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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 259
Artikel 6, letter (e)

e) de wijze van gebruik; e) de wijze en de voorwaarden van 
gebruik;

Or. pl

Motivering

Niet alleen de wijze van gebruik, maar ook de gebruiksvoorwaarden moeten hier worden 
genoemd.

In de laatste letter van dit artikel is er sprake van "speciale voorwaarden", maar nergens is er 
sprake van de normale gebruiksvoorwaarden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 260
Artikel 7, lid 1, alinea 1
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De Autoriteit is belast met de coördinatie 
van de goedkeuringsprocedure.
Daarvoor doet de Autoriteit een beroep op 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

Een aanvraag voor de goedkeuring van een 
werkzame stof of voor een wijziging van de 
voorwaarden van een goedkeuring moet 
door de producent van een werkzame stof bij 
een lidstaat (hierna de "als rapporteur 
aangewezen lidstaat" genoemd) worden 
ingediend, samen met een volledig en een 
beknopt dossier, zoals vastgesteld in artikel 
8, de leden 1 en 2, of een verklaring van 
toegang tot dergelijke dossiers, dan wel een 
wetenschappelijke verantwoording waarom 
bepaalde delen van die dossiers niet zijn 
ingediend, waaruit blijkt dat de werkzame 
stof voldoet aan de goedkeuringscriteria van 
artikel 4.

Een aanvraag voor de goedkeuring van een 
werkzame stof of voor een wijziging van de 
voorwaarden van een goedkeuring moet 
door de producent van een werkzame stof bij 
de Autoriteit worden ingediend, samen met 
een volledig en een beknopt dossier, zoals 
vastgesteld in artikel 8, de leden 1 en 2, of 
een verklaring van toegang tot dergelijke 
dossiers, dan wel een wetenschappelijke 
verantwoording waarom bepaalde delen van 
die dossiers niet zijn ingediend, waaruit 
blijkt dat de werkzame stof voldoet aan de 
goedkeuringscriteria van artikel 4. De 
Autoriteit stelt de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten in kennis van de aanvragen die 
zij heeft ontvangen.
Een lidstaat kan een werkzame stof 
waarvoor door de Autoriteit een aanvraag 
voor goedkeuring is ontvangen, uitkiezen 
om hiervoor de bevoegde autoriteit te 
worden in de zin van de artikelen 9 en 11 
(hierna "als rapporteur aangewezen 
lidstaat" genoemd).
Als twee of meer lidstaten hebben laten 
weten als rapporteur aangewezen lidstaat te 
willen zijn en zij het niet eens worden over 
de vraag wie de bevoegde autoriteit moet 
zijn, dan wordt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat vastgesteld volgens de 
in artikel 76, lid 3 vermelde procedure.
De beslissing wordt gebaseerd op objectieve 
criteria zoals geografische, landbouw- en 
klimatologische omstandigheden, met name 
wat betreft de doelorganismen, prestaties en 
onpartijdigheid van de bevoegde autoriteit 
en het referentielaboratorium, afwezigheid 
van verstrengeling van belangen met de 
producerende ondernemingen.

Or. en
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Motivering

Vervangt amendement 45 van de rapporteur.

De als rapporteur aangewezen lidstaat mag niet worden gekozen door de industrie. 
Aanvragen moeten worden toegezonden aan de Autoriteit en lidstaten moeten onderling 
uitmaken wie de als rapporteur aangewezen lidstaat wordt. Als sprake is van onenigheid, dan 
moet de comitologie uitkomst bieden op basis van objectieve criteria.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan 
Jørgensen, Chris Davies

Amendement 261
Artikel 7, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Een buiten de Gemeenschap 
gevestigde natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een aanvraag indient, 
wijst een in de Gemeenschap gevestigde 
natuurlijke persoon of rechtspersoon aan 
als zijn enige vertegenwoordiger om aan de 
krachtens deze verordening op fabrikanten 
rustende verplichtingen te voldoen.

Or. en

Motivering

Artikel 70 van deze verordening bepaalt dat het voldoen aan maatregelen overeenkomstig 
deze verordening geen afbreuk doet aan de algemene burgerlijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van de fabrikant in de lidstaten. Dit amendement wil gelijke spelregels 
creëren voor alle producenten, ook die welke buiten de Gemeenschap onder een andere 
jurisdictie gevestigd zijn.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 262
Artikel 8, lid 1, letter (a)

a) gegevens over één of meer
representatieve gebruiksdoeleinden van 
minstens één gewasbeschermingsmiddel dat
de werkzame stof bevat op een veel 
voorkomende teelt in elke zone, waaruit 
blijkt dat aan de eisen van artikel 4 is 

a) gegevens over de gehele reeks van
representatieve gebruiksdoeleinden van 
minstens vijf gewasbeschermingsmiddelen 
die de werkzame stof bevatten op een veel 
voorkomende teelt in elke zone, met 
inbegrip van middelen voor zaadbedekking 
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voldaan; wanneer de verstrekte gegevens 
niet alle zones of een niet veel voorkomende 
teelt betreffen, een verantwoording van deze 
aanpak; 

als dit gebruik is voorzien,waaruit blijkt dat 
aan de eisen van artikel 4 is voldaan; 
wanneer de verstrekte gegevens niet alle 
zones of een niet veel voorkomende teelt 
betreffen, een verantwoording van deze 
aanpak; 

Or. en

Motivering

Dezelfde motivering als voor artikel 4, lid 4. Voorts is voor stoffen die gebruikt worden voor 
zaadbedekking (zoals fipronil en imidaclopride) aangetoond dat zij zeer toxisch zijn voor 
bijen en daarnaast ook milieuproblemen veroorzaken die in de risicobeoordeling niet aan bod 
zijn gekomen. Het is dan ook nodig om dit in de verordening op te nemen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 263
Artikel 8, lid 1, letter (a)

a) gegevens over één of meer
representatieve gebruiksdoeleinden van 
minstens één gewasbeschermingsmiddel dat 
de werkzame stof bevat op een veel 
voorkomende teelt in elke zone, waaruit 
blijkt dat aan de eisen van artikel 4 is 
voldaan; wanneer de verstrekte gegevens 
niet alle zones of een niet veel voorkomende 
teelt betreffen, een verantwoording van deze 
aanpak; 

a) gegevens over de gehele reeks van
representatieve gebruiksdoeleinden van alle
gewasbeschermingsmiddelen en formules 
die de werkzame stof bevatten op een veel 
voorkomende teelt in elke zone, waaruit 
blijkt dat aan de eisen van artikel 4 is 
voldaan; wanneer de verstrekte gegevens 
niet alle zones of een niet veel voorkomende 
teelt betreffen, een verantwoording van deze 
aanpak; 

Or. en

Motivering

Sluit aan bij het eerder voorgestelde amendement op artikel 4, lid 4 met dezelfde motivering.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 264
Artikel 8, lid 1, letter (a)

a) gegevens over één of meer representatieve 
gebruiksdoeleinden van minstens één 

a) gegevens over één of meer representatieve 
gebruiksdoeleinden van minstens één 
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gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat op een veel voorkomende teelt in 
elke zone, waaruit blijkt dat aan de eisen van 
artikel 4 is voldaan; wanneer de verstrekte 
gegevens niet alle zones of een niet veel 
voorkomende teelt betreffen, een 
verantwoording van deze aanpak;

gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat op een veel voorkomende teelt in 
elke lidstaat, waaruit blijkt dat aan de eisen 
van artikel 4 is voldaan; wanneer de 
verstrekte gegevens niet alle lidstaten of een 
niet veel voorkomende teelt betreffen, een 
verantwoording van deze aanpak;

Or. nl

Motivering

De splitsing is zones is geen geschikt hulpmiddel voor toelating omdat de klimatologische, 
biologische en aquatische omstandigheden in de diverse landen in de voorgestelde zones 
onvergelijkbaar zijn.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 265
Artikel 8, lid 2

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

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

Or. el

Motivering

Alle beschikbare gegevens moeten worden vermeld en beoordeeld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 266
Artikel 8, lid 3, alinea 2

De vereiste gegevens bedoeld in artikel 8, 
lid 1, worden gedefinieerd in verordeningen 
die worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 76, lid 2; zij bevatten de eisen 

De vereiste gegevens bedoeld in lid 1
worden vastgelegd in verordeningen die 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 76, lid 2; zij nemen de eisen voor 
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voor werkzame stoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen in bijlagen II 
en III bij Richtlijn 91/414/EEG, met de 
nodige wijzigingen. Voor beschermstoffen 
en synergistische middelen zullen volgens 
de procedure van artikel 76, lid 3,
vergelijkbare vereiste gegevens worden 
vastgesteld.

werkzame stoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen in bijlagen II 
en III bij Richtlijn 91/414/EEG over, met de 
wijzigingen die nodig zijn wegens de 
overgang van een richtlijn naar een 
verordening. Voor beschermstoffen en 
synergistische middelen zullen volgens de 
procedure van artikel 251 van het Verdrag
vergelijkbare vereiste gegevens worden 
vastgesteld.

Or. en

Motivering

Vervangt amendement 50.

Ter verduidelijking van de formulering. De vaststelling van een verordening over de vereiste 
gegevens in de adviesprocedure moet beperkt blijven tot het overnemen van bestaande 
vereisten. Dit zorgt ervoor dat de nodige basis voor de beoordeling van actieve stoffen wordt 
gecreëerd na de overgang van de huidige richtlijn naar de nieuwe verordening. Wijzigingen 
moeten beperkt blijven tot ontwerpwijzingen, te meer daar er voor de vereiste gegevens in de 
nabije toekomst een medebeslissingsprocedure komt (zie het amendement op artikel 75), daar 
het hier om een essentieel onderdeel van de verordening gaat.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 267
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De aanvrager moet het dossier 
vergezeld doen gaan van alle collegiaal 
getoetste open literatuur over de nadelige 
gevolgen van de werkzame stof en de 
metabolieten daarvan voor de gezondheid, 
het milieu en andere organismen dan de 
doelorganismen.

