppervlak, dat een van de belangrijkste routes is. Het is dan ook 
belangrijk dat er andere maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de 
doelstellingen in artikel 7, lid 3 van de waterkaderrichtlijn naar behoren worden bereikt en 
dat waterlichamen die bestemd zijn voor de onttrekking van drinkwater worden beschermd.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 216
Artikel 10, lid 2, alinea 2

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouwkenmerken van het 
betrokken gebied.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van verontreiniging 
en op de landbouw- en klimaatkenmerken
van het betrokken gebied.
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Or. en

Motivering

Niet alleen de landbouwkenmerken, maar ook het weer moet in aanmerking worden genomen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 217
Artikel 10, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

De lidstaten kunnen zelf bepalen welke 
pesticidenvrije zones zij nodig achten om 
drinkwatervoorraden te beschermen. 
Dergelijke pesticidenvrije zones kunnen 
een hele lidstaat beslaan.

Or. da

Motivering

Er moet worden gewaarborgd dat de overwinning die behaald is in de grondwaterrichtlijn 
voortgezet wordt in onderhavige richtlijn teneinde de beschikbaarheid van drinkwater te 
waarborgen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 218
Artikel 10, lid 2, alinea 2 bis (nieuw)

Beschermingszones die overeenkomstig 
artikel 7, lid 3 van Richtlijn 200/60/EG zijn 
vastgesteld, hebben de omvang die de 
bevoegde nationale instantie noodzakelijk 
acht om de drinkwatervoorziening te 
beschermen en mogen het volledige 
grondgebied van een lidstaat bestrijken.

Or. en

Motivering

De waterkaderrichtlijn (artikel 7) voorziet in de invoering van beschermingszones ter 
bescherming van drinkwaterlichamen. In het kader van de overeenkomst tussen het Parlement 
en de Raad over de grondwaterrichtlijn (2006/118/EG) is duidelijk aangegeven dat dergelijke 
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zones in bijzondere gevallen het hele grondgebied van een lidstaat mogen beslaan. Dit had tot 
doel de nodige bescherming te bieden in met name de gevallen waarin grondwater wordt 
onttrokken en ongezuiverd als drinkwater wordt gebruikt, en dit amendement voert de 
formulering in uit de grondwaterrichtlijn wat betreft de omvang van dergelijke 
beschermingszones.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 219
Artikel 10, lid 3

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen ter beperking 
van de verwaaiing en vervoer over een grote 
afstand van de toegepaste pesticiden, ten 
minste in het geval van opgaande gewassen 
met inbegrip van boomgaarden, wijngaarden 
en hopakkers die vlak naast een waterloop 
gelegen zijn, door te waarborgen dat het 
gebruik van pesticiden in dergelijke 
gebieden wordt verboden en niet-chemische 
alternatieven worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Er is gebleken dat pesticiden een aanzienlijke afstand kunnen afleggen, hetgeen tot gevolg 
kan hebben dat oppervlaktewater en grondwater door verontreiniging uit diverse bronnen 
bedreigd worden. Er dienen dus krachtige maatregelen te worden getroffen om 
verontreiniging van het aquatische milieu te voorkomen.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 220
Artikel 10, lid 3

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen ter beperking 
van de verwaaiing van de toegepaste 
pesticiden vlak naast een waterloop.
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Or. sv

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 221
Artikel 10, lid 4

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

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

Or. pl

Motivering

Los gesteente bevordert de penetratie van verschillende stoffen en regenwater in dieper 
gelegen lagen. Zo vergemakkelijkt zandgrond bijvoorbeeld het vervoer van in water opgeloste 
stoffen naar lagen diep onder de grond, in tegenstelling tot kleigrond, die minder 
doorlaatbaar is.

Amendement ingediend door Anne Ferreira en Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 222
Artikel 10, lid 4

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

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

Motivering

Zie motivering bij amendement op artikel 10, lid 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 223
Artikel 10, lid 4

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
toepassing van pesticiden achterwege wordt 
gelaten op en langs wegen, spoorwegen, zeer 
doorlaatbare oppervlakken en andere 
infrastructuur in de nabijheid van 
oppervlaktewater of grondwater, alsook op 
afgedichte oppervlakken waar een groot 
risico van afspoeling in oppervlaktewateren 
of rioleringssystemen bestaat. In al deze 
gebieden dienen niet-chemische 
alternatieven te worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Om verontreiniging van deze gebieden te voorkomen moeten niet-chemische alternatieven 
worden gebruikt.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken en Hiltrud Breyer

Amendement 224
Artikel 10, lid 4

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

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

of rioleringssystemen bestaat. In al deze 
gebieden dient het gebruik van niet-
chemische alternatieven te worden 
bevorderd.

Or. en

Motivering

Om verontreiniging van deze gebieden te voorkomen moeten niet-chemische alternatieven 
worden gebruikt.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 225
Artikel 10, lid 4

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij het streven naar een nieuwe bufferzone met een minimale 
breedte van 15 meter waarbinnen het gebruik van pesticiden verboden is.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 226
Artikel 11

Artikel 11 schrappen
Vermindering van het pesticidengebruik in 

kwetsbare gebieden
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De lidstaten zorgen ervoor dat, met 
inachtneming van de eisen inzake hygiëne 
en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:
a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt in gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen;
b) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of beperkt in speciale 
beschermingszones en andere gebieden die 
ten behoeve van de uitvoering van de 
noodzakelijke natuurbehoudsmaatregelen 
zijn aangewezen overeenkomstig de
artikelen 3 en 4 van Richtlijn 79/409/EEG 
en de artikelen 6, 10 en 12 van Richtlijn 
92/43/EEG.
Het verbod of de beperking bedoeld 
onder b) kan worden gebaseerd op de 
resultaten van desbetreffende 
risicobeoordelingen.

Or. de
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Motivering

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 227
Artikel 11, inleidende formule

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

De lidstaten baseren zich op de resultaten 
van de desbetreffende risicobeoordelingen 
en zorgen ervoor dat de volgende 
maatregelen worden genomen:

Or. de

Motivering

De basis van een besluit over vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
in kwetsbare gebieden is een risicobeoordeling. Het gaat er niet om een verbod in te stellen, 
maar te streven naar een zorgvuldig en gering gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, al 
naar gelang van de bescherming die moet worden geboden.

In de verordeningen inzake Natura-2000-gebieden zijn algemene verboden en voorschriften 
opgenomen, zodat verdere specifieke regelingen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
niet nodig zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Kathy Sinnott en Roberto Musacchio

Amendement 228
Artikel 11, inleidende formule
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De lidstaten zorgen ervoor dat, met 
inachtneming van de eisen inzake hygiëne 
en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn zorgen de lidstaten ervoor 
dat, met inachtneming van de eisen inzake 
hygiëne en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 229
Artikel 11, inleidende formule

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

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn zorgen de lidstaten ervoor 
dat, met inachtneming van de eisen inzake 
hygiëne en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:

Or. fr

Motivering

De ontwerprichtlijn beveelt aan dat het gebruik van pesticiden in zogenoemde kwetsbare 
gebieden wordt "verboden of tot het noodzakelijke minimum wordt beperkt" in verband met 
de aanwezigheid van het publiek of van risicogroepen zoals kinderen. Het gebruik van 
pesticiden dient in deze gebieden volledig of binnen een straal van minimaal 200 meter rond 
de gebieden in kwestie te worden verboden. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Roberto Musacchio

Amendement 230
Artikel 11, inleidende formule

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

Binnen een jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn zorgen de lidstaten ervoor 
dat, met inachtneming van de eisen inzake 
hygiëne en openbare veiligheid, de volgende 
maatregelen worden genomen:

Or. en
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Motivering

De Commissie heeft erkend dat er grote risico's kleven aan het gebruik van pesticiden in 
gebieden die door het publiek worden gebruikt. Daarom dient het gebruik van pesticiden te 
worden verboden in en rond alle gebieden het publiek zou kunnen worden blootgesteld, met 
name indien zij in de buurt van behandelde gebieden wonen. Pesticiden kunnen grote 
afstanden afleggen, en in bepaalde staten in de VS gelden verbodsgebieden van tot 2,5 mijl 
rond scholen. Er zijn dan ook grondige wetgevingsmaatregelen nodig om blootstelling van 
het publiek te voorkomen en kwetsbare groepen te beschermen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 231
Artikel 11, letter a)

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

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

Or. de

Motivering

De basis van een besluit over vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
in kwetsbare gebieden is een risicobeoordeling. Het gaat er niet om een verbod in te stellen, 
maar te streven naar een zorgvuldig en gering gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, al 
naar gelang van de bescherming die moet worden geboden.

In de verordeningen inzake Natura-2000-gebieden zijn algemene verboden en voorschriften 
opgenomen, zodat verdere specifieke regelingen, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel, 
niet nodig zijn.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 232
Artikel 11, letter a)

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt in gebieden die door het brede 

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

bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen;

Or. de

Motivering

Wijziging als gevolg van het schrappen van bijlage II.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 233
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen,
worden gebruikt en in elk geval in 
woongebieden, parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen, alsmede in ruime sproeivrije 
zones rond deze gebieden, ook op het land, 
met name - zij het niet uitsluitend - om 
kwetsbare groepen als baby's, kinderen, 
zwangere vrouwen, ouderen en personen 
met reeds aanwezige aandoeningen en 
medicijngebruikers te beschermen. In al 
deze gebieden dienen niet-chemische 
alternatieven te worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Sproeien in gebieden die worden gebruikt door het publiek en in het bijzonder door kwetsbare 
groepen zoals kinderen moet worden verboden, net als in Canada het geval is voor 
grasvelden. In andere gevoelige gebieden moet sproeien worden verboden of sterk aan 
banden worden gelegd. Rond gebieden die door het publiek en vooral door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt moeten ruime sproeivrije zones worden ingesteld, tot wel 
2,5 mijl rond scholen, zoals in sommige regio's in de VS.  
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 234
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen,
worden gebruikt en in elk geval in 
woongebieden, parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen, alsmede in ruime sproeivrije 
zones rond deze gebieden, ook op het land;

Or. en

Motivering

Sproeien in gebieden die worden gebruikt door het publiek en in het bijzonder door kwetsbare 
groepen zoals kinderen moet worden verboden, net als in Canada het geval is voor 
grasvelden. In andere gevoelige gebieden moet sproeien worden verboden of sterk aan 
banden worden gelegd. Rond gebieden die door het publiek en vooral door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt moeten ruime sproeivrije zones worden ingesteld, tot wel 
2,5 mijl rond scholen, zoals in sommige regio's in de VS.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 235
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt in gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen,
worden gebruikt en in elk geval in parken, 
openbare tuinen, sportterreinen, 
schoolterreinen en speelplaatsen, en binnen 
een straal van minimaal 200 meter vanaf 
de grens van deze gebieden;

Or. fr
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 236
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt in gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in parken, openbare tuinen, sport-
en recreatieterreinen, schoolterreinen en
speelplaatsen, alsmede in de nabijheid van 
openbare gezondheidsvoorzieningen 
(klinieken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
gezondheidscentra, hospices);

Or. pl

Motivering

Sportterreinen zijn vaak gecombineerd met recreatiegebieden, en recreatiefaciliteiten worden 
eveneens gebruikt voor sportactiviteiten. Dergelijke faciliteiten en de gebruikers ervan mogen 
niet aan verontreiniging met pesticiden worden blootgesteld.

Gebieden waar gezondheidsfaciliteiten zijn gevestigd (klinieken, ziekenhuizen, 
revalidatiecentra, hospices enz.) dienen te worden beschermd tegen de schadelijke effecten 
van pesticiden.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 237
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden of tot het noodzakelijke minimum 
beperkt in gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen; plaatselijke bewoners worden 
altijd in kennis gesteld van het tijdstip, de 
plaats en de mogelijke effecten van 
sproeien;
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Or. en

Motivering

Alle denkbare middelen moeten worden aangewend om onnodige blootstelling van het publiek 
aan pesticiden te voorkomen.

Amendement ingediend door Frédérique Ries

Amendement 238
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen, 
worden gebruikt en in elk geval in 
woongebieden, parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen en in sproeivrije zones rond 
deze gebieden;

Or. en

Motivering

Sproeien in gebieden die worden gebruikt door het publiek en in het bijzonder door kwetsbare 
groepen zoals kinderen moet worden verboden, net als in Canada het geval is voor 
grasvelden. In andere gevoelige gebieden moet sproeien worden verboden of sterk aan 
banden worden gelegd. Rond gebieden die door het publiek en vooral door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt moeten ruime sproeivrije zones worden ingesteld, tot wel 
2,5 mijl rond scholen, zoals in sommige regio's in de VS.

Amendement ingediend door Caroline Lucas en Roberto Musacchio

Amendement 239
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt en in 
elk geval in woongebieden, parken, 
openbare tuinen, sportterreinen, 
schoolterreinen en speelplaatsen, alsmede in 
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speelplaatsen; een zone van minimaal 1500 meter breedte 
in velden, wijngaarden, boomgaarden enz. 
rond deze gebieden, met name - zij het niet 
uitsluitend - om kwetsbare groepen als 
baby's, kinderen, zwangere vrouwen, 
ouderen en personen met reeds aanwezige 
aandoeningen en medicijngebruikers te 
beschermen. In al deze gebieden dienen 
niet-chemische alternatieven te worden 
gebruikt;

Or. en

Motivering

De Commissie heeft erkend dat er grote risico's kleven aan het gebruik van pesticiden in 
gebieden die door het publiek worden gebruikt. Daarom dient het gebruik van pesticiden te 
worden verboden in en rond alle gebieden waar leden van het publiek zouden kunnen worden 
blootgesteld, met name indien zij in de buurt van behandelde gebieden wonen. Pesticiden 
kunnen grote afstanden afleggen, en in bepaalde staten in de VS gelden verbodsgebieden van 
tot 2,5 mijl rond scholen. Er zijn dan ook grondige wetgevingsmaatregelen nodig om 
blootstelling van het publiek te voorkomen en kwetsbare groepen te beschermen.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 240
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen,
worden gebruikt en in elk geval in 
woongebieden, parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen, alsmede in ruime sproeivrije 
zones rond deze gebieden, ook op het land;

Or. en

Motivering

Sproeien in gebieden die worden gebruikt door het publiek en in het bijzonder door kwetsbare 
groepen zoals kinderen moet worden verboden, net als in Canada het geval is voor 
grasvelden. In andere gevoelige gebieden moet sproeien worden verboden of sterk aan 
banden worden gelegd. Rond gebieden die door het publiek en vooral door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt moeten ruime sproeivrije zones worden ingesteld, tot wel 
2,5 mijl rond scholen, zoals in sommige regio's in de VS.  
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Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendement 241
Artikel 11, letter a)

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

a) het gebruik van pesticiden wordt 
verboden in alle gebieden die door het brede 
publiek of door kwetsbare 
bevolkingsgroepen, met name kinderen,
worden gebruikt en in elk geval in 
woongebieden, parken, openbare tuinen, 
sportterreinen, schoolterreinen en 
speelplaatsen, alsmede in ruime sproeivrije 
zones rond deze gebieden, ook op het land;

Or. en

Motivering

Sproeien in gebieden die worden gebruikt door het publiek en in het bijzonder door kwetsbare 
groepen zoals kinderen moet worden verboden, net als in Canada het geval is voor 
grasvelden. In andere gevoelige gebieden moet sproeien worden verboden of sterk aan 
banden worden gelegd. Rond gebieden die door het publiek en vooral door kwetsbare 
bevolkingsgroepen worden gebruikt moeten ruime sproeivrije zones worden ingesteld, tot wel 
2,5 mijl rond scholen, zoals in sommige regio's in de VS.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 242
Artikel 11, letter a bis) (nieuw)

(a bis) De lidstaten zorgen ervoor dat 
adequate bufferzones, waar geen pesticiden 
mogen worden gebruikt of opgeslagen, 
worden afgebakend op de percelen die 
grenzen aan de in punt a) vermelde 
gebieden; 

Or. nl

Motivering

Het is nodig dat ook op het land hiervoor adequate bufferzones worden aangegeven.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Amendement 243
Artikel 11, letter b)

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

schrappen

Or. nl

Motivering

Beperking van gewasbeschermingsmiddelen wordt reeds voorgeschreven in Natura 2000-
gebieden, daarom is het niet nodig extra regelgeving in te stellen op dit gebied. Daarbij blijkt 
dat de vogel- en habitatrichtlijn leidt tot zware administratieve lasten voor ondernemers en 
agrariërs en dat de uitvoering van de richtlijnen in enkele lidstaten leidt tot enorme 
beperkingen voor de bewegingsvrijheid van degenen die onder de richtlijnen vallen. De 
paragraaf is derhalve onnodig en kan louter tot onnodige discussie leiden. (Lambert van 
Nistelrooij)

Zie motivering bij artikel 11, inleiding. (Seeber)

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 244
Artikel 11, letter b)

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

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

Or. de
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Motivering

Zie motivering bij artikel 11, inleiding.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan 
Jørgensen

Amendement 245
Artikel 11, letter b)

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

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

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 11, inleiding.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Amendement 246
Artikel 11, letter b)

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

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

Or. en
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Motivering

Zie motivering bij artikel 9, letter a).

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 247
Artikel 11, letter b)

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

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

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 11, inleiding.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 248
Artikel 11, letter b)

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

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van pesticiden moet worden verboden in speciale beschermingszones om risico's 
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en schadelijke gevolgen voor vogels, andere flora en fauna en het milieu in het algemeen te 
voorkomen. Als alternatief zouden in deze gebieden werkelijk duurzame, niet-chemische en 
natuurlijke methoden voor bestrijding moeten worden gehanteerd. Dit zou meer in lijn zijn 
met de nagestreefde duurzame gewasbescherming.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 249
Artikel 11, alinea 2

Het verbod of de beperking bedoeld 
onder b) kan worden gebaseerd op de 
resultaten van desbetreffende 
risicobeoordelingen.

Het verbod bedoeld onder b) kan worden 
gebaseerd op de resultaten van 
desbetreffende risicobeoordelingen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 11, letter b).

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + 
Richard Seeber

Amendement 250
Artikel 11, alinea 2

Het verbod of de beperking bedoeld 
onder b) kan worden gebaseerd op de 
resultaten van desbetreffende 
risicobeoordelingen.

schrappen

Or. nl

Motivering

Als artikel 11 (b) vervalt (zie amendement 9) is deze tekst onnodig. (Lambert van Nistelrooij 
e.a.)

Zie motivering bij artikel 11, inleiding. (Langen + Seeber)
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendement 251
Artikel 12, lid 1, letter d bis) (nieuw)

d bis) de opslag en het klaarmaken van 
sproeimateriaal en -chemicaliën.

Or. en

Motivering

De matregelen moeten het hele proces beslaan.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 252
Artikel 12, lid 1

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

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

a) de opslag, hantering, verdunning en 
vermenging van pesticiden vóór de 
toepassing ervan;

a) de veilige opslag, hantering, verdunning 
en vermenging van pesticiden vóór de 
toepassing ervan;

b) de hantering van verpakkingen en 
restanten van pesticiden;

b) de veilige hantering van verpakkingen en 
restanten van pesticiden;

c) de behandeling van pesticidenmengsels 
die overblijven na de toepassing ervan;

c) de behandeling van pesticidenmengsels 
die overblijven na de toepassing ervan;

d) het schoonmaken van de voor de 
toepassing gebruikte apparatuur.

d) het klaarmaken, het schoonmaken en de 
opslag van de voor de toepassing gebruikte 
apparatuur, inclusief sproei-uitrusting en -
apparatuur en chemicaliën.

Or. pl

Motivering

Juiste behandeling en veilige opslag van pesticidenrestanten moet het risico op 
pesticidenvervuiling verminderen.



PE 388.389v01-00 142/198 AM\662795NL.doc

NL

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 253
Artikel 12, lid 3

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

3. De lidstaten behandelen pesticiden als 
prioritaire gevaarlijke stoffen die het milieu 
en de menselijke gezondheid in gevaar 
brengen en zorgen ervoor dat 
opslagplaatsen voor pesticiden zo worden 
ingericht dat het ongewenst vrijkomen 
daarvan wordt voorkomen.

Or. pl

Motivering

In Bijlage II van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
milieukwaliteitsnormen in het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 2000/60/EG (Bijlage 
X) staan in de lijst met prioritaire gevaarlijke stoffen enkele pesticiden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 254
Artikel 13, titel

Artikel 13 schrappen
Geïntegreerde bestrijding

Or. pl

Motivering

W nowym projekcie dotyczącego  wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest  definicja „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”. Jest  to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  zgodnie z zapisem  w punktach 7 i 8 
niniejszego artykułu nie mogą być podstawą prawną  do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego 
artykułu).
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Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego  zarządzania  szkodnikami”  )  nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6)  do  ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 255
Artikel 13, titel

Geïntegreerde bestrijding Geïntegreerde bestrijding en biologische 
landbouw

Or. en

Motivering

IPM moet een minimum zijn voor al het landbouwland, behalve voor land waar biologische 
landbouw wordt bedreven. Er moeten doelen worden vastgelegd voor de uitbreiding van het 
biologische landbouwareaal om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de risico's daarvan 
terug te dringen. Een belasting/heffing op pesticiden moet worden ingezet voor een 
doelmatige voorlichting en scholing van landbouwers in IPM-technieken en 
pesticidenreductie. Advies inzake IPM moet voor landbouwers gratis zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud 
Breyer

Amendement 256
Artikel 13, lid 1

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

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

verbonden, en anders aan de producten die 
binnen het gehele voor de bestrijding van 
hetzelfde schadelijke organisme ter 
beschikking staande aanbod de geringste 
effecten op de menselijke gezondheid en het 
milieu veroorzaken.

Or. en

Motivering

IPM moet zo snel mogelijk als minimum gelden voor al het landbouwland, behalve voor land 
waar biologische landbouw wordt bedreven en er moeten doelen worden vastgelegd voor de 
uitbreiding van het biologische landbouwareaal om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en 
de risico's daarvan terug te dringen. (Dan Jørgensen)

IPM moet een minimum zijn voor al het landbouwland, behalve voor land waar biologische 
landbouw wordt bedreven. Er moeten doelen worden vastgelegd voor de uitbreiding van het 
biologische landbouwareaal om het gebruik van bestrijdingsmiddelen en de risico's daarvan 
terug te dringen. Een belasting/heffing op pesticiden moet worden ingezet voor een 
doelmatige voorlichting en scholing van landbouwers in IPM-technieken en 
pesticidenreductie. Advies inzake IPM moet voor landbouwers gratis zijn. (Kathy Sinnott)

IPM moet een minimum zijn voor al het landbouwland, behalve voor land waar biologische 
landbouw wordt bedreven. Een belasting/heffing op pesticiden moet worden ingezet voor een 
doelmatige voorlichting en scholing van landbouwers in IPM-technieken en 
pesticidenreductie. Advies inzake IPM moet voor landbouwers gratis zijn. (Roberto 
Musacchio + Hiltrud Breyer).