Or. en

Motivering

Aanvragers moeten verplicht worden om alle beschikbare wetenschappelijke literatuur over 
een gegeven stof te verzamelen en te vermelden. Dit is ook gunstig voor ongewilde gevolgen 
voor bijen, die niet in het kader van de risicobeoordeling worden ontdekt, maar die in de 
wetenschappelijke literatuur uitvoerig zijn gedocumenteerd.
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Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 268
Artikel 9, lid 2, alinea 1

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

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

Or. el

Motivering

De termijn voor het verstrekken van ontbrekende elementen moet worden gespecificeerd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß, Marianne 
Thyssen

Amendement 269
Artikel 11, lid 1, alinea’s 1 en 2

1. Binnen twaalf maanden na de datum 
van kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, 
eerste alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

1. De als rapporteur aangewezen 
lidstaat mag met de beoordeling van de test-
en studieverslagen beginnen zodra zij door 
de aanvrager worden ingediend, ook vóór 
de datum van kennisgeving waarin artikel 
9, lid 3, eerste alinea, voorziet. Binnen acht
maanden na de datum van kennisgeving 
waarin artikel 9, lid 3, eerste alinea, 
voorziet, stelt de als rapporteur aangewezen 
lidstaat een verslag op (hierna het 
"ontwerp-beoordelingsverslag" genoemd), 
dat hij bij de Autoriteit indient en waarin 
wordt beoordeeld of de werkzame stof naar 
verwachting beantwoordt aan de eisen van 
artikel 4.

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van twaalf maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een redelijke termijn 
vast waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van acht maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
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Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. 

Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. 

Or. en

Motivering

Met de beoordeling van de beschikbare informatie beginnen nog voor het dossier volledig is, 
zal de toegang van nieuwe, innoverende producten tot de markt versnellen. Daarom zou het 
niet langer dan acht maanden mogen duren vooraleer de als rapporteur aangewezen lidstaat 
met zijn toetsingsrapport komt zodra de beoordeling van de huidige actieve stoffen in het 
kader van richtlijn 91/414/EEG is voltooid.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 270
Artikel 11, lid 1, alinea’s 1 en 2

1. Binnen twaalf maanden na de datum 
van kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, 
eerste alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

1. Binnen acht maanden na de datum 
van kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, 
eerste alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4. De als rapporteur 
aangewezen lidstaat mag met zijn 
beoordeling beginnen zodra hij de eerste 
aanvraag heeft ontvangen.

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van twaalf maanden uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
Hij brengt de Commissie en de Autoriteit 
daarvan op de hoogte. 

Indien de lidstaat bijkomende informatie 
nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die samen met een 
eventueel verzoek om gegevensbescherming 
overeenkomstig artikel 56 moet verstrekken. 
In dat geval wordt de periode van acht
maanden uitgebreid met de bijkomende 
termijn die de lidstaat toekent. Hij brengt de 
Commissie en de Autoriteit daarvan op de 
hoogte. 

Or. en

Motivering

Als de als rapporteur aangewezen lidstaat met de beoordeling van de test- en studieverslagen 
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mag beginnen nog voor het dossier volledig is, zou het niet langer dan acht maanden vanaf de 
datum van kennisgeving mogen duren vooraleer hij met zijn toetsingsverslag komt. Bovendien 
moet de aanvrager de gelegenheid krijgen om te vragen dat de in de bijkomende informatie 
verstrekte gegevens worden beschermd.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 271
Artikel 11, lid 1, alinea 1

1. Binnen twaalf maanden na de datum 
van kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, 
eerste alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

1. Binnen tien maanden na de datum 
van kennisgeving waarin artikel 9, lid 3, 
eerste alinea, voorziet, stelt de als rapporteur 
aangewezen lidstaat een verslag op (hierna 
het "ontwerp-beoordelingsverslag" 
genoemd), dat hij bij de Autoriteit indient en 
waarin wordt beoordeeld of de werkzame 
stof naar verwachting beantwoordt aan de 
eisen van artikel 4.

Or. el

Motivering

Het is zonder meer haalbaar en ook zinvol om de termijn in te korten.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 272
Artikel 11, lid 1, alinea 3 bis (nieuw)

De als rapporteur aangewezen lidstaat 
bezorgt de Commissie en de Autoriteit een 
verslag waarin een overzicht wordt gegeven 
van alle beoordeelde toepassingen die 
kunnen worden toegelaten in lijn met de 
vereisten van artikel 29.
Dit verslag omvat ook een voorstel om zo 
nodig tijdelijke maximumresidugehalten in 
lijn met artikel 15, lid 1, letter b) van 
Verordening (EG) nr. 396/2005 vast te 
stellen.
De Autoriteit brengt binnen een maand na 
ontvangst van het verslag van de als 
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rapporteur aangewezen lidstaat advies uit 
over de voorgestelde tijdelijke 
maximumresidugehalten.

Or. de

Motivering

Een stof moet worden toegelaten zodra er duidelijkheid is over de eerste veilige toepassingen. 
Op die manier kunnen landbouwers sneller over nieuwe, innoverende producten beschikken. 
Het maakt het ook mogelijk om vroegtijdig tijdelijke maximumresidugehalten voor de EU vast 
te stellen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 273
Artikel 11, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De als rapporteur aangewezen 
lidstaat bezorgt de Commissie en de 
Autoriteit ook een verslag waarin een 
overzicht wordt gegeven van alle 
beoordeelde toepassingen die kunnen 
worden toegelaten in lijn met de vereisten 
van artikel 29.
Dit verslag omvat ook een voorstel om zo 
nodig tijdelijke maximumresidugehalten in 
lijn met artikel 15, lid 1, letter b) van 
Verordening (EG) nr. 396/2005 vast te 
stellen.
De Autoriteit brengt binnen een maand na 
ontvangst van het verslag van de als 
rapporteur aangewezen lidstaat advies uit 
over de voorgestelde tijdelijke 
maximumresidugehalten.

Or. en

Motivering

Een stof moet worden toegelaten zodra er duidelijkheid is over de eerste veilige toepassingen. 
Op die manier kunnen landbouwers sneller over nieuwe, innoverende producten beschikken. 
Het maakt het ook mogelijk om vroegtijdig tijdelijke maximumresidugehalten voor de EU vast 
te stellen.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 274
Artikel 12, lid 2, alinea 2

Zo nodig gaat de Autoriteit in haar 
conclusie in op de risicoverlagende opties 
die in het ontwerp-beoordelingsverslag zijn 
genoemd.

Indien de Autoriteit bijkomend overleg met 
deskundigen als bepaald in lid 1 nodig 
heeft, stelt zij een tijdschema voor het 
afronden van de raadplegingen vast. In dat 
geval wordt de periode van negentig dagen 
verlengd met de bijkomende termijn die de 
Autoriteit toekent. Zij brengt de Commissie 
en de lidstaten daarvan op de hoogte.

Or. en

Motivering

Indien er meer tijd voor raadplegingen nodig is, moet de verlenging van de vastgestelde 
periode duidelijk worden aangegeven.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 275
Artikel 12, lid 3, alinea 1

3. Indien de Autoriteit bijkomende 
informatie nodig heeft, stelt zij een termijn 
vast waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van negentig dagen waarin in lid 2 is 
voorzien, uitgebreid met de bijkomende 
termijn die de Autoriteit toekent. Zij brengt 
de Commissie en de lidstaten daarvan op de 
hoogte.

3. Indien de Autoriteit bijkomende 
informatie nodig heeft, stelt zij een termijn 
vast waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de periode 
van negentig dagen waarin in lid 2 is 
voorzien, uitgebreid met de bijkomende 
termijn die de Autoriteit toekent en met de 
tijd die de als rapporteur aangewezen 
lidstaat nodig heeft om deze informatie in 
zijn ontwerp-beoordelingsverslag te 
evalueren. De Autoriteit brengt de 
Commissie en de lidstaten daarvan op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid vervult een belangrijke rol in de beoordeling 
van werkzame stoffen, daar zij een besluit moet nemen over het al of niet goedkeuren ervan. 
Daarom is het belangrijk dat de EAVV over voldoende tijd beschikt om bij haar beoordeling 
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grondig te werk te gaan. Momenteel beschikt de EAVV over tien maanden om tot een besluit 
te komen. De Commissie wil deze periode inkorten tot drie maanden. De beoordeling kan 
hieronder lijden. Daarom moet de klok stil kunnen worden gelegd als de EAVV bijkomende 
informatie nodig heeft. Deze informatie moet dan worden beoordeeld door de als rapporteur 
aangewezen lidstaat, daar deze het dossier het beste kent.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 276
Artikel 12, lid 3, alinea 1 bis (nieuw)

Indien de Autoriteit deskundigen wenst te 
raadplegen, moet de periode van negentig 
dagen als bedoeld in lid 2 worden 
uitgebreid met de tijd die voor deze 
raadplegingen nodig is. Zij brengt de 
Commissie en de lidstaten hiervan op de 
hoogte.

Or. en

Motivering

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid vervult een belangrijke rol in de beoordeling 
van werkzame stoffen, daar zij een besluit moet nemen over het al of niet goedkeuren ervan. 
Daarom is het belangrijk dat de EAVV over voldoende tijd beschikt om bij haar beoordeling 
grondig te werk te gaan. Soms zal de EAVV daartoe deskundigen moeten raadplegen. 
Daarvoor kan extra tijd nodig zijn. Daarom moet de klok stil kunnen worden gelegd als de 
EAVV deskundigen wil raadplegen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 277
Artikel 13, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Binnen drie maanden na ontvangst 
van het verslag als bedoeld in artikel 11, lid 
1, en rekening houdend met het advies van 
de Autoriteit inzake de voorgestelde 
maximumresidugehalten, dient de 
Commissie een voorstel in
a)  voor het beperkt toelaten van de 
werkzame stof, waarbij zij aangeeft:

• welke toepassingen kunnen worden 
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toegelaten,

• voor welke periode de toelating 
geldt, met een maximum van 5 
maanden;

b) voor het vaststellen van tijdelijke 
maximumresidugehalten overeenkomstig 
artikel 15, lid 1, onder b) van Verordening 
(EG) nr. 396/2005.

Or. de

Motivering

Door het sneller toelaten van nieuwe stoffen krijgen landbouwers in een vroeg stadium 
toegang tot nieuwe en innoverende producten.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 278
Artikel 13 bis (nieuw)

 Artikel 13 bis
Beperkte toelating

Binnen drie maanden na ontvangst van het 
verslag als bedoeld in artikel 11, lid 1, en 
rekening houdend met het advies van de 
Autoriteit inzake de voorgestelde 
maximumresidugehalten, dient de 
Commissie een voorstel in
a)  voor het beperkt toelaten van de 
werkzame stof, waarbij zij aangeeft:

• welke toepassingen kunnen worden 
toegelaten,

• voor welke periode de toelating 
geldt, met een maximum van 5 jaar;

b) voor het vaststellen van tijdelijke 
maximumresidugehalten overeenkomstig 
artikel 15, lid 1, onder b) van Verordening 
(EG) nr. 396/2005.