Amendement ingediend door Stéphane Le Foll

Amendement 257
Artikel 13, lid 1

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

1. De lidstaten nemen alle maatregelen die 
nodig zijn om landbouw met lage 
pesticideninzet te bevorderen, vooral 
dankzij geïntegreerde bestrijding nieuwe 
zuiniger productiemethoden die 
economisch rendement en respect voor de 
ecosystemen combineren. Met name een 
reallocatie van de rechtstreekse GLB-steun 
kan professionele gebruikers van pesticiden 
helpen geleidelijk over te gaan op een 
milieuvriendelijker gebruik van de diverse 
beschikbare 
gewasbeschermingsmaatregelen, waarbij zij 
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hetzelfde schadelijke organisme ter 
beschikking staande aanbod de geringste 
effecten op de menselijke gezondheid en het 
milieu veroorzaken.

zo mogelijk prioriteit geven aan 
alternatieven waaraan weinig risico is 
verbonden, en anders aan de producten die 
binnen het gehele voor de bestrijding van 
hetzelfde schadelijke organisme ter 
beschikking staande aanbod de geringste 
effecten op de menselijke gezondheid en het 
milieu veroorzaken. Het behoud van een zo 
groot mogelijke biodiversiteit is nodig voor 
de invoering van gewassencombinaties die 
de ecosystemen regenereren om zo het 
gebruik van pesticiden terug te dringen.

Or. fr

Motivering

De ontwikkeling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid heeft geleid tot een uitbreiding 
van de intensieve landbouw die een aantal milieuproblemen veroorzaakt die het evenwicht op 
de planeet bedreigen en soms de menselijke gezondheid aantasten. De landbouwers proberen 
het gebruik van pesticiden al te verminderen, maar in de toekomst zullen zij nog verder 
moeten gaan. Om een duurzame landbouw te kunnen ontwikkelen die zowel economisch als 
ecologisch rendabel is, moeten de productiemethoden worden veranderd. Inmiddels zijn er al 
nieuwe productiemethoden uitgeprobeerd door de landbouwers (biologische landbouw, 
conserveringslandbouw...). Verder onderzoek wordt verricht.  Het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid moet meer bijdragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe modellen. 

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 258
Artikel 13, lid 1

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

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

hetzelfde schadelijke organisme ter 
beschikking staande aanbod de geringste 
effecten op de menselijke gezondheid en het
milieu veroorzaken. De Commissie komt 
met een voorstel voor een systeem voor 
belastingen/heffingen op pesticiden op 
communautair niveau.

Or. en

Motivering

Over het algemeen zijn economische instrumenten het effectiefst om milieurisico's in te 
dammen. Een Europese heffing kan leiden tot een evenwichtige Europese pesticidenmarkt en 
kan illegale handel voorkomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 259
Artikel 13, lid 1

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

1. De lidstaten zorgen voor stimulansen om 
landbouw met lage pesticideninzet te 
bevorderen, met inbegrip van geïntegreerde 
bestrijding.

Or. de

Motivering

Stimulansen zullen bij de gebruikers eerder begrip wekken voor methoden met lage 
pesticideninzet of voor geïntegreerde gewasbescherming dan dwangmaatregelen. Voorts moet 
erop worden gewezen dat de uitwerking van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke 
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gezondheid en het milieu moet worden getoetst in het kader van de toelatingsprocedure. Er 
moet van worden uitgegaan dat toegelaten gewasbeschermingsmiddelen bij oordeelkundig 
gebruik geen andere dan de beoogde gevolgen hebben. 

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 260
Artikel 13, lid 1

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

1. De lidstaten nemen alle maatregelen die 
nodig zijn om landbouw met lage 
pesticideninzet te bevorderen, met inbegrip 
van niet-chemische methoden voor 
bestrijding, en om ervoor te zorgen dat 
professionele gebruikers van pesticiden 
geleidelijk overgaan op een 
milieuvriendelijker gebruik van de diverse 
beschikbare 
gewasbeschermingsmaatregelen, waarbij zij 
zo mogelijk prioriteit geven aan niet-
chemische en natuurlijke alternatieven.

Or. en

Motivering

Er moet altijd prioriteit worden gegeven aan niet-chemische bestrijdingsmethoden als enige 
echte preventieve en duurzame oplossing die meer in lijn is met het streefdoel van een 
duurzame gewassenproductie in plaats van te vertrouwen op complexe chemicaliën die 
planten, insecten of andere levensvormen vernietigen, wat niet bepaald als duurzaam kan 
worden aangemerkt. De lidstaten moeten de wijdverbreide invoering van niet-chemische 
alternatieven voor gewasbescherming en voor bestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 261
Artikel 13, lid 1

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

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

Or. nl

Motivering

Het is belangrijk dat professionele gebruikers van pesticiden zo snel mogelijk overgaan op 
een milieuvriendelijker gebruik van de diverse beschikbare gewasbeschermingsmaatregelen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 262
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van geïntegreerde bestrijding.

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van niet-chemische methoden voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en 
gewasbeheer.

Or. en

Motivering

Gezien de erkende risico's en de onmiddellijke en blijvende schade voor de menselijke 
gezondheid, zoals in detail uiteengezet in de effectbeoordeling van de thematische strategie, 
moeten de lidstaten de wijdverbreide invoering van niet-chemische alternatieven voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en gewasbeheer bevorderen en aanmoedigen. 
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 263
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen 
de schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk 
brengen van geïntegreerde bestrijding.

schrappen

Or. de

Motivering

Staat al in lid 1.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 264
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van geïntegreerde bestrijding.

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van geïntegreerde bestrijding, en maken 
beschrijvingen, per teelt, van de beste 
praktijken van geïntegreerde bestrijding 
waarbij niet-chemische gewasbescherming 
voorrang heeft.

Or. nl

Motivering

Beste praktijken betreffende niet-chemische methoden van gewasbescherming helpen 
professionele gebruikers in het maken van milieuvriendelijke keuzes betreffende 
gewasbescherming.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendement 265
Artikel 13, lid 2

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen de 
schepping van alle noodzakelijke 
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voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van geïntegreerde bestrijding.

voorwaarden voor het in de praktijk brengen 
van geïntegreerde bestrijding en niet-
chemische methoden voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en 
gewasbeheer.

Or. en

Motivering

In EU-richtlijn 91/414/EEG wordt bepaald dat een gewasbeschermingsmiddel alleen mag 
worden toegelaten als is vastgesteld dat het "geen schadelijke uitwerking" heeft op de 
gezondheid van mens of dier. Er moet prioriteit worden gegeven aan niet-chemische 
bestrijdingsmethoden als enige echte preventieve en duurzame oplossing die duidelijk meer in 
lijn is met het streefdoel van een duurzame gewassenproductie in plaats van te vertrouwen op 
complexe chemicaliën die planten, insecten of andere levensvormen vernietigen, wat niet 
bepaald als duurzaam kan worden aangemerkt. De lidstaten moeten de wijdverbreide 
invoering van niet-chemische alternatieven voor gewasbescherming bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendement 266
Artikel 13, lid 3

3. Met name zorgen de lidstaten ervoor dat 
landbouwers kunnen beschikken over 
systemen – met inbegrip van opleiding 
overeenkomstig artikel 5 - en instrumenten 
voor de bewaking van schadelijke 
organismen en besluitvorming, alsook over 
adviesdiensten voor geïntegreerde 
bestrijding.

3. Met name zorgen de lidstaten ervoor dat 
landbouwers kunnen beschikken over 
systemen – met inbegrip van opleiding 
overeenkomstig artikel 5 - en instrumenten 
voor de bewaking van schadelijke 
organismen en besluitvorming, alsook over 
adviesdiensten voor geïntegreerde 
bestrijding en niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en voor bestrijding 
en gewasbeheer.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 13, lid 2.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 267
Artikel 13, lid 3

3. Met name zorgen de lidstaten ervoor dat 
landbouwers kunnen beschikken over 
systemen – met inbegrip van opleiding 
overeenkomstig artikel 5 - en instrumenten 
voor de bewaking van schadelijke 
organismen en besluitvorming, alsook over 
adviesdiensten voor geïntegreerde 
bestrijding.

3. Met name zorgen de lidstaten ervoor dat 
landbouwers kunnen beschikken over 
systemen – met inbegrip van opleiding 
overeenkomstig artikel 5 - en instrumenten 
voor de bewaking van schadelijke 
organismen en besluitvorming, alsook over 
adviesdiensten voor geïntegreerde 
bestrijding en niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en voor bestrijding 
en gewasbeheer.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 268
Artikel 13, lid 4

4. Tegen 30 juni 2013 brengen de lidstaten 
bij de Commissie verslag uit over de 
uitvoering van het bepaalde in de leden 2 en 
3, en met name over de vraag of de 
noodzakelijke voorwaarden voor het in de 
praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijding zijn vervuld.

4. Tegen 30 juni 2010 brengen de lidstaten 
bij de Commissie verslag uit over de 
uitvoering van het bepaalde in de leden 2 en 
3, en met name over de vraag of de 
noodzakelijke voorwaarden voor het in de 
praktijk brengen van niet-chemische 
methoden voor gewasbescherming en voor 
bestrijding en gewasbeheer zijn vervuld.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.
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Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Amendement 269
Artikel 13, lid 4

4. Tegen 30 juni 2013 brengen de lidstaten 
bij de Commissie verslag uit over de 
uitvoering van het bepaalde in de leden 2 en 
3, en met name over de vraag of de 
noodzakelijke voorwaarden voor het in de 
praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijding zijn vervuld.

4. Tegen 30 juni 2011 brengen de lidstaten 
bij de Commissie verslag uit over de 
uitvoering van het bepaalde in de leden 2 en 
3, en met name over de vraag of de 
noodzakelijke voorwaarden voor het in de 
praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijding zijn vervuld.

Or. en

Motivering

De IPM-normen moeten eerder worden toegepast dan voorzien door de Commissie. 
(Margrete Auken, Hiltrud Breyer)

IPM moet een minimum zijn voor al het landbouwland, behalve voor land waar biologische 
landbouw wordt bedreven. Een belasting/heffing op pesticiden moet worden ingezet voor een 
doelmatige voorlichting en scholing van landbouwers in IPM-technieken en 
pesticidenreductie. (Roberto Musacchio)

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud 
Breyer + Roberto Musacchio

Amendement 270
Artikel 13, lid 5

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

5. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers van pesticiden 
uiterlijk tegen 1 januari 2012 de algemene 
normen inzake geïntegreerde bestrijding 
toepassen.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 14, lid 1. (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott)

De IPM-normen moeten eerder worden toegepast dan voorzien door de Commissie. 
(Margrete Auken, Hiltrud Breyer)
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IPM moet een minimum zijn voor al het landbouwland, behalve voor land waar biologische 
landbouw wordt bedreven. Een belasting/heffing op pesticiden moet worden ingezet voor een 
doelmatige voorlichting en scholing van landbouwers in IPM-technieken en 
pesticidenreductie. (Roberto Musacchio)

Amendement ingediend door Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Amendement 271
Artikel 13, lid 5

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

schrappen

Or. xm

Motivering

De toepassing van de normen voor geïntegreerde gewasbescherming is al geregeld in artikel 
52 van de verordening inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
hoeft hier dus niet opnieuw opgevoerd te worden. (Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM-normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM-normen later zullen worden vastgesteld maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen. (Frieda Brepoels)

Geïntegreerde bestrijding is van bijzonder groot belang omdat daardoor het gebruik van 
chemische pesticiden tot een absoluut noodzakelijk minimum wordt gereduceerd. Er moeten 
hiervoor dan ook voorwaarden geschapen worden. Aan de andere kant moeten de algemene 
normen voor geïntegreerde bestrijding geen operationele eis worden omdat er grote 
regionale verschillen in de Gemeenschap bestaan en derhalve verschillende eisen wat betreft 
de benodigde maatregelen om milieuschade te beperken. Verder is er een grote 
administratieve rompslomp te verwachten als geïntegreerde bestrijding randvoorwaarde 
wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. (Christofer Fjellner)

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 272
Artikel 13, lid 5
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5. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers van pesticiden 
uiterlijk tegen 1 januari 2014 de algemene 
normen inzake geïntegreerde bestrijding
toepassen.

5. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers van pesticiden 
uiterlijk tegen 1 januari 2011 de algemene 
normen inzake niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en voor bestrijding 
en gewasbeheer toepassen.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 273
Artikel 13, lid 6

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

schrappen

Or. de

Motivering

Staat al in lid 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 274
Artikel 13, lid 6

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

6. De lidstaten voorzien in alle nodige 
stimulansen om landbouwers aan te sporen 
tot het toepassen van gewasspecifieke 
normen, methoden en praktijken inzake 
niet-chemische alternatieven voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en 
gewasbeheer.

Or. en
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Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 275
Artikel 13, lid 6

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

6. De lidstaten voorzien in alle nodige 
stimulansen, scholing en financiële 
maatregelen om landbouwers te steunen bij
het toepassen van gewasspecifieke normen 
inzake geïntegreerde bestrijding.

Or. en

Motivering

Scholingprogramma's en afdoende financiële steun zijn essentieel voor IPM en biologische 
landbouw.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner + Richard Seeber

Amendement 276
Artikel 13, lid 7

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

schrappen

Or. sv

Motivering

Geïntegreerde bestrijding is van bijzonder groot belang omdat daardoor het gebruik van 
chemische pesticiden tot een absoluut noodzakelijk minimum wordt gereduceerd. Er moeten 
hiervoor dan ook voorwaarden geschapen worden. Aan de andere kant moeten de algemene 
normen voor geïntegreerde bestrijding geen operationele eis worden omdat er grote 
regionale verschillen in de Gemeenschap bestaan en derhalve verschillende eisen wat betreft 
de benodigde maatregelen om milieuschade te beperken. Verder is er een grote 
administratieve rompslomp te verwachten als geïntegreerde bestrijding randvoorwaarde 
wordt in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. (Christofer Fjellner)
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De toepassing van de normen voor geïntegreerde gewasbescherming is al geregeld in artikel 
52 van de verordening inzake het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 
hoeft hier dus niet opnieuw opgevoerd te worden. (Richard Seeber)

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Amendement 277
Artikel 13, lid 7

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

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

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 278
Artikel 13, lid 7

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

7. De in lid 5 bedoelde algemene normen 
inzake niet-chemische methoden voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en 
gewasbeheer worden ontwikkeld 
overeenkomstig de procedure van artikel 52 
van Verordening (EG) nr. […] en met 
inspraak van geïnteresseerde 
belanghebbenden en het publiek.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendement 279
Artikel 13, lid 7
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7. De in lid 5 bedoelde algemene normen 
inzake geïntegreerde bestrijding worden 
ontwikkeld overeenkomstig de procedure 
van artikel 52 van Verordening (EG) 
nr. […].

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

Or. en

Motivering

Inspraak is belangrijk voor de acceptatie van de IPM-normen door het publiek.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 280
Artikel 13, lid 8

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

schrappen

Or. de

Motivering

Invoering van gewasspecifieke normen inzake geïntegreerde bestrijding op Europees niveau 
moet worden afgewezen aangezien daarmee geen recht wordt gedaan aan de uiteenlopende 
plaatsgebonden natuurlijke en klimatologische omstandigheden in Europa en omdat het 
indruist tegen het concept geïntegreerde gewasbescherming waar lokale omstandigheden ten 
grondslag moeten liggen aan iedere maatregel.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Kathy Sinnott

Amendement 281
Artikel 13, lid 8

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

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

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 13, lid 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 282
Artikel 13, lid 8

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

8. De in lid 6 bedoelde gewasspecifieke 
normen, methoden en praktijken inzake 
niet-chemische alternatieven voor 
gewasbescherming en voor bestrijding en 
gewasbeheer kunnen worden ontwikkeld 
overeenkomstig de procedure van artikel 6, 
lid 3, van Richtlijn 98/34/EG en met 
inspraak van geïnteresseerde 
belanghebbenden en het publiek.

Or. en

Motivering

Zie de motiveringen bij artikel 13, lid 1 en lid 2.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendement 283
Artikel 13, lid 8

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

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

Or. en
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Motivering

Inspraak is belangrijk voor de acceptatie van de IPM-normen door het publiek.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 284
Artikel 13, lid 8

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

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

Or. en

Motivering

Inspraak van geïnteresseerde belanghebbenden is van essentieel belang voor een goede 
toepassing van IPM en biologische landbouw.

Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendement 285
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De minimumeisen voor de 
ontwikkeling van algemene en 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde 
bestrijding worden gedefinieerd in Bijlage 
IId.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 286
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. Met het oog op de toepassing van 
gewasspecifieke methoden en praktijken 
voor geïntegreerde bestrijding en de 
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ontwikkeling van de biologische landbouw 
voeren de lidstaten een adequaat 
financieringssyteem in op basis van een 
heffing op pesticiden. 

Or. fr

Motivering

Heffingen zijn in meerdere EU-lidstaten een goed middel gebleken om het gebruik van 
pesticiden af te remmen. De lidstaten moeten een systeem kunnen kiezen dat hun het best 
voldoet.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 287
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de biologische landbouw te 
bevorderen en het biologisch geëxploiteerde 
areaal uit te breiden tot 30% in de tien jaar 
na het basisjaar.
Als basisjaar geldt het laatste kalenderjaar 
voor de inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. en

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 288
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De minimumeisen voor de 
ontwikkeling van algemene en 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde 
bestrijding zijn opgenomen in de leidraad 
in Bijlage IId.

Or. en
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Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 289
Artikel 13, lid 8 ter (nieuw)

8 ter. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de biologische landbouw te 
bevorderen en het biologisch geëxploiteerde 
areaal uit te breiden om de volgende 
streefdoelen te halen: 
– 15% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 5 jaar na het 
basisjaar;
- 30% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 10 jaar na 
het basisjaar;
Als basisjaar geldt het laatste kalenderjaar 
(januari tot en met december) voor de 
inwerkingtreding van de richtlijn.

Or. en

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 290
Artikel 13, lid 8 ter (nieuw)

8 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de biologische landbouw te 
bevorderen en het biologisch geëxploiteerde 
areaal uit te breiden om de volgende 
streefdoelen te halen: 
– 15% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 5 jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn; 
– 30% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 5 jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn;

Or. fr

Motivering

Bevordering van de biologische landbouw is ook een manier om het gebruik van pesticiden en 
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schadelijke risico's voor de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 291
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

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

Or. nl

Motivering

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

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 292
Artikel 13, lid 8 bis (nieuw)

8 bis. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om de biologische landbouw te 
bevorderen, ook via openbare 
aanbestedingen, en het biologisch 
geëxploiteerde areaal uit te breiden om de 
volgende streefdoelen te halen: 
– 15% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 5 jaar na het 
basisjaar; 
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– 30% van al het gecultiveerde land in 
biologische exploitatie binnen 10 jaar na 
het basisjaar;
Als basisjaar geldt het laatste kalenderjaar 
(januari tot en met december) voor de 
inwerkingtreding van de richtlijn. 

Or. en

Motivering

Amendement spreekt voor zich. Deze streefdoelen zijn in lijn met de bepalingen en financiële 
steun voor IPM en biologische landbouw.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 293
Artikel 13, lid 8 quater (nieuw)

8 quater. De lidstaten zorgen voor adequate 
financiering voor de tenuitvoerlegging van 
de algemene en gewasspecifieke normen 
voor geïntegreerde bestrijding en de 
uitbreiding van het biologisch 
geëxploiteerde areaal door middel van een 
heffing op pesticiden en andere 
financieringsinstrumenten.

Or. en

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 294
Hoofdstuk V, titel

Indicatoren, rapportage en uitwisseling van 
informatie

Rapportage en uitwisseling van informatie

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging en verduidelijking.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Amendement 295
Artikel 14, lid 1

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

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

Or. en

Motivering

Naast risicodoelen en -indicatoren moeten er ook gebruiksdoelen en -indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 296
Artikel 14, lid 1

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

1. De Commissie ontwikkelt 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde procedure geharmoniseerde risico-
indicatoren. Tot het tijdstip waarop die 
indicatoren worden aangenomen, mogen de 
lidstaten bestaande nationale indicatoren 
blijven gebruiken of mogen zij andere 
passende indicatoren aannemen die in 
overeenstemming zijn met de vereisten van 
de richtlijn en in verband staan met zowel 
de gezondheids- als de milieurisico's van 
het gebruik van pesticiden. Behalve alle 
relevante belanghebbenden krijgt ook het 
publiek inspraak bij de ontwikkeling en 
vaststelling van nationale indicatoren. 
Daartoe is alle informatie volledig 
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toegankelijk voor het publiek.  

Or. en

Motivering

In lijn met het amendement op overweging 15. Het moet de lidstaten duidelijk zijn dat de 
nationale indicatoren zowel op de gezondheids- als milieurisico's van het gebruik van 
pesticiden betrekking moeten hebben. Evenzo moet het de lidstaten duidelijk zijn dat het 
publiek moet worden betrokken bij de ontwikkeling, vaststelling, werking en verandering van 
nationale indicatoren, een en ander in de geest van richtlijn 2003/35/EG inzake inspraak van 
het publiek. 

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 297
Artikel 14, titel en lid 1

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

schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging en verduidelijking.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Amendement 298
Artikel 14, lid 2, letter a)

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

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

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 299
Artikel 14, lid 2, letter c)

c) aanwijzing van prioritaire werkzame 
stoffen of prioritaire gewassen of 
onduurzame praktijken die extra aandacht 
verdienen, of goede praktijken die als 
voorbeeld kunnen worden gesteld ter 
bereiking van de doelstellingen van deze 
richtlijn op het stuk van vermindering van 
het risico en de afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen.

c) aanwijzing van prioritaire werkzame 
stoffen of prioritaire gewassen of 
onduurzame praktijken die extra aandacht 
verdienen, of goede praktijken die als 
voorbeeld kunnen worden gesteld ter 
bereiking van de doelstellingen van deze 
richtlijn op het stuk van voorkoming van 
zowel gezondheids- als milieurisico's, ook 
eventuele, en de afhankelijkheid van 
pesticiden; bevordering en aanmoediging 
van de invoering van niet-chemische 
alternatieven voor gewasbescherming.

Or. en

Motivering

Met het oog op de menselijke gezondheid moeten de risico's niet alleen worden verminderd 
maar volledig worden vermeden, een en ander in lijn met eerder voorgestelde amendementen.