Or. en
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Motivering

Door het sneller toelaten van nieuwe stoffen krijgen landbouwers in een vroeg stadium 
toegang tot nieuwe en innoverende producten.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 279
Artikel 14, lid 1, alinea 2

Aan artikel 4 wordt geacht te zijn voldaan 
wanneer dit werd vastgesteld voor één of 
meer representatieve gebruiksdoeleinden 
van minstens één
gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat.

Aan artikel 4 wordt geacht te zijn voldaan 
wanneer dit werd vastgesteld voor de gehele 
reeks representatieve gebruiksdoeleinden 
van alle gewasbeschermingsmiddelen en 
formules die de werkzame stof bevatten.

Or. en

Motivering

In lijn met het voorgestelde amendement op artikel 4, lid 4 en de daarbij gaande motivering.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 280
Artikel 14, lid 1, alinea 2

Aan artikel 4 wordt geacht te zijn voldaan 
wanneer dit werd vastgesteld voor één of 
meer representatieve gebruiksdoeleinden 
van minstens één gewasbeschermingsmiddel 
dat de werkzame stof bevat. 

Aan artikel 4 wordt geacht te zijn voldaan 
wanneer dit werd vastgesteld voor de gehele
reeks representatieve gebruiksdoeleinden 
van minstens vijf
gewasbeschermingsmiddelen die de 
werkzame stof bevatten.

Or. en

Motivering

In lijn met het voorgestelde amendement op artikel 4, lid 4 en de daarbij gaande motivering.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 281
Artikel 15 bis (nieuw)

Artikel 15 bis
Het gewasbeschermingsmiddel moet een 
voor heel Europa geldende goedkeuring 
van een nationale goedkeuringsinstantie 
krijgen.

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 282
Artikel 20

1. Overeenkomstig de in artikel 76, lid 
3, bedoelde procedure wordt een 
verordening vastgesteld waarbij:

1. Overeenkomstig de in artikel 76, lid 
3, bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing wordt een terdege onderbouwde 
verordening vastgesteld waarbij:

a) de goedkeuring van een werkzame 
stof, zo nodig onderworpen aan 
voorwaarden en beperkingen, wordt 
verlengd; of

a) de goedkeuring van een werkzame 
stof, zo nodig onderworpen aan 
voorwaarden en beperkingen, wordt 
verlengd; of

b) de goedkeuring van een werkzame 
stof niet wordt verlengd.

b) de goedkeuring van een werkzame 
stof niet wordt verlengd.

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd dit 
toelaten, voorziet de in lid 1 bedoelde 
verordening in een respijtperiode om de 
voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken, die verenigbaar is met de 
normale gebruiksperiode van het 
gewasbeschermingsmiddel.

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd geen 
verband houden met de bescherming van 
de volksgezondheid en het milieu, voorziet 
de in lid 1 bedoelde verordening in een 
respijtperiode om de voorraden van de 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddelen 
op te gebruiken, die niet langer dan een 
verkoopseizoen mag duren.

Or. de
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 283
Artikel 20, lid 2

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd dit 
toelaten, voorziet de in lid 1 bedoelde 
verordening in een respijtperiode om de 
voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken, die verenigbaar is met de 
normale gebruiksperiode van het 
gewasbeschermingsmiddel.

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd geen 
verband houden met de bescherming van 
de volksgezondheid en het milieu, voorziet 
de in lid 1 bedoelde verordening in een 
respijtperiode van maximum een jaar om de 
voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken. Na deze periode dragen de 
fabrikanten er zorg voor dat de resterende 
voorraden veilig worden verwijderd en 
verwerkt.

Or. en

Motivering

Voor het opgebruiken van resterende voorraden gewasbeschermingsmiddelen mag een 
periode van maximum een jaar worden uitgetrokken. Daarna moeten de fabrikanten ervoor 
zorgen dat de resterende voorraden veilig worden verwijderd en verwerkt.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 284
Artikel 20, lid 2

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd dit 
toelaten, voorziet de in lid 1 bedoelde 
verordening in een respijtperiode om de 
voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken, die verenigbaar is met de 
normale gebruiksperiode van het 
gewasbeschermingsmiddel.

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd geen 
verband houden met de bescherming van 
de volksgezondheid en het milieu, voorziet 
de in lid 1 bedoelde verordening in een 
respijtperiode om de voorraden van de 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddelen 
op te gebruiken, die niet langer dan een 
verkoopseizoen mag duren. Als de redenen 
waarom de goedkeuring niet wordt 
verlengd, wel verband houden met de 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en de bescherming van het milieu, 
wordt er niet voorzien in een respijtperiode 
om de voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
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gebruiken en wordt de verkoop en het 
gebruik ervan met onmiddellijke ingang 
stopgezet, zodra het besluit om de 
goedkeuring niet te verlengen is genomen.

Or. en

Motivering

Als de goedkeuring niet wordt verlengd wegens bezwaren in verband met de bescherming van 
de gezondheid van mens en dier en de bescherming van het milieu, moet de verkoop en het 
gebruik van dergelijke gewasbeschermingsmiddelen met onmiddellijke ingang worden 
stopgezet.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 285
Artikel 20, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Ingeval een werkzame stof wordt 
verboden of de goedkeuring ervan wordt 
ingetrokken om redenen die verband 
houden met de volksgezondheid of het 
milieu, moet deze met onmiddellijke ingang 
worden verwijderd.

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 286
Artikel 21, lid 1, alinea 1

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien. 

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien en 
dient verzoeken om herziening van de zijde 
van een lidstaat, het Europees Parlement of 
andere belanghebbenden terdege te 
bestuderen in het licht van de huidige stand 
van de wetenschappelijke en technische 
kennis en de controlegegevens. 

Or. en
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Motivering

Met het oog op de transparantie en het voorzorgsprincipe. Het amendement wil er ook voor 
zorgen dat bij het nemen van besluiten wordt uitgegaan van de huidige stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis, zoals bepaald in artikel 4, lid 1 van de voorgestelde 
tekst en overeenkomstig het beginsel dat voor een goede bescherming moet worden gezorgd 
zoals in overweging 21 wordt gevraagd.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 287
Artikel 21, lid 1, alinea 1

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien. 

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien en 
dient verzoeken om herziening van de zijde 
van een lidstaat, het Europees Parlement of 
andere belanghebbenden terdege te 
bestuderen in het licht van de huidige stand 
van de wetenschappelijke en technische 
kennis en de controlegegevens. 

Or. en

Motivering

Met het oog op de transparantie en het voorzorgsprincipe. Het amendement wil er ook voor 
zorgen dat bij het nemen van besluiten wordt uitgegaan van de huidige stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis, zoals bepaald in artikel 4, lid 1 van de voorgestelde 
tekst en overeenkomstig het beginsel dat voor een goede bescherming moet worden gezorgd 
zoals in overweging 21 wordt gevraagd.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 288
Artikel 21, lid 1, alinea 1

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien. 

1. De Commissie kan de goedkeuring 
van een werkzame stof steeds herzien en 
dient verzoeken om herziening van de zijde 
van een lidstaat, het Europees Parlement of 
andere belanghebbenden terdege te 
bestuderen in het licht van deugdelijke
wetenschappelijke argumenten.
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Or. en

Motivering

Met het oog op de transparantie en het voorzorgsprincipe. Het amendement wil er ook voor 
zorgen dat bij het nemen van besluiten wordt uitgegaan van de huidige stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis, zoals bepaald in artikel 4, lid 1 van de voorgestelde 
tekst en overeenkomstig het beginsel dat voor een goede bescherming moet worden gezorgd 
zoals in overweging 21 wordt gevraagd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 289
Artikel 21, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

De Commissie herziet de goedkeuring van 
een werkzame stof als er aanwijzingen zijn 
dat de doelstellingen van artikel 4, lid 1, 
letter a, punt iv en letter b, punt i van 
richtlijn 2000/60/EG mogelijk niet worden 
bereikt.

Or. de

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Roberto Musacchio

Amendement 290
Artikel 22, lid 1

1. In afwijking van artikel 5 wordt een 
werkzame stof die aan de criteria van artikel 
4 voldoet voor een periode van ten hoogste 
15 jaar goedgekeurd, wanneer 
gewasbeschermingsmiddelen die deze stof 
bevatten naar verwachting slechts een laag 
risico voor de gezondheid van mens en dier 
en voor het milieu inhouden zoals bepaald 
in artikel 46, lid 1. 

1. In afwijking van artikel 5 wordt een 
werkzame stof die aan de criteria van artikel 
4 voldoet voor een periode van ten hoogste 
15 jaar goedgekeurd, wanneer deze stof geen 
schadelijke gevolgen heeft voor de 
gezondheid van mens en dier en voor het 
milieu  zoals bepaald in artikel 46, lid 1. 

Or. en

Motivering

Om duidelijk aan te geven dat werkzame stoffen die geen schadelijke gevolgen hebben voor 
mens, dier en milieu als stoffen met een laag risico kunnen worden beschouwd.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 291
Artikel 22, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Deze afwijking geldt niet voor 
werkzame stoffen die voldoen aan de 
criteria van Bijlage II voor goedkeuring als 
werkzame stof of als stof die in aanmerking 
komt om te worden vervangen en geldt 
enkel voor stoffen die goedgekeurd zijn 
voor gebruik in de biologische landbouw.

Or. en

Motivering

Alle stoffen die niet zijn aangemerkt als problematische stoffen, kunnen als stoffen met een 
laag risico worden bestempeld. Dit amendement beperkt het aantal stoffen met een laag risico 
daarom tot de stoffen die zijn goedgekeurd voor gebruik in de biologische landbouw om op 
die manier de industrie te stimuleren om "groene" stoffen te produceren.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 292
Artikel 24, lid 1

1. In afwijking van artikel 5 en artikel 
14, lid 2, wordt een werkzame stof die aan 
de criteria van artikel 4 voldoet voor een 
periode van ten hoogste zeven jaar 
goedgekeurd, wanneer andere reeds 
goedgekeurde werkzame stoffen aanzienlijk 
minder toxisch zijn voor de consument of 
de gebruiker, dan wel aanzienlijk minder 
risico's inhouden voor het milieu. Bij de 
beoordeling wordt rekening gehouden met
de criteria van bijlage II, punt 4.

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

1. Een werkzame stof die aan de criteria 
van artikel 4 voldoet wordt goedgekeurd als 
"stof die in aanmerking komt om te worden 
vervangen"als zij voldoet aan een of meer 
criteria van bijlage II, punt 4.

Or. en
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Motivering

Als een "stof die in aanmerking komt om te worden vervangen" voldoet aan de 
veiligheidscriteria van artikel 4 moet de periode van goedkeuring niet tot 7 jaar worden 
beperkt. Het is niet nodig om stoffen om de zeven jaar opnieuw te controleren, aangezien in 
de verordening bepaald wordt dat goedkeuringen op ieder moment opnieuw kunnen worden 
bekeken (zie artikel 21, lid 1).

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 293
Artikel 24, lid 1

1. In afwijking van artikel 5 en artikel 
14, lid 2, wordt een werkzame stof die aan 
de criteria van artikel 4 voldoet voor een 
periode van ten hoogste zeven jaar 
goedgekeurd, wanneer andere reeds 
goedgekeurde werkzame stoffen aanzienlijk 
minder toxisch zijn voor de consument of 
de gebruiker, dan wel aanzienlijk minder 
risico's inhouden voor het milieu. Bij de 
beoordeling wordt rekening gehouden met
de criteria van bijlage II, punt 4.

1. Een werkzame stof die aan de criteria 
van artikel 4 voldoet wordt geregistreerd en 
goedgekeurd als "stof die in aanmerking 
komt om te worden vervangen"als zij 
voldoet aan een of meer criteria van bijlage 
II, punt 4.

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

De goedkeuring geldt voor een periode van 
10 jaar. Het bepaalde in artikel 14, lid 2 is 
niet van toepassing.

Or. es

Motivering

Voor de classificatie van werkzame stoffen als stoffen die in aanmerking komen om te worden 
vervangen, is het belangrijk dat zij aan de criteria van de voorgestelde ontwerpverordening 
voldoen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 294
Artikel 27

Verbod Co-formulanten
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1. Een co-formulant wordt verboden
wanneer is vastgesteld dat:

1. Een co-formulant wordt niet 
toegelaten wanneer is vastgesteld dat:

a) de residuen, na een toepassing die in 
overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken, een 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier of op het grondwater, dan 
wel een onaanvaardbaar effect op het milieu; 
of

a) de residuen, na een toepassing die in 
overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken, een 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier of op het grondwater, dan 
wel een onaanvaardbaar effect op het milieu; 
of

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken en rekening 
houdend met normale en realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 
dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken en rekening 
houdend met normale en realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 
dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.

2. Co-formulanten die overeenkomstig 
lid 1 zijn verboden, worden volgens de 
procedure van artikel 76, lid 3, opgenomen 
in bijlage III.

2. Co-formulanten die overeenkomstig 
lid 1 zijn toegelaten, worden volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, opgenomen in bijlage 
III.

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 295
Artikel 27, lid 1, letters (a) en (b)

a) de residuen, na een toepassing die in 
overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken, een 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier of op het grondwater, dan 
wel een onaanvaardbaar effect op het milieu; 
of

a) de co-formulant of de residuen, na 
een toepassing die in overeenstemming is 
met goede gewasbeschermingspraktijken, 
een schadelijk effect hebben op de 
gezondheid van mens of dier of op het 
grondwater, dan wel een onaanvaardbaar 
effect op het milieu; of

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken en rekening 
houdend met normale en realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken en rekening 
houdend met realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 
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dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.

dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.

Or. en

Motivering

Er moet sprake zijn van realistische gebruiksomstandigheden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 296
Artikel 27, lid 1, letter (a)

a) de residuen, na een toepassing die in 
overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken, een 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier of op het grondwater, dan 
wel een onaanvaardbaar effect op het milieu; 
of

a) de co-formulant of de residuen, na 
een toepassing die in overeenstemming is 
met goede 
gewasbeschermingsmiddelpraktijken, een 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier of op het grondwater, dan 
wel een onaanvaardbaar effect op het milieu; 
of

Or. en

Motivering

Er moet sprake zijn van realistische gebruiksomstandigheden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 297
Artikel 27, lid 1, letter (b)

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingspraktijken en rekening 
houdend met normale en realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 
dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.

b) het gebruik ervan, na een toepassing 
die in overeenstemming is met goede 
gewasbeschermingsmiddelpraktijken en 
rekening houdend met realistische 
gebruiksomstandigheden, een schadelijk 
effect heeft op de gezondheid van mens of 
dier, dan wel een onaanvaardbaar effect op 
gewassen, plantaardige producten of het 
milieu.
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Or. en

Motivering

Er moet sprake zijn van realistische gebruiksomstandigheden.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 298
Artikel 27, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Wanneer een co-formulant in een 
overeenkomstig deze verordening 
toegelaten gewasbeschermingsmiddel wordt 
gebruikt, wordt het specifieke gebruik 
ervan in gewasbeschermingsmiddelen als 
geregistreerd beschouwd overeenkomstig 
artikel 15, lid 1 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006.

Or. en

Motivering

Co-formulanten die in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, moeten niet aan 
dubbele regelgeving in het kader van REACH worden onderworpen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 299
Artikel 28, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten laten het parallel 
verhandelen van een 
gewasbeschermingsmiddel op hun 
grondgebied evenwel pas toe na een 
administratieve procedure om vast te stellen 
of het middel wel in samenstelling en 
herkomst identiek is aan het middel dat 
door de betrokken lidstaat is toegelaten.

Or. en
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Motivering

Een systeem van parallelle handel is essentieel voor het vrije verkeer van deze middelen. De 
parallelle handel moet echter worden beperkt tot middelen die identiek zijn aan middelen die 
reeds op de markt zijn. Het controleren van het identieke karakter is noodzakelijk om ervoor 
te zorgen alle op de markt zijnde middelen volledig zijn beoordeeld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer, Caroline Lucas

Amendement 300
Artikel 28, lid 2, letter (b)

b) het op de markt brengen en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
voor onderzoeks- of 
ontwikkelingsdoeleinden overeenkomstig 
artikel 51; 

b) het op de markt brengen en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
voor onderzoeks- of 
ontwikkelingsdoeleinden overeenkomstig 
artikel 51; 

Or. en

Motivering

De verordening wil hoge goedkeuringsnormen bereiken. Gewasbeschermingsmiddelen voor 
onderzoeks- of ontwikkelingsdoeleinden horen niet thuis op de markt. 

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 301
Artikel 29, lid 1, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) de (technische) formule is van dien 
aard dat blootstelling van de gebruiker of 
andere risico's zo veel mogelijk beperkt 
worden zonder de werking van het middel 
in het gedrang te brengen;

Or. en

Motivering

Formules verschillen fors wat de risico's betreft, zoals poeder in vergelijking met korrels en 
formules met organische oplosmiddelen in vergelijking met in water oplosbare emulsies. Als 
het kan worden vermeden, moet de formule zelf het risico niet versterken dat verbonden is met 
het gebruik van een bepaald gewasbeschermingsmiddel. De voorgestelde tekst wil ervoor 
zorgen dat de formule met het laagst mogelijke risico wordt gebruikt als een product op de 
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markt wordt gebracht.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 302
Artikel 29, lid 1, letter (e bis) (nieuw)

(e bis) alle bij gebruik bekende 
metabolieten van een werkstof/werkstoffen 
zijn beoordeeld en voldoen aan de in lid 6 
bedoelde uniforme beginselen;

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 303
Artikel 29, lid 1, letter (f)

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik en die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of ecologisch opzicht 
significant zijn, kunnen worden bepaald 
door middel van algemeen gebruikte 
passende methoden;

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik, kunnen worden bepaald 
door middel van in alle lidstaten algemeen 
gebruikte gestandaardiseerde methoden die 
voldoende gevoelig zijn om zorgwekkende 
niveaus te meten in diverse ecologische en 
biologische media. De residuen moeten 
opgespoord kunnen worden met de 
gangbare multiresidumethoden die door 
EU-referentielaboratoria worden 
toegepast;;

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 304
Artikel 29, lid 1, letter (f)

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik en die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of ecologisch opzicht 
significant zijn, kunnen worden bepaald 
door middel van algemeen gebruikte 

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik en die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of ecologisch opzicht 
significant zijn, kunnen worden bepaald 
door middel van in alle lidstaten algemeen 
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passende methoden; gebruikte gestandaardiseerde methoden die 
voldoende gevoelig zijn om zorgwekkende 
niveaus te meten in diverse ecologische en 
biologische media. De residuen moeten 
opgespoord kunnen worden met de 
gangbare multiresidumethoden die door 
EU-referentielaboratoria worden toegepast;

Or. en

Motivering

Er is nood aan gestandaardiseerde methoden die voldoende gevoelig zijn om niveaus te meten 
die aanleiding tot bezorgdheid kunnen geven in verschillende ecologische en biologische 
milieus, zodat geen gevolgen over het hoofd worden gezien die niet makkelijk met de 
gangbare methoden worden gevonden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 305
Artikel 29, lid 1, letter (f)

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik en die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of ecologisch opzicht 
significant zijn, kunnen worden bepaald 
door middel van algemeen gebruikte 
passende methoden;

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik, kunnen worden bepaald 
door middel van methoden die voldoende 
gevoelig zijn om alle technisch opspoorbare 
gehalten in ecologische en biologische 
media te meten;

Or. en

Motivering

Gelet op de risico's en schadelijke gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
moeten er algemeen gebruikte methoden zijn om residuen van alle toegelaten stoffen te meten. 
Deze methoden moeten voldoende gevoelig zijn om alle technisch opspoorbare gehalten in 
ecologische en biologische media te kunnen meten. Dit slaat op alle partikels, druppeltjes en 
dampen die in de lucht aanwezig zijn als gevolg van besproeiing van gewassen, residuen die 
worden meegedragen door pollen of gewasstof (bij voorbeeld bij het oogsten), verspreiding 
van gecontamineerde grond, over lange afstanden meegedragen 
gewasbeschermingsmiddelen, alsook residuen in water, voedingsmiddelen en diervoeder.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 306
Artikel 29, lid 1, letter (f)

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik en die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of ecologisch opzicht 
significant zijn, kunnen worden bepaald 
door middel van algemeen gebruikte 
passende methoden;

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik, kunnen worden bepaald 
door middel van algemeen gebruikte 
gestandaardiseerde methoden die voldoende 
gevoelig zijn om alle technisch opspoorbare 
gehalten in ecologische en biologische 
media te meten;

Or. en

Motivering

In lijn met het eerder voorgestelde amendement op artikel 4, lid 2, onder c) en de daarbij 
gaande motivering.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Åsa Westlund

Amendement 307
Artikel 29, lid 1, letter (h bis) (nieuw)

(h bis) de toelating gaat niet in tegen de 
nationale plannen die worden uitgewerkt in 
het kader van richtlijn 2007/XXXX/EG [tot 
vaststelling van een kader voor 
Gemeenschapsmaatregelen om tot een 
duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te komen].