Amendement ingediend door Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Amendement 300
Artikel 14, lid 2, letter c)

c) aanwijzing van prioritaire werkzame 
stoffen of prioritaire gewassen of 
onduurzame praktijken die extra aandacht 
verdienen, of goede praktijken die als 
voorbeeld kunnen worden gesteld ter 
bereiking van de doelstellingen van deze 
richtlijn op het stuk van vermindering van 
het risico en de afhankelijkheid van 
gewasbeschermingsmiddelen.

c) aanwijzing van prioritaire werkzame 
stoffen of prioritaire gewassen of 
onduurzame praktijken die extra aandacht 
verdienen, of goede praktijken die als 
voorbeeld kunnen worden gesteld ter 
bereiking van de doelstellingen van deze 
richtlijn op het stuk van voorkoming van 
zowel gezondheids- als milieurisico's, ook 
eventuele, en de afhankelijkheid van 
pesticiden; bevordering en aanmoediging 
van de invoering van niet-chemische 
alternatieven voor gewasbescherming.
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Or. en

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 301
Artikel 14, lid 3

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

3. De lidstaten brengen de resultaten van de 
overeenkomstig lid 2 uitgevoerde evaluaties 
ter kennis van de Commissie en van de 
andere lidstaten en stellen deze informatie 
ter beschikking van het publiek.

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, 
Anders Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud 

Breyer, Roberto Musacchio 

Amendement 302
Artikel 14, lid 3

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met eerder voorgestelde amendementen over inspraak van het publiek en 
belanghebbenden. (Lucas)

Zie motivering bij artikel 14, lid 1. (Wijkman + Davies e.a.)

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Amendement 303
Artikel 14, lid 4, alinea 1
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4. De Commissie gebruikt de 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. [ESTAT...] verzamelde statistische 
gegevens en de in lid 3 bedoelde informatie 
voor de berekening van risico-indicatoren op 
Gemeenschapsniveau, teneinde de trends 
met betrekking tot de risico’s van 
pesticidengebruik in te schatten.

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

Or. en

Motivering

Naast risicodoelen en -indicatoren moeten er ook gebruiksdoelen en -indicatoren worden 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 304
Artikel 14, lid 5

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

schrappen

Or. de

Motivering

Ter vereenvoudiging en verduidelijking.

Amendement ingediend door Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 

en Roberto Musacchio

Amendement 305
Artikel 14, lid 5

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

worden de risico- en gebruiksindicatoren 
berekend op basis van inputgegevens 
betreffende gevaren en blootstelling, 
gegevens over het pesticidengebruik, 
gegevens over de kenmerken van de 
pesticiden, meteorologische gegevens en 
gegevens over de bodem.

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 14, lid 1. (Wijkman + Davies e.a.)

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 306
Artikel 14, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Het verzamelen van gegevens mag er 
niet toe leiden dat de landbouwers en 
wijnbouwers in de Gemeenschap met extra 
papierwerk of een onredelijke 
informatieplicht worden belast. 

Or. fr

Motivering

Landbouwers en wijnbouwers moeten al veel documenten en rapporten overleggen. Mocht er 
in de toekomst een statistische regeling voor gewasbeschermingsmiddelen worden ingevoerd, 
dan mag dit niet ertoe leiden dat de landbouwers en wijnbouwers met extra papierwerk of een 
onredelijke informatieplicht worden belast.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 307
Artikel 14, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. De lidstaten volgen de vorderingen bij 
de terugdringing van de afhankelijkheid 
van pesticiden en van de risico's door de 
volgende gegevens te verzamelen:
– het voorkomen van op gewassen 
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gebruikte werkzame stoffen in 
landbouwproducten en oppervlaktewateren, 
met inbegrip van sloten, in de diverse 
landbouwproductiegebieden;
– de aanwezigheid van meerdere werkzame 
stoffen in landbouwproducten en 
oppervlaktewateren;
– het gebruik van werkzame stoffen in 
kg/ha per gewas per jaar en de jaarlijks 
bewerkstelligde reductie;
– de mate van toepassing van geïntegreerde 
bestrijding en de toepassing van niet-
chemische methoden en praktijken op 
gewassen en de jaarlijks geboekte 
vorderingen.
De lidstaten verzamelen de volgende 
gegevens voor zover beschikbaar:
– het voorkomen van werkzame stoffen in 
de lucht  in de diverse 
landbouwproductiegebieden;
– de frequentie van de behandeling met 
werkzame stoffen per gewas en de jaarlijks 
bewerkstelligde reductie. 
De lidstaten geven deze informatie door 
aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Om de vorderingen met de nationale reductieplannen in elke lidstaat te kunnen volgen, heeft 
de Commissie informatie nodig. Hiermee kan informatie tussen de lidstaten worden 
uitgewisseld en kan de Commissie instrumenten ontwikkelen voor een betere harmonisatie 
van de reductie ín het gebruik van werkzame stoffen in de lidstaten. Voorts kan deze 
informatie worden gebruikt om te leren van de beste praktijken, innovatie te stimuleren en 
landbouwers te helpen bij efficiëntere teeltmethoden en betere economische prestaties.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 308
Artikel 15, titel en leden -1 en -2 (nieuw)

Rapportage Pesticidenboekhouding en rapportage
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-1. Pesticidenverkopers houden gedurende 
twee jaar lijsten bij met de ontvangst, de 
verkoop, de levering of andersoortige 
verwerking van alle pesticiden of 
pesticidentoepassingsapparatuur.   
-2. Alle pesticidenverwerkers houden een 
logboek bij met alle toepassingen van 
pesticiden, het tijdstip van de toepassing en 
eventuele notities over de milieugevolgen 
van die toepassing. Deze logboeken staan 
op aanvraag open voor inspectie door de 
bevoegde autoriteit. De bevoegde autoriteit 
maakt deze informatie kenbaar aan 
geïnteresseerde belanghebbenden zoals 
omwonenden en omstanders.

Or. en

Motivering

De verplichting tot boekhouding geldt reeds voor pesticidenverwerkers die voldoen aan de 
EurepGap- of IPM-standaarden die worden onderschreven door landbouwersverenigingen en 
coöperaties in heel Europa.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 309
Artikel 15

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

De Commissie dient om de drie jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een rapport 
in over de met de uitvoering van deze 
richtlijn geboekte vooruitgang en een 
beoordeling van nationale actieplannen, in 
voorkomend geval vergezeld gaand van 
wijzigingsvoorstellen.

De lidstaten rapporteren jaarlijks aan de 
Commissie over hun nationale 
actieplannen.

Or. nl

Motivering

Het is belangrijk het specifieke tijdschema te benoemen waarop de Commissie rapporteert en 
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tevens vast te leggen binnen welke termijnen de lidstaten rapporteren aan de Commissie.

Amendement ingediend door Anne Ferreira

Amendement 310
Artikel 15

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

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

De lidstaten rapporteren om de drie jaar 
aan de Commissie over hun nationale 
actieplannen.

Or. fr

Motivering

Regelmatige rapportage over de vorderingen bij de toepassing van de regeling is de sleutel 
tot succes van dit wetsvoorstel. Dankzij rapportage kunnen ervaringen tussen de lidstaten 
worden uitgewisseld, kan de Commissie de nationale actieplannen evalueren en kunnen er 
zonodig wijzigingen worden voorgesteld.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 311
Artikel 15

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

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

Or. en

Motivering

Een frequentie van minimaal vijf jaar garandeert dat in elke zittingsperiode van het 
Parlement kan worden getoetst hoe de stand van zaken is.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 312
Artikel 15

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

De Commissie dient om de twee jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een rapport 
in over de met de uitvoering van deze 
richtlijn geboekte vooruitgang en een 
beoordeling van nationale actieplannen, in 
voorkomend geval vergezeld gaand van 
wijzigingsvoorstellen. De lidstaten herzien 
hun nationale actieplannen minstens om de 
twee jaar en rapporteren jaarlijks aan de 
Commissie over hun nationale 
actieplannen.

Or. en

Motivering

Gezien de risico's en potentiële schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het gebruik van
pesticiden, zowel acuut als chronisch, en de erkenning door de Commissie dat het bestaande 
juridische kader tekortschiet, met name op het punt van het feitelijke gebruik, moeten de 
lidstaten hun nationale actieplannen minstens elke twee jaar bijstellen en elk jaar hierover 
rapporteren aan de Commissie om veranderingen en ontwikkelingen te kunnen nagaan.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer 
en Roberto Musacchio

Amendement 313
Artikel 15

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

De Commissie dient om de drie jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een rapport 
in over de met de uitvoering van deze 
richtlijn geboekte vooruitgang en een 
beoordeling van nationale actieplannen, in 
voorkomend geval vergezeld gaand van 
wijzigingsvoorstellen.

De lidstaten rapporteren jaarlijks aan de 
Commissie over hun nationale 
actieplannen.

Or. en
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Motivering

Regelmatige rapportage over de vorderingen bij de toepassing van de regeling is de sleutel 
tot succes van dit wetsvoorstel. Dankzij rapportage kunnen ervaringen tussen de lidstaten 
worden uitgewisseld, kan de Commissie de nationale actieplannen evalueren en kunnen er 
zonodig wijzigingen worden voorgesteld.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Amendement 314
Artikel 15

Rapportage Pesticidenboekhouding en rapportage

1. Pesticidenverkopers houden gedurende 
twee jaar lijsten bij met de ontvangst, de 
verkoop, de levering of andersoortige 
verwerking van alle pesticiden of 
pesticidentoepassingsapparatuur.   
2. Alle pesticidenverwerkers houden een 
logboek bij met alle toepassingen van 
pesticiden, het tijdstip van de toepassing en 
eventuele notities over de milieugevolgen 
van die toepassing. Deze logboeken staan 
op aanvraag open voor inspectie door de 
bevoegde autoriteit.

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

3. De Commissie dient om de drie jaar bij 
het Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de met de uitvoering van 
deze richtlijn geboekte vooruitgang en een 
beoordeling van nationale actieplannen, in 
voorkomend geval vergezeld gaand van 
wijzigingsvoorstellen.

Or. en

Motivering

De verplichting tot boekhouding geldt reeds voor pesticidenverwerkers die voldoen aan de 
EurepGap- of IPM-standaarden die worden onderschreven door landbouwersverenigingen en 
coöperaties in heel Europa.
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Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 315
Artikel 15

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

De Commissie dient om de drie jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een rapport 
in over de met de uitvoering van deze 
richtlijn geboekte vooruitgang en een 
beoordeling van nationale actieplannen, in 
voorkomend geval vergezeld gaand van 
wijzigingsvoorstellen.  

De lidstaten rapporteren jaarlijks aan de 
Commissie over hun nationale 
actieplannen.

Or. fr

Motivering

Regelmatige rapportage over de vorderingen bij de toepassing van de regeling is de sleutel 
tot succes van dit wetsvoorstel. Dankzij rapportage kunnen ervaringen tussen de lidstaten 
worden uitgewisseld, kan de Commissie de nationale actieplannen evalueren en kunnen er 
zonodig wijzigingen worden voorgesteld.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 316
Artikel 15

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

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

Or. de

Motivering

Er moet een vaste termijn worden gesteld voor rapportage aan de Raad en het Europees 
Parlement.
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Amendement ingediend door Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Amendement 317
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Pesticidenboekhouding

Professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden lijsten 
bij met het gebruik van pesticiden tot ten 
minste tien jaar na gebruik.
Zij stellen de relevante informatie in deze 
lijsten op aanvraag ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit. Zij stellen deze 
informatie ook ter beschikking van buren 
en omwonenden, de kleinhandel of de 
drinkwaterindustrie als die inzage 
verlangen. De klein- en groothandel wordt 
via een pesticidenpaspoort geïnformeerd 
over alle toepassingen van pesticiden op 
een gegeven landbouwproduct.