Or. en

Motivering

De lidstaten mogen er niet toe worden gedwongen om gewasbeschermingsmiddelen te 
aanvaarden die het grondwater vervuilen of onnodige risico's en gevaren voor mens, dier en 
milieu inhouden in strijd met het eigen milieu- en volksgezondheidsbeleid van de lidstaten. De 
lidstaten moeten rekening kunnen houden met regionale factoren alvorens 
gewasbeschermingsmiddelen toe te laten.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies, Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Amendement 308
Artikel 29, lid 2

2. In afwijking van lid 1, onder a), kan 
een lidstaat gedurende een periode van vijf 
jaar na de goedkeuring van het in artikel 
26 bedoelde werkprogramma toelaten dat 
op zijn grondgebied 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht die synergistische 
middelen en beschermstoffen bevatten die 
niet zijn goedgekeurd, maar die in dat 
programma zijn opgenomen.

schrappen

Or. en

Motivering

Gelet op het feit dat gewasbeschermingsmiddelen vaak een aantal verschillende stoffen 
bevatten die de werking van een werkzaam bestanddeel/werkzame stof in de formule kunnen 
wijzigen, kan er niet van worden uitgegaan dat alle verschillende producten en formules die 
een in het herzieningsprogramma van artikel 26 opgenomen synergistisch middel of 
beschermstof bevatten, geen schadelijke effecten hebben voor mens, dier of milieu. De 
mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid moeten worden nagegaan vooraleer 
zij worden toegelaten om vast te stellen dat er inderdaad geen schadelijke gevolgen voor 
mens of dier aan verbonden zijn.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 309
Artikel 29, lid 6

6. Bij verordeningen die volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2, worden
vastgesteld, worden uniforme beginselen 
voor de beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld; zij 
bevatten de eisen in bijlage VI bij Richtlijn 
91/414/EEG, met de nodige wijzigingen.

6. Bij een verordening die volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2, wordt
vastgesteld, worden uniforme beginselen 
voor de beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld; zij 
nemen de eisen in bijlage VI bij Richtlijn 
91/414/EEG over, met de wijzigingen die 
nodig zijn wegens de overgang van een 
richtlijn naar een verordening.

Or. en
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Motivering

Vervangt amendement 76 van de rapporteur.

Ter verduidelijking van de formulering. De vaststelling van een verordening over de uniforme 
beginselen voor de beoordeling en de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in de 
adviesprocedure moet beperkt blijven tot het overnemen van bestaande vereisten. Dit zorgt 
ervoor dat de nodige basis voor de beoordeling wordt gecreëerd na de overgang van de 
huidige richtlijn naar de nieuwe verordening.

Wijzigingen moeten beperkt blijven tot ontwerpwijzingen, te meer daar er voor de uniforme 
beginselen in de nabije toekomst een medebeslissingsprocedure komt (zie het amendement op 
artikel 75), daar het hier om een essentieel onderdeel van de verordening gaat.

Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 310
Artikel 29, lid 6 bis (nieuw)

6 bis. Als een gewasbeschermingsmiddel in 
een lidstaat voor een bepaald doel is 
toegelaten, kan een op grond van de 
toelatingseisen van deze verordening als 
identiek of gelijkwaardig erkend product 
dat wordt ingevoerd uit een andere lidstaat 
die dit product niet voor ditzelfde doel 
toelaat, de toelating voor ditzelfde doel op 
basis van specifieke toelatingseisen niet 
worden ontzegd.

Or. de

Motivering

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  
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Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 311
Artikel 30, titel en lid 1

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

1. De toelating, waarvan de vorm 
gestandaardiseerd wordt, definieert op 
welke gewassen en voor welke doeleinden 
het gewasbeschermingsmiddel mag worden 
gebruikt. 

Or. el

Motivering

De vorm van de toelating moet worden gestandaardiseerd en voor alle lidstaten identiek zijn

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 312
Artikel 30, lid 2

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

2. De toelating stelt de voorschriften 
vast voor het op de markt brengen en het 
gebruik van het gewasbeschermingsmiddel. 
Deze voorschriften omvatten ten minste:
i) de nodige gebruiksvoorwaarden om te 
voldoen aan de voorwaarden en eisen waarin 
de verordening waarbij de werkzame 
stoffen, beschermingsmiddelen en 
synergistische middelen zijn goedgekeurd 
voorziet, alsook aan de voorwaarden en 
eisen voor gewasbeschermingsmiddelen 
van artikel 4, lid 3;
ii) een classificatie van het 
gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig
Richtlijn 1999/45/EG;
iii) gegevens over het reglementaire 
gebruik van het middel en de inachtneming 
van de voorwaarden en beginselen van de 
geïntegreerde bestrijding van plagen.

Or. de
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 313
Artikel 30, lid 2

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

2. De toelating stelt de voorschriften 
vast voor het op de markt brengen en het 
gebruik van het gewasbeschermingsmiddel. 
Deze voorschriften omvatten ten minste de 
nodige gebruiksvoorwaarden om te voldoen 
aan de voorwaarden en eisen waarin de 
verordening waarbij de werkzame stoffen, 
beschermingsmiddelen en synergistische 
middelen zijn goedgekeurd voorziet, alsook 
aan de voorwaarden en eisen voor 
gewasbeschermingsmiddelen van artikel 4, 
lid 3. De toelating omvat een classificatie 
van het gewasbeschermingsmiddel voor de 
toepassing van Richtlijn 1999/45/EG. De 
toelating omvat ook de eis dat het middel 
vanaf 2012 gebruikt wordt met 
inachtneming van de beginselen van 
geïntegreerde bestrijding van plagen zoals 
gedefinieerd in artikel 3.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de toelating strookt met andere bepalingen in deze verordening. Er 
dient minimaal te worden verwezen naar geïntegreerde bestrijding van plagen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas, Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 314
Artikel 30, lid 3, inleidende formule

3. Bij de in lid 2 bedoelde voorschriften 
kan het gaan om:

3. Bij de in lid 2 bedoelde voorschriften 
moet het gaan om:

Or. en
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 315
Artikel 30, lid 3, letters (a) en (b)

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en 
werknemers;

a) een beperking van de distributie van 
het gewasbeschermingsmiddel;

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

b) andere beperkingen betreffende het 
gebruik van het gewasbeschermingsmiddel, 
met het oog op de bescherming van de 
gezondheid van distributeurs, gebruikers, 
werknemers en buren. 

Or. en

Motivering

De voorwaarden voor distributie en gebruik moeten worden verduidelijkt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 316
Artikel 30, lid 3, letters (a) en (b)

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en 
werknemers;

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en 
werknemers, alsmede consumenten, 
bewoners en omstanders;

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

b) de verplichting om, alvorens het 
middel wordt gebruikt, kennis te geven van  
sproeiwerkzaamheden via een 
gecentraliseerd systeem dat 
verantwoordelijk is voor het inlichten van 
buren, bewoners en omstanders die aan 
verwaaide sproeinevel kunnen worden 
blootgesteld en die hebben gevraagd te 
worden ingelicht. 
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Or. en

Motivering

Het amendement heeft tot doel bewoners en omstanders die mogelijk herhaaldelijk aan 
pesticiden worden blootgesteld dezelfde bescherming te bieden als distributeurs, gebruikers 
en werknemers. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 317
Artikel 30, lid 3, letter (a)

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en
werknemers;

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers,
werknemers, bewoners, omstanders en 
consumenten, alsmede de gezondheid van 
dieren en het milieu;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen van de bevolking die het risico lopen te worden blootgesteld 
aan pesticiden moeten worden beschermd. Het gaat daarbij om professionele en niet-
professionele gebruikers, bewoners, omstanders, werknemers, specifieke kwetsbare groepen 
en consumenten, die direct of indirect worden blootgesteld via lucht, levensmiddelen, 
diervoeders, water of het milieu.

Amendement ingediend door Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Amendement 318
Artikel 30, lid 3, letter (a)

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en
werknemers;

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers,
werknemers, bewoners en omstanders;

Or. en
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Motivering

Alle verschillende subgroepen van de bevolking die het risico lopen te worden blootgesteld 
aan pesticiden moeten worden beschermd. Het gaat daarbij om professionele en niet-
professionele gebruikers, bewoners, omstanders, werknemers, specifieke kwetsbare groepen 
en consumenten, die direct of indirect worden blootgesteld via lucht, levensmiddelen, 
diervoeders, water of het milieu.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 319
Artikel 30, lid 3, letter (a)

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van de gezondheid van de 
betrokken distributeurs, gebruikers en 
werknemers;

a) een beperking van de distributie en 
het gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel, met het oog op 
de bescherming van zowel de gezondheid 
van de betrokken distributeurs, gebruikers en 
werknemers als het milieu;

Or. pl

Motivering

Het is van uiterst groot belang een verwijzing naar het milieu op te nemen, om te verzekeren 
dat het milieu, inclusief het grondwater, wordt beschermd.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 320
Artikel 30, lid 3, letter (b)

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

schrappen

Or. de

Motivering

Het is in de praktijk niet mogelijk te voldoen aan de verplichting de buren te informeren 
voordat een gewasbeschermingsmiddel wordt gebruikt. In het kader van een geïntegreerde 
gewasbescherming moeten vaak snel beslissingen worden genomen, waardoor het meestal 
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niet mogelijk is de buren vooraf te informeren. Een informatieplicht is ook in strijd met het 
streven naar vereenvoudiging van de administratieve handelingen. 

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 321
Artikel 30, lid 3, letter (b)

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

b) de verplichting om, alvorens het 
middel wordt gebruikt, onder andere door 
het gebruik van waarschuwingssystemen
buren, bewoners en omstanders in te lichten 
die aan verwaaide sproeinevel kunnen 
worden blootgesteld en die hebben gevraagd 
te worden ingelicht. 

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Amendement 322
Artikel 30, lid 3, letter (b)

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

b) de wettelijke verplichting om, 
alvorens enig middel wordt gebruikt, ten 
minste 48 uur van tevoren bewoners en 
buren in te lichten die aan verwaaide 
sproeinevel en aan verschillende andere 
bronnen van blootstelling als gevolg van 
het sproeien van gewassen in hun buurt 
kunnen worden blootgesteld. 

Or. en

Motivering

Gezien de aan het gebruik van pesticiden verbonden risico's, gevaren en negatieve effecten 
voor gezondheid en milieu, is het absoluut noodzakelijk dat bewoners vooraf in kennis worden 
gesteld van eventuele sproeiactiviteiten en informatie ontvangen over de te gebruiken 
chemische stoffen ten einde hen in staat te stellen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te 
nemen teneinde te proberen blootstelling zoveel mogelijk te beperken. Kennisgeving dient 48 
uur voorafgaand aan eventuele sproeiactiviteiten plaats te vinden, dezelfde periode als die 
welke in het VK voor imkers geldt met betrekking tot bijen.
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Amendement ingediend door Marianne Thyssen

Amendement 323
Artikel 30, lid 3, letter (b)

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

b) de verplichting om registers ter 
beschikking te houden van de op het bedrijf 
gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. 
Deze registers dienen desgewenst op elk 
moment voor controle te kunnen worden 
voorgelegd aan de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Motivering

Om praktische redenen is het onmogelijk om de verplichting op te leggen om buren die 
daarom vragen informatie te verschaffen alvorens het gewasbeschermingsmiddel wordt 
gebruikt. Een optimale gewasbeschermingspraktijk staat slechts een beperkte tijdspanne toe, 
afhankelijk bijvoorbeeld van de weersomstandigheden waarin gewasbeschermingsmiddelen 
met het beste resultaat kunnen worden gebruikt. Een vereiste om buren te informeren leidt tot 
onnodige complexiteit, vaak ten koste van een optimale gewasbescherming, en kan leiden tot 
verdergaande effecten voor de gezondheid van mens en dier en het milieu.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Amendement 324
Artikel 30, lid 3, letter (b bis) (nieuw)

(b bis) eventuele beperkingen of 
verbodsbepalingen betreffende het gebruik 
van pesticiden in en rond gebieden die 
worden gebruikt door het publiek of door 
kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals 
woonwijken, parken, voor het publiek 
toegankelijke tuinen, sportterreinen, 
schoolterreinen, kinderspeelplaatsen enz.

Or. en

Motivering

De wettelijke gebruiksvoorwaarden voor goedkeuring van alle pesticiden moeten 
gedetailleerde vereisten omvatten voor een eventueel verbod op het gebruik van pesticiden in 
en rond gebieden die worden gebruikt door het publiek of door kwetsbare bevolkingsgroepen, 
zoals woonwijken, parken, voor het publiek toegankelijke tuinen, sportterreinen, 
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schoolterreinen, kinderspeelplaatsen enz.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 325
Artikel 30, lid 3, letter (b ter) (nieuw)

(b ter) andere beperkingen of voorwaarden 
die in het kader van een toelating worden 
opgelegd met betrekking tot het gebruik van 
het pesticideproduct, met name wanneer 
deze zijn bestemd voor de bescherming van 
de gezondheid van distributeurs, 
gebruikers, werknemers, bewoners, 
omstanders en consumenten of de 
gezondheid van dieren en het milieu.

Or. en

Motivering

Dit nieuwe punt zou de lidstaten de mogelijkheid bieden om andere beperkingen of 
voorwaarden op te nemen, met name met het oog op de bescherming van distributeurs, 
gebruikers, werknemers, bewoners, omstanders en consumenten of de gezondheid van dieren 
en het milieu.

Amendement ingediend door Michl Ebner

Amendement 326
Artikel 30, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. De in lid 2 bedoelde voorwaarden 
omvatten geen taalkundige vereisten met 
betrekking tot verpakking, etikettering of 
productaanduiding die in strijd zijn met het 
beginsel van een evenwichtige 
consumentenbescherming en niet gelden 
voor gewasbeschermingsmiddelen van 
ongeacht welke herkomst.

Or. de

Motivering

Obwohl aufrung geltender EU-Bestimmungen als den nationalen Referenzprodukten 
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gleichwertig anerkannt, können Importe in manchen Mitlgiedsstaaten nicht für denselben 
Zweck der nationalen Referenzprodukte angewandt werden, da ihre Zulassung/Benutzung u.a. 
an die Übersetzung der Etikette aus dem Herkunftsland gebunden ist, das in manchen Fällen 
eben dieses Produkt nicht für denselben Zweck zulässt. Dies stellt eine nicht-technische 
Hürde mit diskriminierendem Effekt dar, da de facto zwei verschiedene (Sicherheits-
)Standards für die Zulassung gleichwertiger Produkte unterschiedlicher Herkunft einführt 
werden. Dies ist mit dem Prinzip des freien Warenverkehrs im EU Binnenmarkt unvereinbar.  

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 327
Artikel 32, lid 1

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

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

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom moet de aanvrager zijn 
aanvraag niet indienen in elke lidstaat van de zone waar het middel moet worden toegelaten, 
maar slechts in één lidstaat. Bovendien moet worden voorgesteld welke lidstaat vanaf dat 
moment als rapporteur wordt aangewezen als eerstbevoegde lidstaat voor de zone. De 
overige lidstaten van een zone moeten volledig bij het onderzoek naar het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel worden betrokken. Hiermee moet worden gewaarborgd dat na de 
beoordeling van het gewasbeschermingsmiddel toelating binnen de gehele zone mogelijk is. 

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 328
Artikel 32, lid 1

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

1. Wie een gewasbeschermingsmiddel 
op de markt wenst te brengen, doet zelf of 
via een vertegenwoordiger een 
toelatingsaanvraag bij een lidstaat van de 
Europese Unie, die geldt voor de gehele 
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worden gebracht. zone. 

Or. de

Motivering

Om definitief te komen tot een goed werkende interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen is een voor de gehele Europese Unie geldende zonetoelating 
noodzakelijk.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 329
Artikel 32, lid 2

2. De aanvraag omvat: 2. De aanvraag omvat:
a) een lijst van de zones en lidstaten
waar de aanvrager een aanvraag heeft 
ingediend;

a) een lijst van de zones waar de 
aanvrager een aanvraag heeft ingediend;

b) een voorstel waarin de lidstaat wordt 
vermeld waarvan de aanvrager verwacht dat 
die de aanvraag in de desbetreffende zone 
zal beoordelen;

b) een voorstel waarin de lidstaat wordt 
vermeld waarvan de aanvrager verwacht dat 
die eerstbevoegd zal zijn voor de 
beoordeling van de aanvraag in de 
desbetreffende zone;

c) een voor eensluidend verklaard 
afschrift van alle toelatingen die voor dat 
gewasbeschermingsmiddel reeds in een 
lidstaat zijn verleend.

c) een voor eensluidend verklaard 
afschrift van alle toelatingen die voor dat 
gewasbeschermingsmiddel reeds in een 
lidstaat zijn verleend.

Or. de

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 330
Artikel 32, lid 5, alinea 2

Op verzoek levert de aanvrager monsters 
van het gewasbeschermingsmiddel en 
analytische normen van de ingrediënten 
ervan aan de lidstaat. 

Op verzoek levert de aanvrager monsters 
van het gewasbeschermingsmiddel en 
analytische normen van de ingrediënten 
ervan aan de bij de beoordeling betrokken 
lidstaten. 

Or. de
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Amendement ingediend door Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz

Amendement 331
Artikel 34

De aanvraag wordt onderzocht door de 
lidstaat die de aanvrager voorstelt, tenzij een 
andere lidstaat in dezelfde zone bereid is de 
aanvraag te onderzoeken. De lidstaat die de 
aanvraag zal onderzoeken, brengt de 
aanvrager daarvan op de hoogte.
Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen de andere lidstaten in 
de zone waarvoor de aanvraag is ingediend 
hun medewerking om een billijke verdeling 
van het werk te garanderen.
De andere lidstaten in de zone waarvoor de 
aanvraag is ingediend laten het dossier 
rusten in afwachting van de beoordeling 
door de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt.

De aanvraag wordt in overleg met alle 
lidstaten van een zone onderzocht door de 
lidstaat die de aanvrager voorstelt.

Daarbij moet een zo billijk mogelijke
verdeling van het werk worden 
gegarandeerd.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom is het noodzakelijk dat de als 
rapporteur aangewezen lidstaat de overige lidstaten van de desbetreffende zone betrekt bij 
alle stadia van het onderzoek en de beoordeling. Hiermee moet worden gewaarborgd dat na 
de beoordeling van het gewasbeschermingsmiddel toelating binnen de gehele zone mogelijk 
is.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 332
Artikel 34

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

De aanvraag wordt in overleg met alle 
lidstaten van een zone onderzocht door de 
lidstaat die de aanvrager voorstelt, tenzij een 
andere lidstaat in dezelfde zone bereid is de 
aanvraag te onderzoeken. De lidstaat die de 
aanvraag zal onderzoeken, brengt de 
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Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen de andere lidstaten in 
de zone waarvoor de aanvraag is ingediend
hun medewerking om een billijke verdeling 
van het werk te garanderen.
De andere lidstaten in de zone waarvoor de 
aanvraag is ingediend laten het dossier 
rusten in afwachting van de beoordeling
door de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt.

aanvrager daarvan op de hoogte.
Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen alle andere lidstaten in 
dezelfde zone hun medewerking om een zo 
billijk mogelijke verdeling van het werk te 
garanderen.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom is het noodzakelijk dat de als 
rapporteur aangewezen lidstaat de overige lidstaten van de desbetreffende zone betrekt bij 
alle stadia van het onderzoek en de beoordeling. Hiermee moet worden gewaarborgd dat na 
de beoordeling van het gewasbeschermingsmiddel toelating binnen de gehele zone mogelijk 
is.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 333
Artikel 34, alinea 1

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

De aanvraag wordt onderzocht door de 
lidstaat die de aanvrager voorstelt. Een 
andere lidstaat in dezelfde zone kan zich 
bereid verklaren de aanvraag te 
onderzoeken, indien de aanvrager daarmee 
instemt.

Or. de

Motivering

De aanvraag moet worden onderzocht door de door de aanvrager voorgesteld de lidstaat of -
in overleg met de aanvrager - door een lidstaat die zich bereid verklaart de aanvraag te 
onderzoeken. Deze procedure schept duidelijkheid en is in het verleden met name efficiënt 
gebleken, omdat daarmee de mogelijkheid wordt geboden de vakkennis van de lidstaten zo 
goed mogelijk in te zetten.
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Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 334
Artikel 34, alinea 1

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

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

Or. el

Motivering

Indien de keuze van zones wordt goedgekeurd, brengt de als rapporteur aangewezen lidstaat 
alle lidstaten in de zone op de hoogte.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 335
Artikel 34, alinea 3 bis (nieuw)

De lidstaten in de zone kunnen na overleg 
met de Commissie gedetailleerde 
bepalingen vaststellen voor de toepassing 
van de eerste alinea.