Or. en

Motivering

De klein- en groothandel vraagt om uitgebreide informatie over de pesticiden die zijn 
toegepast op een bepaald product zodat zij beter kunnen voldoen aan de vereisten inzake 
traceerbaarheid en de analyses van pesticidenresiduen in hun kwaliteitscontroles kunnen 
verbeteren. De producenten moeten worden verplicht om de uit hoofde van deze richtlijn 
geregistreerde gegevens op verzoek aan hun klanten te verstrekken.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 318
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Uitwisseling van informatie en beste 

praktijken
De Commissie dient een platform op te 
zetten voor de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken op het gebied van 
duurzaam gebruik van pesticiden en 
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geïntegreerde bestrijding.

Or. nl

Motivering

Een belangrijk onderdeel bij het bevorderen van duurzaam pesticidengebruik en 
geïntegreerde bestrijding is het uitwisselen van informatie en best practices tussen lidstaten 
en andere geïnteresseerde partijen. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te 
worden. Bestaande initiatieven (zoals het European Initiative for Sustainable Development in 
Agriculture) zouden daarin opgenomen kunnen worden.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 319
Artikel 19

Uitgaven Databank
Teneinde de totstandkoming van een 
geharmoniseerd beleid en geharmoniseerde 
systemen op het gebied van duurzaam 
gebruik van pesticiden te ondersteunen, 
financiert de Commissie in voorkomend 
geval:

Teneinde de totstandkoming van een 
geharmoniseerd beleid en geharmoniseerde 
systemen op het gebied van duurzaam 
gebruik van pesticiden op de interne markt 
van Europa uniform te garanderen, 
financiert de Commissie in voorkomend 
geval:

a) de ontwikkeling van een geharmoniseerd 
systeem, inclusief een geschikte databank 
om alle informatie betreffende 
pesticidenrisico-indicatoren te verzamelen 
en op te slaan en deze informatie ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteiten, andere belanghebbende partijen 
en het grote publiek;

a) de ontwikkeling van een geharmoniseerd 
systeem, inclusief een geschikte databank 
om alle informatie betreffende pesticiden te 
verzamelen en op te slaan en deze informatie 
ter beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteiten en andere belanghebbende 
partijen;

b) de uitvoering van studies die nodig zijn 
voor het voorbereiden en opstellen van 
wetgeving, met inbegrip van de aanpassing 
van de bijlagen van deze richtlijn aan de 
vooruitgang van de techniek;

schrappen

c) de ontwikkeling van richtsnoeren en 
beste praktijken om de uitvoering van deze 
richtlijn te vergemakkelijken.

schrappen

Or. de
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Motivering

Ter vereenvoudiging aangezien in de lidstaten reeds uitvoeringsmaatregelen en richtlijnen 
zijn opgesteld en omzetting van deze voorschriften moet worden gewaarborgd.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Amendement 320
Artikel 19, letter a)

a) de ontwikkeling van een geharmoniseerd 
systeem, inclusief een geschikte databank 
om alle informatie betreffende 
pesticidenrisico-indicatoren te verzamelen 
en op te slaan en deze informatie ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteiten, andere belanghebbende partijen 
en het grote publiek;

a) de ontwikkeling van een geharmoniseerd 
systeem, inclusief een geschikte databank 
om alle informatie betreffende 
pesticidenrisico- en 
pesticidengebruiksindicatoren te verzamelen 
en op te slaan en deze informatie ter 
beschikking te stellen van de bevoegde 
autoriteiten, andere belanghebbende partijen 
en het grote publiek;

Or. fr

Motivering

Zie motivering bij artikel 14, lid 2, letter a). (Ferreira)

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 321
Artikel 20, lid 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [datum van 
inwerkingtreding + 2 jaar] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst van die bepalingen mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [datum van 
inwerkingtreding + 5 jaar] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst van die bepalingen mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij 
de officiële bekendmaking daarvan naar 
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze 

Wanneer de lidstaten deze bepalingen 
aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij 
de officiële bekendmaking daarvan naar 
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verwijzing worden vastgesteld door de 
lidstaten.

deze richtlijn verwezen. 

Or. de

Motivering

Aangezien er reeds uitvoeringsbepalingen in de lidstaten gelden, moet de termijn voor 
aanpassing op vijf jaar worden gesteld. In de tussenliggende tijd moet een correct gebruik 
van pesticiden overeenkomstig de vorige verordening worden gegarandeerd.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 322
Artikel 20, lid 1, alinea 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [datum van 
inwerkingtreding + 2 jaar] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst van die bepalingen mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk op [datum van 
inwerkingtreding + 1 jaar] aan deze richtlijn 
te voldoen. Zij delen de Commissie 
onverwijld de tekst van die bepalingen mee, 
alsmede een tabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Gezien de risico's en acute en chronische schadelijke gevolgen voor de gezondheid van het 
gebruik van pesticiden en de erkenning door de Commissie dat het bestaande juridische kader 
tekortschiet, met name op het punt van het feitelijke gebruik, moeten de lidstaten in een korter 
tijdsbestek dan 2 jaar na inwerkingtreding de nodige wetten en bestuursrechtelijke 
bepalingen goedkeuren om aan deze richtlijn te voldoen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 323
Bijlage I, punt 1

1. alle relevante wetgeving betreffende 
pesticiden en het gebruik ervan;

1. alle relevante wetgeving betreffende 
pesticiden en het gebruik ervan, 
pesticidenlabels en een 
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etiketteringssysteem, 
pesticidenterminologie, 
pesticidenveiligheid, toxiciteit en 
ecotoxiciteit;

Or. en

Motivering

Verbetering opleidingsprogramma's.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendement 324
Bijlage I, punt 2, letter a)

a) risico’s voor de mens (bedieners van 
toepassingsapparatuur, omwonenden, 
omstanders, personen die een behandeld 
gebied betreden en personen die behandelde 
items hanteren of consumeren) en hoe die 
worden verhoogd door factoren zoals roken,

a) risico’s voor de mens (bedieners van 
toepassingsapparatuur, omwonenden, 
omstanders, personen die een behandeld 
gebied betreden en personen die behandelde 
items hanteren of consumeren) en alle 
potentiële acute en chronische schadelijke 
gevolgen van blootstelling op de lange 
termijn en hoe die worden verhoogd door 
factoren zoals roken,

Or. en

Motivering

Pesticidengebruikers moeten volledig op de hoogte zijn van de risico's en de potentiële acute 
en chronische schadelijke gevolgen van pesticidengebruik op de lange termijn. (Chris Davies, 
Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Iedereen die pesticiden gebruikt moet volledig op de hoogte zijn van de risico's en de 
potentiële acute en chronische schadelijke gevolgen van pesticidengebruik op de lange 
termijn. (Caroline Lucas)

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 325
Bijlage I, punt 2, letter a)
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a) risico’s voor de mens (bedieners van 
toepassingsapparatuur, omwonenden, 
omstanders, personen die een behandeld 
gebied betreden en personen die behandelde 
items hanteren of consumeren) en hoe die 
worden verhoogd door factoren zoals roken,

a) risico’s voor de mens (bedieners van 
toepassingsapparatuur, omwonenden, 
omstanders, personen die een behandeld 
gebied betreden en personen die behandelde 
items hanteren of consumeren) en hoe die 
worden verhoogd door factoren zoals roken, 
eten of het niet dragen van de juiste 
beschermende uitrusting,

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 326
Bijlage I, punt 2, letter b)

b) symptomen van pesticidenvergiftiging en 
eerste-hulpmaatregelen,

b) symptomen van pesticidenvergiftiging en 
eerste-hulpmaatregelen en symptomen van 
chronische gezondheidsgevolgen,

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 327
Bijlage I, punt 2, letter c)

c) risico’s voor andere plantensoorten dan de 
doelsoort en voor nuttige insecten, de wilde 
fauna, de biodiversiteit en het milieu in het 
algemeen;

c) risico’s voor andere plantensoorten dan de 
doelsoort en voor nuttige insecten, de wilde 
fauna, de biodiversiteit en het milieu in het 
algemeen, met bijzondere aandacht voor de 
schadelijke effecten van pesticidengebruik 
in de landbouw, zoals het verdwijnen van 
natuurlijke vijanden en de afname van 
bestuiving door insecten;
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Or. en

Motivering

Het gebruik van pesticiden leidt tot diverse externe kosten in de landbouw. Recente kennis 
over deze schadelijke effecten moet dan ook in de opleidingsprogramma's worden verwerkt.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 328
Bijlage I, punt 3

3. basiskennis van geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën en –technieken,
geïntegreerde gewasbeheerstrategieën en –
technieken en beginselen van biologische 
landbouw; informatie betreffende algemene 
en gewasspecifieke normen inzake 
geïntegreerde bestrijding;

3. basiskennis van geïntegreerde 
gewasbeheerstrategieën en –technieken, de 
rationele toepassing van een combinatie 
van biologische, biotechnologische, 
chemische, culturele of 
gewasteeltmaatregelen en beginselen van 
biologische landbouw; informatie 
betreffende algemene en gewasspecifieke 
normen en aanmoediging van het gebruik 
van natuurlijke bestrijdingsmiddelen;

Or. pl

Motivering

Het opleidingsprogramma moet ook materiaal bevatten over goede landbouwpraktijken 
overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG (definitie van 'geïntegreerde bestrijding') en de 
verordening van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en 
dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad.

Amendement ingediend door Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Amendement 329
Bijlage I, punt 3

3. basiskennis van geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën en –technieken, 
geïntegreerde gewasbeheerstrategieën en –
technieken en beginselen van biologische 
landbouw; informatie betreffende algemene 
en gewasspecifieke normen inzake 

3. basiskennis van geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën en –technieken, 
geïntegreerde gewasbeheerstrategieën en –
technieken en beginselen van biologische 
landbouw; informatie betreffende algemene 
en gewasspecifieke normen, methoden en 
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geïntegreerde bestrijding; praktijken voor niet-chemische 
alternatieven voor gewasbescherming en 
bestrijdings- en gewasbeheer;

Or. en

Motivering

Soms dient pesticidengebruik puur "cosmetische" doeleinden en staat het los van bepaald 
ongedierte of een bepaalde ziekte en heeft het dus niets te maken met bestrijdingsbeheer of 
gewasbescherming. Gezien de erkende risico's en de acute en chronische schadelijke 
gevolgen voor de menselijke gezondheid, zoals uitvoerig uiteengezet in de effectbeoordeling 
van de thematische strategie, moeten de lidstaten de wijdverbreide invoering van niet-
chemische alternatieven voor gewasbescherming en bestrijdings- en gewasbeheer bevorderen 
en aanmoedigen. 

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 330
Bijlage I, punt 3

3. basiskennis van geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën en –technieken, 
geïntegreerde gewasbeheerstrategieën en –
technieken en beginselen van biologische 
landbouw; informatie betreffende algemene 
en gewasspecifieke normen inzake 
geïntegreerde bestrijding;

3. basiskennis van geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën en –technieken, 
geïntegreerde gewasbeheerstrategieën en –
technieken en beginselen van biologische 
landbouw en niet-chemische 
gewasbescherming, met name 
preventiemethoden en biologische-
controlemethoden; informatie betreffende 
algemene en gewasspecifieke normen inzake 
geïntegreerde bestrijding;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 331
Bijlage I, punt 4
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4. een eerste kennismaking met vergelijkend 
onderzoek voor gebruikers, teneinde 
professionele gebruikers te helpen de beste 
keuze te maken tussen alle toegestane 
producten voor de bestrijding van een 
gegeven schadelijk organisme in een 
gegeven situatie;

4. een eerste kennismaking met vergelijkend 
onderzoek voor gebruikers, teneinde 
professionele gebruikers te helpen de beste 
keuze te maken tussen alle toegestane 
producten voor de bestrijding van een 
gegeven schadelijk organisme in een 
gegeven situatie en daarbij te kiezen voor 
het product dat het minst gevaarlijk is voor 
de menselijke gezondheid en het milieu;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Jill Evans

Amendement 332
Bijlage I, punt 5

5. maatregelen om de risico’s voor de mens, 
niet-doelsoorten en het milieu zoveel 
mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken 
voor de opslag, de hantering en de 
vermenging van pesticiden en voor de 
verwijdering van lege verpakkingen, ander 
verontreinigd materiaal en 
pesticidenoverschotten (met inbegrip van 
mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan 
wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren 
om de blootstelling van bedieners van 
toepassingsapparatuur te beperken 
(materiaal voor persoonlijke bescherming);

5. maatregelen om de risico’s voor de mens, 
niet-doelsoorten en het milieu zoveel 
mogelijk te beperken: veilige werkpraktijken 
voor de opslag, de hantering en de 
vermenging van pesticiden en voor de 
verwijdering van lege verpakkingen, ander 
verontreinigd materiaal en 
pesticidenoverschotten (met inbegrip van 
mengsels uit tanks), in geconcentreerde dan 
wel in verdunde vorm; aanbevolen manieren 
om de blootstelling van bedieners van 
toepassingsapparatuur te beperken 
(materiaal voor persoonlijke bescherming); 
kennis van alle potentiële 
blootstellingsfactoren, inclusief 
langetermijnblootstelling aan pesticiden in 
de lucht, blootstelling aan dampen na 
toepassing, reactivering en neerslag, 
blootstelling aan buiten gebruikte 
pesticiden die binnen opnieuw worden 
gebruikt, blootstelling aan mengsels, 
pesticidenresiduen op stuifmeel of stof van 
het gewas (b.v. bij de oogst), verspreiding 
van besmette grond en vervoer over lange 
afstanden; 
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Or. en

Motivering

Iedereen die pesticiden gebruikt moet volledig op de hoogte zijn van alle potentiële 
blootstellingsfactoren en de daaraan gerelateerde risico's, niet alleen voor zijn eigen 
gezondheid maar ook voor de gezondheid van anderen die kunnen worden blootgesteld, in het 
bijzonder omwonenden en gemeenschappen in de buurt van de besproeide velden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendement 333
Bijlage I, punt 6

6. procedures voor het gereedmaken van 
toepassingsapparatuur voor het gebruik, met 
inbegrip van het kalibreren, en voor de 
bediening ervan met minimaal risico voor de 
gebruiker, andere mensen, niet-doelsoorten 
(dieren zowel als planten), de biodiversiteit 
en het milieu;

6. procedures voor het gereedmaken van 
toepassingsapparatuur voor het gebruik, met 
inbegrip van het kalibreren, en voor de 
bediening ervan met minimaal risico voor de 
gebruiker, andere mensen, niet-doelsoorten 
(dieren zowel als planten), de biodiversiteit,
het milieu en watervoorraden;

Or. en

Motivering

De bescherming van de watervoorraden verdient speciale aandacht. Gewaarborgd moet 
worden dat speciale actie wordt ondernomen bij extreme weersomstandigheden als het 
gevaar bestaat dat pesticiden weglekken in watervoorraden. Het weer is van grote invloed op 
het niveau van besmetting. In een natte bodem is het risico op weglekken veel groter. Hevige 
stormen kunnen het risico op het wegspoelen van pesticiden van boerenerven en van het land 
verhogen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 334
Bijlage I, punt 7

7. het gebruik van toepassingsapparatuur en 
het onderhoud daarvan, alsook specifieke 
sproeitechnieken (bijvoorbeeld 
kleinvolumeversproeiing, gebruik van 
sproeikoppen die verwaaiing tegengaan), en 
voorts de doelstellingen van de technische 

7. het gebruik van toepassingsapparatuur en 
het onderhoud daarvan, alsook specifieke 
sproeitechnieken ter vermindering van 
gebruik, verwaaiing en risico's van 
pesticiden (bijvoorbeeld 
kleinvolumeversproeiing, gebruik van 
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controle van sproeiers die in gebruik zijn en 
manieren om de sproeikwaliteit te 
verbeteren;

sproeikoppen die verwaaiing tegengaan), en 
voorts de doelstellingen van de technische 
controle van sproeiers die in gebruik zijn en 
manieren om de sproeikwaliteit te 
verbeteren;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendement 335
Bijlage I, punt 8

8. noodmaatregelen ter bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu in het 
geval van accidentele verliezen en 
verontreiniging;

8. noodmaatregelen ter bescherming van de 
menselijke gezondheid, het milieu en de 
watervoorraden in het geval van accidentele 
verliezen, verontreiniging en extreme 
weersomstandigheden met risico op 
wegspoelen van pesticiden;

Or. en

Motivering

De bescherming van de watervoorraden verdient speciale aandacht. Gewaarborgd moet 
worden dat speciale actie wordt ondernomen bij extreme weersomstandigheden als het 
gevaar bestaat dat pesticiden weglekken in watervoorraden. Het weer is van grote invloed op 
het niveau van besmetting. In een natte bodem is het risico op weglekken veel groter. Hevige 
stormen kunnen het risico op het wegspoelen van pesticiden van boerenerven en van het land 
verhogen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + 
Kathy Sinnott

Amendement 336
Bijlage I, punt 10 bis (nieuw)

10 bis. de specifieke categorieën waarvoor 
een pesticidenverwerker vergunning kan 
krijgen:
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a) bestrijding schadelijke organismen in de 
landbouw,
b) bestrijding schadelijke organismen in de 
bosbouw,
c) zaadbehandeling,
d) bestrijding schadelijke organismen in 
water,
e) bestrijding schadelijke organismen in 
bermstroken, 
f) bestrijding van organismen die 
schadelijk zijn voor de volksgezondheid,
g) bestrijding schadelijke organismen bij de 
regulering van knaagdieren;

Or. en

Motivering

Zie motivering bij Bijlage I, punt 1.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendement 337
Bijlage I, punt 10 bis (nieuw)

10 bis. speciale zorg in 
beschermingsgebieden ex artikel 6 en 7 van 
de kaderwaterrichtlijn;

Or. en

Motivering

Volgens de kaderwaterrichtlijn behoeven oppervlaktewater, grondwater, leefgebieden en
soorten die direct afhankelijk zijn van water, alsmede drinkwaterbekkens speciale zorg en 
bescherming. Dit moet professionele gebruikers, distributeurs en adviseurs duidelijk worden 
gemaakt in de opleidingsprogramma's.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Amendement 338
Bijlage I, punt 10 ter (nieuw)
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10 ter. risicogebaseerde aanpak waarbij 
rekening wordt gehouden met de lokale 
afwateringsvariabelen zoals klimaat, soort 
bodem en gewas, glooiingen in het terrein;

Or. en

Motivering

In de programma's moet ook kennis worden bijgebracht over risicobeoordelingen waarbij 
rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden als beste praktijkvoorbeeld.

Amendement ingediend door Werner Langen

Amendement 339
Bijlage II

Schrappen

Or. de

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Amendement 340
Bijlage II bis (nieuw)

Bijlage II bis
Minimumelementen van de nationale 

achtergrondrapporten
Deel A: In eerste nationale 
pesticidenreductiestudies op te nemen 
elementen
Beschrijving bestaande situatie:
• beschikbare informatie over productie, 
invoer, uitvoer, verkoop en distributie van 
pesticiden;
• huidige pesticidengebruikspatronen 
(totale hoeveelheid werkzame stoffen; 
hoeveelheid pesticiden gebruikt in speciale 
toepassingen voor alle belangrijke 
gewassen en voor gebruik buiten de 
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landbouw, met name openbare ruimten; 
berekening behandelingsfrequentie-index);
• beschrijving van de gevolgen van de
huidige pesticidengebruikspatronen voor 
het milieu, de voedselketen en de 
menselijke gezondheid op basis van 
gegevens die zijn verzameld via bestaande 
controleprogramma's;
• overzicht van de huidige wetgeving en 
beleidsinstrumenten en de doeltreffendheid 
daarvan;
• evaluatie van de behoefte aan pesticiden;
• geconstateerde lacunes in bovenstaande 
informatie.
Scenario's voor pesticidenreductie:
• 30% en 50% gebruiksreductie volgens 
behandelingsfrequentie-index. 
Evaluatie van de gevolgen van de 
uitvoering van diverse scenario's:
• gevolgen voor het milieu (inclusief 
energieverbruik, broeikasgassen);
• gevolgen voor de volksgezondheid 
(werknemers, omwonenden, omstanders, 
residuen in voedsel);
• gevolgen voor de landbouwproductie;
• economische kosten en baten (inclusief 
reductie verborgen kosten) van de diverse 
scenario's.
Inventarisatie en evaluatie van de 
elementen die nodig zijn voor de uitvoering 
van de scenario's:
• invloed van de in de richtlijn genoemde 
elementen voor het realiseren van een 
gebruiksreductie;
• benodigde extra wetenschappelijke 
gegevens en de manier om die te verkrijgen, 
b.v. extra controlecapaciteit en 
onderzoeksfaciliteiten;
• benodigde extra capaciteit voor het 
realiseren van een reductie in het gebruik 
van pesticiden, b.v. landbouwvoorlichting, 
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inspecteurs voor controle op het gebruik; 
• mogelijke financieringsbronnen, inclusief 
heffingen, voor de uitvoering van de 
diverse scenario's.
Conclusies
• haalbare streefdoelen voor een reductie 
van het pesticidengebruik bij bepaalde 
gewassen en bij de bestrijding van 
schadelijke organismen buiten de 
landbouw alsmede nationale streefdoelen, 
die minstens moeten overeenkomen met de 
in artikel 6 genoemde verplichte 
reductiedoelen en zijn gericht op verdere 
vermindering van het gebruik in de 
toekomst.  
Deel B: In volgende nationale 
pesticidenreductiestudies op te nemen 
elementen
• Evaluatie van de ervaringen in de drie 
voorgaande jaren met de uitvoering van het 
pesticidenreductieprogramma;
• Andere elementen als hierboven.
Vaststelling van nieuwe streefdoelen voor 
de volgende periode.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe bijlage dient als leidraad voor de lidstaten bij de opstelling van het nationale 
achtergrondrapport en moet zorgen voor homogeniteit tussen de nationale rapporten zodat de 
Europese Commissie een overzicht van de situatie in de gehele EU kan krijgen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendement 341
Bijlage II ter (nieuw)