Or. el

Motivering

De lidstaten moeten wel het recht hebben in overleg met de Commissie een zekere mate van 
flexibiliteit te handhaven.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 336
Artikel 35, lid 1, alinea’s 1 en 2

1. De lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, voert op grond van de stand van 
de wetenschappelijke en technische kennis

1. De lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, voert op grond van de 
aanvaarde wetenschappelijke en technische 
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een onafhankelijke, objectieve en 
transparante beoordeling uit. 

richtsnoeren en vereisten die onverminderd 
artikel 21 ten tijde van de toepassing 
bestaan, een onafhankelijke, objectieve en 
transparante beoordeling uit. 

Daarbij worden de in artikel 29, lid 6, 
bedoelde uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast om 
vast te stellen of het 
gewasbeschermingsmiddel aan de eisen van 
artikel 29 voldoet wanneer het 
overeenkomstig artikel 52 en in alle normale 
en realistische gebruiksomstandigheden 
wordt gebruikt, alsook om vast te stellen wat 
de gevolgen van het gebruik in toegelaten 
omstandigheden zijn.

Daarbij worden de in artikel 29, lid 6, 
bedoelde uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast om 
vast te stellen of het 
gewasbeschermingsmiddel aan de eisen van 
artikel 29 voldoet wanneer het 
overeenkomstig artikel 52 en in alle  
realistische gebruiksomstandigheden wordt 
gebruikt, alsook om vast te stellen wat de 
gevolgen van het gebruik in toegelaten 
omstandigheden zijn.

Or. en

Motivering

De investering in het op de markt brengen van nieuwe producten is aanzienlijk, vooral voor 
KMO's, en een voorspelbaar systeem van besluitvorming is nodig om de investerende 
ondernemingen zekerheid te bieden. Wijziging van de voorschriften na het tijdstip van 
toepassing is niet juist, en ontmoedigt investeringen van ondernemingen. De voor het tweede 
gedeelte voorgestelde tekst zorgt voor rechtszekerheid in geval van rechtsgeschillen. 
Realistische omstandigheden kunnen worden geëvalueerd en gemeten, en kunnen rechtbanken 
in staat stellen om besluiten te nemen op grond van meetbare feiten.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 337
Artikel 35, lid 1, alinea 2

Daarbij worden de in artikel 29, lid 6, 
bedoelde uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast om 
vast te stellen of het 
gewasbeschermingsmiddel aan de eisen van 
artikel 29 voldoet wanneer het 
overeenkomstig artikel 52 en in alle normale 
en realistische gebruiksomstandigheden 
wordt gebruikt, alsook om vast te stellen wat 
de gevolgen van het gebruik in toegelaten 

Daarbij worden de in artikel 29, lid 6, 
bedoelde uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen toegepast om 
vast te stellen of het 
gewasbeschermingsmiddel aan de eisen van 
artikel 29 voldoet wanneer het 
overeenkomstig artikel 52 en in alle 
realistische gebruiksomstandigheden wordt 
gebruikt, alsook om vast te stellen wat de 
gevolgen van het gebruik in toegelaten 
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omstandigheden zijn. omstandigheden zijn.

Or. en

Motivering

Alle besluiten moeten worden gebaseerd op realistische gebruiksomstandigheden om 
rechtszekerheid in geval van rechtsgeschillen te waarborgen. Realistische omstandigheden 
kunnen worden geëvalueerd en gemeten en kunnen uiteindelijk rechtbanken in staat stellen te 
besluiten op basis van meetbare feiten waarover geen twijfel kan bestaan.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 338
Artikel 35, lid 1, alinea 3

De lidstaat die de aanvraag onderzoekt, 
maakt zijn beoordeling toegankelijk voor de 
andere lidstaten in dezelfde zone bij wie een 
aanvraag is ingediend.

De lidstaat die de aanvraag onderzoekt, 
maakt zijn beoordeling toegankelijk voor de 
andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Om definitief te komen tot een goed werkende interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen is een voor de gehele Europese Unie geldende toelating 
noodzakelijk. Daarom zijn ook aanpassingen in de tekst noodzakelijk.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 339
Artikel 35, lid 1, alinea 3

De lidstaat die de aanvraag onderzoekt, 
maakt zijn beoordeling toegankelijk voor de 
andere lidstaten in dezelfde zone bij wie een 
aanvraag is ingediend.

De lidstaat die de aanvraag onderzoekt, 
maakt zijn beoordeling toegankelijk voor de 
andere lidstaten bij wie een aanvraag is 
ingediend.

Or. nl

Motivering

De splitsing is zones is geen geschikt hulpmiddel voor toelating omdat de klimatologische, 
biologische en aquatische omstandigheden in de diverse landen in de voorgestelde zones 
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onvergelijkbaar zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 340
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 30 
en 31 heeft onderzocht. De lidstaten 
verlenen toelating voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

2. Wanneer een gewasbeschermingsmiddel 
reeds in één lidstaat is toegelaten, besluiten 
de andere lidstaten, onverminderd het 
bepaalde in de artikelen 30 en 31, uiterlijk 
180 dagen na ontvangst van een aanvraag 
of en onder welke voorwaarden het 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddel 
wordt toegelaten.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 86 van de rapporteur. De verdeling in toelatingszones is niet 
terecht omdat de voorwaarden in de voorgestelde zones vaak niet te vergelijken zijn. 
Toelatingen moeten alleen op het niveau van de lidstaat worden verleend, maar moeten aan 
alle lidstaten worden medegedeeld. De in kennis gestelde lidstaten dienen te worden verplicht 
de toelatingen al naar gelang hun specifieke nationale situatie binnen een redelijke termijn 
van 180 dagen te bevestigen,  te weigeren of te beperken.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 341
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de lidstaten van een zone
toelatingen op grond van de conclusies van 
de beoordeling door de lidstaat die de 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 30 en 
31 heeft onderzocht. De lidstaten van een 
zone verlenen zo mogelijk toelating voor het 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddel 
onder dezelfde voorwaarden, inclusief de 
classificatie voor de toepassing van Richtlijn 
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de lidstaat die de aanvraag onderzoekt. 1999/45/EG, als de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, voor zover geen rekening 
behoeft te worden gehouden met 
verschillende gebruiksvoorwaarden, 
waarbij niet-vergelijkbare 
landbouwkundige, fytosanitaire of op het 
milieu betrekking hebbende 
omstandigheden in aanmerking moeten 
worden genomen.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom moeten de lidstaten van de 
desbetreffende zone op basis van het onderzoek en de beoordeling van zowel de als 
rapporteur aangewezen lidstaat als de bij het onderzoek betrokken overige lidstaten het 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde voorwaarden toelaten, voor zover geen rekening 
behoeft te worden gehouden met verschillende specifieke omstandigheden op nationaal 
niveau. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 342
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden als de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, tenzij de landbouw- en 
milieuomstandigheden aanzienlijk 
verschillen en een verdere beoordeling 
noodzakelijk maken.

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om bij de goedkeuring van producten rekening te 
houden met relevante plaatselijke aspecten. De kennisgever dient verantwoordelijk te zijn 
voor de classificatie en niet de als rapporteur aangewezen lidstaat van de zone - omdat dat 
zou leiden tot aanzienlijke vertragingen en mogelijk tot verschillen in classificatie tussen 
verschillende zones.

Amendement ingediend door Richard Seeber, 

Amendement 343
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG.

Or. de

Motivering

Om definitief te komen tot een goed werkende interne markt voor 
gewasbeschermingsmiddelen is een voor de gehele Europese Unie geldende toelating 
noodzakelijk. Daarom zijn ook aanpassingen in de tekst noodzakelijk.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 344
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 30 
en 31 heeft onderzocht. De lidstaten 
verlenen toelating voor het desbetreffende 

2. Wanneer een 
gewasbeschermingsmiddel reeds in één 
lidstaat is toegelaten, moet een  andere 
lidstaat, onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 30 en 31, uiterlijk 90 dagen na 
ontvangst van een aanvraag besluiten of 
het desbetreffende 
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gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

gewasbeschermingsmiddel wordt 
toegelaten.

Or. de

Amendement ingediend door Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Amendement 345
Artikel 35, lid 2

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de betrokken lidstaten toelatingen 
op grond van de conclusies van de 
beoordeling door de lidstaat die de aanvraag 
overeenkomstig de artikelen 30 en 31 heeft 
onderzocht. De lidstaten verlenen toelating 
voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

2. Dienovereenkomstig verlenen of 
weigeren de lidstaten van een zone 
toelatingen op grond van de conclusies van 
de beoordeling door de lidstaat die de 
aanvraag overeenkomstig de artikelen 30 en 
31 heeft onderzocht. De lidstaten van een 
zone verlenen toelating voor het 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddel 
onder dezelfde voorwaarden, inclusief de 
classificatie voor de toepassing van Richtlijn 
1999/45/EG, als de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom moeten de lidstaten van de 
desbetreffende zone op basis van het onderzoek en de beoordeling van zowel de als 
rapporteur aangewezen lidstaat als de bij het onderzoek en de beoordeling betrokken overige 
lidstaten het gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde voorwaarden toelaten. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 346
Artikel 35, lid 3

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

schrappen
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bedoelde voorschriften betreft.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is overbodig, wanneer de lidstaten de mogelijkheid hebben om bij de toelating 
van producten rekening te houden met plaatselijke omstandigheden.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 347
Artikel 35, lid 3

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

3. Wanneer een lidstaat het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder andere 
gebruiksvoorwaarden wil toelaten dan de 
onderzoekende lidstaat, stelt die lidstaat de 
Commissie onverwijld in kennis van deze 
voorwaarden, vergezeld van uitvoerige 
informatie over de redenen voor deze 
afwijking. De Commissie onderzoekt de 
toelating van de desbetreffende lidstaat. 
Komt de Commissie tot de bevinding dat er 
geen plausibele redenen voor een dergelijke 
afwijking zijn, verzoekt zij de 
desbetreffende lidstaat het 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden toe te laten als in de 
referentielidstaat.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft uitdrukkelijk als 
doel een toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom moeten de lidstaten van de 
desbetreffende zone op basis van het onderzoek en de beoordeling van zowel de als 
rapporteur aangewezen lidstaat als de bij het onderzoek betrokken overige lidstaten het 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde voorwaarden toelaten, voor zover geen rekening 
behoeft te worden gehouden met verschillende specifieke omstandigheden op nationaal 
niveau. 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 348
Artikel 37, lid 4, alinea 1

4. Indien de betrokken lidstaten binnen 
negentig dagen geen overeenstemming 
bereiken, legt de lidstaat die de 
toelatingsaanvraag onderzoekt de zaak aan 
de Commissie voor. Volgens de procedure 
van artikel 76, lid 2, wordt beslist of aan de 
voorwaarden van artikel 29, lid 1, onder b), 
is voldaan. De periode van negentig dagen 
gaat in op de datum waarop de lidstaat die 
de toelatingsaanvraag onderzoekt de als 
rapporteur aangewezen lidstaat 
overeenkomstig lid 3 inlicht dat hij het met 
de conclusie van deze laatste niet eens is.