Bijlage II ter
Minimumelementen in de nationale 

actieplannen voor de vermindering van de 
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risico's en het gebruik van pesticiden
Kwalitatieve en kwantitatieve streefdoelen:
• tussentijdse streefdoelen voor de 
vermindering van de risico's en het gebruik 
van pesticiden, gemeten via de 
behandelingsfrequentie-index; 
• streefdoelen voor specifieke doelgroepen 
of gebruikscategorieën, zoals overheid, 
agrariërs, bermstroken;
• streefdoelen voor de vermindering van het 
pesticidengebruik in gevoelige zones;
• streefdoelen voor de geleidelijke 
verwijdering van pesticiden en 
pesticidenresiduen uit grondwater en 
andere natuurlijke omgevingen;
• streefdoelen voor problematische 
gewassen en/of regio's;
Controle op het gebruik:
• maatregelen met het oog op de 
tenuitvoerlegging van geïntegreerde 
bestrijdingspraktijken;
• controle op het verbod om pesticiden te 
gebruiken bij drinkwaterbronnen of in 
pesticidengevoelige zones zoals 
natuurgebieden en bufferzones;
• controle op of verbod van het gebruik van 
pesticiden in gebieden met een hoog 
blootstellingsrisico zoals bij scholen, in 
parken en andere openbare ruimten, langs 
wegen enz.;
Onderzoek en voorlichting:
• onderzoek naar niet-chemische 
alternatieven voor pesticiden;
• demonstratieprogramma's om te laten 
zien hoe de behandelingsfrequentie kan 
worden verlaagd door gebruik te maken 
van niet-chemische bestrijdingsmethoden 
en -systemen;
• scholing van landbouwconsulenten in 
niet-chemische bestrijdingsmethoden en -
systemen;
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• onderzoek naar mogelijke 
gebruiksreductie door betere apparatuur, 
methoden en technieken voor sproeien;
Voorlichting, scholing en opleiding:
• Scholing voor alle pesticidenverwerkers 
over de gezondheidsrisico's van pesticiden 
en over niet-chemische 
bestrijdingsmethoden en -systemen;
• advies aan pesticidenverwerkers, b.v. 
inzake opslag en behandeling van 
pesticiden;
Apparatuur voor pesticidengebruik:
• inspectie van gebruikte apparatuur.
Financiële instrumenten:
• financiële steun voor de tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde bestrijdingsmethoden en 
-praktijken;
• financiële steun voor andere maatregelen 
ter vermindering van het gebruik van 
pesticiden;
• ruimere toepassing van cross-compliance.

Or. en

Motivering

Deze nieuwe bijlage dient als leidraad voor de lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de 
nationale actieplannen en moet zorgen voor homogeniteit tussen de lidstaten.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Amendement 342
Bijlage II quater (nieuw)

Bijlage II quater
Elementen voor algemene en 

gewasspecifieke criteria voor geïntegreerde 
bestrijding

Geïntegreerde bestrijding als minimum 
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impliceert de volgende algemene criteria:
a) Het  voorkomen en/of vernietigen van 
schadelijke organismen moet onder andere 
speciaal worden bewerkstelligd of 
ondersteund door middel van:
•  toepassing van optimale vruchtwisseling 
om een evenwichtige populatie van 
bodemorganismen te bewerkstelligen en 
een gezonde bodem in stand te houden ter 
voorkoming van de uitbraak van 
grondgebonden plagen en ter uitbanning 
van het gebruik van 
bodemontsmettingsmiddelen en andere 
bodemchemicaliën;
• opbouw van een bodemstructuur die 
gezonde gewassen kan verdragen, bij 
voorbeeld door verhoging van het 
percentage organisch materiaal, beperking 
van de ploegdiepte, voorkoming van erosie, 
toepassing optimale wisselbouw;
• gebruik van adequate teelttechnieken, b.v. 
vals-zaaibedtechniek, zaaitijd en -dichtheid, 
onderzaaien, optimale plantafstand, 
conserverende bodembewerking, 
hygiënische maatregelen, snoeien;
• gebruik van de beste resistente/tolerante 
cultuurvariëteiten en 
goedgekeurd/gecertificeerd zaai- en 
plantgoed;
• gebruik van evenwichtige bemesting op 
basis van informatie over reeds aanwezige 
voedingsstoffen in de bodem en over de 
bodemstructuur, kalkbemesting en op 
vermindering van plagen en ziekten 
gerichte irrigatie-/drainagepraktijken, 
waarbij gebruik van grondwater voor 
irrigatie moet worden vermeden;
• voorkoming van de verspreiding van 
schadelijke organismen door machines en 
apparatuur;
• bescherming en bevordering van 
belangrijke nuttige organismen, 
bijvoorbeeld door het gebruik van de 
ecologische infrastructuur in of buiten de 
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productiegebieden, minimumpercentage 
braaklegging, aanplant van soorten die de 
natuurlijke vijanden van ongedierte 
aantrekken.
b) Schadelijke organismen moeten worden 
gesurveilleerd met passende methoden en 
instrumenten. Tot deze instrumenten 
behoren, waar mogelijk, wetenschappelijk 
verantwoorde waarschuwings-, 
voorspellings- en vroegdiagnosesystemen, 
alsmede gekwalificeerde beroepsadviseurs 
van de overheid en particuliere 
landbouwconsulentschappen.
c) Op grond van de resultaten van de 
surveillances moet de professionele 
gebruiker besluiten of en wanneer hij 
gewasbeschermingsmaatregelen treft. 
Strenge en wetenschappelijk verantwoorde 
drempelwaarden zijn essentiële 
componenten bij de besluitvorming. Waar 
mogelijk moet voor de behandeling van 
schadelijke organismen rekening worden 
gehouden met voor de regio vastgestelde 
drempelwaarden. 
d) Biologische, fysische, mechanische en 
andere niet-chemische methoden verdienen 
waar mogelijk de voorkeur boven 
chemische methoden. Ter bestrijding van 
onkruid verdienen mechanisch wieden of 
andere niet-chemische methoden zoals 
hittebehandeling de voorkeur. 
Uitzonderingen mogen alleen worden 
toegestaan bij slechte 
weersomstandigheden over een langere 
periode waardoor mechanisch wieden 
onmogelijk wordt.
e) Het gebruikte gewasbeschermingsmiddel 
moet zo doelgericht mogelijk zijn en zo min 
mogelijk neveneffecten hebben voor de 
menselijke gezondheid en het milieu, zoals 
planten- en boomextracten, minerale 
stoffen ter voorkoming van schimmelgroei.
f) De professionele gebruiker moet het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en andere vormen van ingrijpen beperken 
tot een noodzakelijk niveau, b.v. door 
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gereduceerde doses, verlaagde 
behandelingsfrequentie of gedeeltelijke 
behandeling, op grond van de overweging 
dat het risico voor de gewassen 
aanvaardbaar is en de 
gewasbeschermingsmiddelen de kans op 
resistentie van de populaties schadelijke 
organismen niet verhogen.
g) Wanneer het risico op resistentie tegen 
een gewasbeschermingsmaatregel bekend 
is en wanneer het niveau van schadelijke 
organismen dusdanig is dat meerdere 
gewasbehandelingen noodzakelijk zijn, 
moeten de beschikbare strategieën ter 
voorkoming van resistentie worden 
uitgevoerd om de werking van de producten 
te behouden. Dit kan het gebruik van 
diverse gewasbeschermingsmiddelen met 
verschillende werking inhouden. 
h) Professionele gebruikers moeten 
registers bijhouden van alle gebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen per 
grondstuk. Op basis van de registers over 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en van de 
surveillance van schadelijke organismen 
moet de professionele gebruiker zich een 
oordeel vormen over het succes van de 
toegepaste gewasbeschermingsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Definitie van IPM.

Amendement ingediend door Kathy Sinnott

Amendement 343
Bijlage II quinquies (nieuw)

Bijlage II quinquies
Minimumvereisten voor gewasspecifieke 
normen voor geïntegreerde bestrijding
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Bij de uitwerking van gedetailleerde 
gewasspecifieke normen voor geïntegreerde 
bestrijding moeten de volgende tien 
sleutelelementen in aanmerking worden 
genomen:
1. Methoden voor de opbouw van een 
bodemstructuur die kan dienen als een 
adequaat buffersysteem voor landbouw, 
b.v. verhoging van het percentage 
organisch materiaal, beperking van de 
ploegdiepte, voorkoming van erosie, 
wisselbouw enz.
2. Een vruchtwisselingsfrequentie die is 
gericht op een evenwichtige populatie van 
bodemorganismen en het behoud van een 
gezonde bodem ter voorkoming van de 
uitbraak van grondgebonden plagen en ter 
uitbanning van het gebruik van 
bodemontsmettingsmiddelen en andere 
bodemchemicaliën.
3. Gebruik van de meest resistente 
gewasvariëteiten. Voor elk gewas moet 
worden bepaalde welke combinatie 
gewas/schadelijk organisme aanleiding 
geeft tot het hoogste gebruik van pesticiden 
en welke variëteit bij deze combinatie 
gewas/schadelijk organisme het meest 
resistent is.
4. Toepassing van een optimale 
plantafstand voor elk gewas en andere 
gewasbeheersmaatregelen ter voorkoming 
van de groei van schimmels en andere 
schadelijke organismen; voor de 
surveillance van schimmelziekten moeten 
alle beschikbare systemen, inclusief 
weersvoorspellingen en bladziektedetectie, 
worden ingezet.
5. Aanleg van passende schuilplaatsen voor 
natuurlijke vijanden van schadelijke 
organismen, b.v. aanplant van andere 
planten dan cultuurgewassen, met inbegrip 
van planten die natuurlijke vijanden van 
schadelijke organismen aantrekken, op een 
minimumpercentage van het totale areaal. 
Als overgangsmaatregel, biologische 
bestrijding door middel van de inzet van 
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(industrieel gekweekte) natuurlijke 
vijanden van schadelijke organismen, in 
het bijzonder voor de bestrijding van 
schadelijke organismen in kassen.
6. Optimaal beheer van voedingsstoffen om 
de gevoeligheid voor schadelijke 
organismen en ziekten te verminderen, op 
basis van informatie over reeds aanwezige 
voedingsstoffen in de bodem en over de 
bodemstructuur.
7. In beginsel alleen mechanisch wieden of 
andere niet-chemische methoden zoals 
hittebehandeling. Bij slechte 
weersomstandigheden over een langere 
periode zijn herbiciden toegestaan.
8. Wanneer er na toepassing van de 
elementen 1-7 nog altijd problemen bestaan 
met het beheer van schadelijke organismen 
mogen er minder milieuonvriendelijke 
pesticiden worden gebruikt, zoals planten-
en boomextracten en andere stoffen ter 
voorkoming van schadelijke organismen 
zoals minerale stoffen ter voorkoming van 
schimmelgroei.
9. Gebruik van pesticiden:
a) alleen als de elementen 1-8 niet leiden 
tot een redelijke bescherming van het 
gewas, 
b) alleen op basis van informatie over de 
aanwezigheid van schadelijke organismen 
(observatie, sensoren, onlinediensten) die 
wijst op noodzakelijk gebruik van 
pesticiden,
c) alleen selectief gebruik gedurende een 
beperkte periode van pesticiden die geen 
schade berokkenen aan nuttige 
organismen. 
10. Minimale input van andere materialen, 
b.v. minimaal gebruik van fossiele 
brandstoffen en geen gebruik van 
materialen als turf, wilde bloemen en 
bollen.
Het systeem voor geïntegreerde bestrijding 
wordt uitgevoerd overeenkomstig 
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onderstaande vereisten:
– een plan voor geïntegreerde bestrijding 
per boerderij gericht op de terugdringing 
van het pesticidengebruik,
– overeenstemming met alle 
communautaire en nationale regelgeving 
met betrekking tot het gebruik van 
pesticiden,
– registratie per boerderij van alle 
toepassingen van pesticiden per grondstuk,
– registratie per boerderij van alle 
maatregelen ter voorkoming en 
vermindering van het verlies van pesticiden 
in het milieu.

Or. en

Motivering

Gezien de veelheid aan definities en normen voor IPM in Europa moet een minimumaantal 
elementen worden vastgelegd om te dienen als leidraad voor de lidstaten en homogeniteit te 
waarborgen.
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