4. Indien de betrokken lidstaten binnen 
180 dagen geen overeenstemming bereiken, 
legt de lidstaat die de toelatingsaanvraag 
onderzoekt de zaak aan de Commissie voor. 
Volgens de procedure van artikel 76, lid 2, 
wordt beslist of aan de voorwaarden van 
artikel 29, lid 1, onder b), is voldaan. De 
periode van 180 dagen gaat in op de datum 
waarop de lidstaat die de toelatingsaanvraag 
onderzoekt de als rapporteur aangewezen 
lidstaat overeenkomstig lid 3 inlicht dat hij 
het met de conclusie van deze laatste niet 
eens is.

Or. en

Motivering

We moeten zorgen voor een zo snel mogelijke toelatingsprocedure die verenigbaar is met een 
verregaande mate van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dit betekent 
evenwel dat, wanneer lidstaten volledig rekening houden met de relevante en specifieke 
omstandigheden op hun grondgebied alvorens een in een andere lidstaat toegelaten product 
toe te laten of te weigeren - in plaats van de toelating van een andere lidstaat automatisch 
over te nemen - 90 dagen niet toereikend is.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 349
Artikel 38, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Binnen 12 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
dient de Commissie een voorstel in tot 
invoering van een gestandaardiseerd 
formaat voor de in letters a), b) en c) 
bedoelde documentatie.

Or. en

Motivering

Er moet een systeem van werkverdeling worden ingevoerd ter vergemakkelijking van de 
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besluitvormingsprocedure van lidstaten die hetzelfde product in de Europese Unie toelaten.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 350
Artikel 38, lid 2

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

2. Ter vergemakkelijking van de in 
artikel 35, lid 2 beschreven 
besluitvormingsprocedure verstrekken de 
lidstaten die een toelating hebben verleend 
onverwijld een dossier met de in lid 1, onder 
a), b) en c), van dit artikel bedoelde 
documentatie aan de andere lidstaten, de 
Autoriteit en de Commissie.

Or. en

Motivering

Er moet een systeem van werkverdeling worden ingevoerd ter vergemakkelijking van de 
besluitvormingsprocedure van lidstaten die hetzelfde product in de Europese Unie toelaten.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 351
Artikel 38, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Binnen 12 weken na een besluit over 
de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel plaatsen de 
lidstaten een afschrift van het 
bestuursrechtelijke besluit als bedoeld in 
letter c) van lid 1 op een openbare website.

Or. en

Motivering

Er moet een systeem van werkverdeling worden ingevoerd ter vergemakkelijking van de 
besluitvormingsprocedure van lidstaten die hetzelfde product in de Europese Unie toelaten.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Amendement 352
Artikel 39, lid 1

1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 
onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating in de volgende gevallen in 
een andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik een toelatingsaanvraag indienen: 

1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 
onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating of een door die persoon 
als zijn vertegenwoordiger aangewezen 
persoon in de volgende gevallen in een 
andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik een toelatingsaanvraag indienen: 

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

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

b) de toelating werd verleend door een 
lidstaat voor gebruik in broeikassen of als 
behandeling na de oogst of 
zaadbehandeling, ongeacht de zone waartoe 
de referentielidstaat behoort; en op basis 
van vrijwilligheid tussen lidstaten in 
verschillende zones met soortgelijke 
landbouwkundige, fytosanitaire en op het 
milieu betrekking hebbende 
omstandigheden, en met name voor het 
gebruik van het middel relevante 
klimatologische omstandigheden.

Or. en

Motivering

De plaatselijke houder van een toelating kan van land tot land verschillen.

Het huidige voorstel heeft een te restrictief karakter. Wederzijdse erkenning moet 
zoneoverschrijdend mogelijk zijn wanneer de omstandigheden het toestaan. 

Amendement ingediend door Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Amendement 353
Artikel 39, lid 1

1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 

1. In de volgende gevallen vindt
toelating voor hetzelfde 
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onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating in de volgende gevallen in 
een andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik een toelatingsaanvraag indienen: 

gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik verplicht plaats voor alle lidstaten 
in de desbetreffende zone, indien: 

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

a) de toelating werd verleend door een 
lidstaat (de referentielidstaat) die tot 
dezelfde zone behoort; of

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

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

Or. de

Motivering

De indeling van de Europese Unie in drie zones moet worden gezien als belangrijke stap in de 
richting van een harmonisatie van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op Europees 
niveau. Door de wijziging wordt verduidelijkt dat het middel na onderzoek daarvan door de 
als rapporteur aangewezen lidstaat en het betrekken daarbij van alle overige lidstaten van 
een zone, verplicht wordt toegelaten in alle landen van de zone. Toch sluit een indeling in drie 
zones niet uit dat in het grensgebied van de zones op grond van vergelijkbare 
landbouwkundige en klimatologische omstandigheden een wederzijdse erkenning van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen tussen de verschillende zones noodzakelijk is.

Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 354
Artikel 39, lid 1, letter (b)

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

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

Or. en

Motivering

Wederzijdse erkenning los van de indeling in zones moet worden uitgebreid tot 
zaadbehandeling. Zaadbehandeling is een kleine en innovatieve markt die wordt beheerst 
door kleine en middelgrote ondernemingen. De administratieve kosten die gemoeid zijn met 
toelating moeten worden verminderd om stimulansen te bieden voor het inzetten van 
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innovatieve technologie en producten, waarbij het doorgaans gaat om veel kleinere 
hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen dan bij behandeling in het veld. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid krijgen om wederzijdse erkenning op basis van vrijwilligheid in 
verschillende zones toe te passen, vooral wanneer de omstandigheden vergelijkbaar zijn.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 355
Artikel 39, lid 1, letter (b)

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

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

Or. nl

Motivering

Harmonisatie van behandeling van zaaizaad is van belang. Wanneer zaad behandeld wordt 
met gewasbeschermingsmiddelen betekent dat een sterke afname van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen via veldtoepassing in een later stadium. 

Amendement ingediend door Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, 
Christa Klaß, Marianne Thyssen

Amendement 356
Artikel 39, lid 1, letter (b bis) (nieuw)

(b bis) op basis van vrijwilligheid tussen 
lidstaten in verschillende zones met 
soortgelijke landbouwkundige, 
fytosanitaire en op het milieu betrekking 
hebbende omstandigheden, en met name 
voor het gebruik van het middel relevante 
klimatologische omstandigheden.

Or. en

Motivering

Wederzijdse erkenning los van de indeling in zones moet worden uitgebreid tot 
zaadbehandeling. Zaadbehandeling is een kleine en innovatieve markt die wordt beheerst 
door kleine en middelgrote ondernemingen. De administratieve kosten die gemoeid zijn met 
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toelating moeten worden verminderd om stimulansen te bieden voor het inzetten van 
innovatieve technologie en producten, waarbij het doorgaans gaat om veel kleinere 
hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen dan bij behandeling in het veld. De lidstaten 
moeten de mogelijkheid krijgen om wederzijdse erkenning op basis van vrijwilligheid in 
verschillende zones toe te passen, vooral wanneer de omstandigheden vergelijkbaar zijn.

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

Amendement 357
Artikel 39, lid 1, letter (b bis) (nieuw)

(b bis) middelen die in een zone worden 
toegelaten behoeven vóór toelating in een 
andere zone slechts te worden onderzocht 
op de landbouwkundige, klimatologische 
en voor het milieu relevante criteria.

Or. de

Amendement ingediend door Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber

Amendement 358
Artikel 39, lid 2

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

2. De houder van een toelating kan 
voor hetzelfde gewasbeschermingsmiddel 
en voor hetzelfde gebruik in een lidstaat in 
een andere zone op basis van wederzijdse 
erkenning toelating aanvragen. 

Or. de

Motivering

De indeling van de Europese Unie in drie zones moet worden gezien als belangrijke stap in de 
richting van een harmonisatie van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op Europees 
niveau. Door de wijziging wordt verduidelijkt dat het middel na onderzoek daarvan door de 
als rapporteur aangewezen lidstaat en het betrekken daarbij van alle overige lidstaten van 
een zone, verplicht wordt toegelaten in alle landen van de zone. Toch sluit een indeling in drie 
zones niet uit dat in het grensgebied van de zones op grond van vergelijkbare 
landbouwkundige en klimatologische omstandigheden een wederzijdse erkenning van de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen tussen de verschillende zones noodzakelijk is.
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Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Amendement 359
Artikel 39, lid 2

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

schrappen

Or. en

Motivering

Wanneer de procedure van wederzijdse erkenning niet meer beschikbaar is voor 
gewasbeschermingsmiddelen die een stof bevatten die in aanmerking komt om te worden 
vervangen, komt de verwezenlijking van een van de doelstellingen van harmonisatie in 
gevaar.

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

Amendement 360
Artikel 40

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

1. De lidstaten van een zone verlenen
toelating voor het desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden, inclusief de classificatie voor 
de toepassing van Richtlijn 1999/45/EG, als 
de referentielidstaat.

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

2. Wanneer een lidstaat in afwijking 
van de bepalingen van lid 1 en behoudens 
het Gemeenschapsrecht bijkomende 
voorwaarden wat de naleving van de in 
artikel 30, lid 3, bedoelde voorschriften 
betreft oplegt, stelt die lidstaat de 
Commissie onverwijld in kennis van deze 
voorwaarden, vergezeld van uitvoerige 
informatie over de redenen voor deze 
afwijking.
De Commissie onderzoekt de toelating van 
de desbetreffende lidstaat. Komt de 
Commissie tot de bevinding dat er geen 
plausibele redenen voor een dergelijke 
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afwijking zijn, verzoekt zij de 
desbetreffende lidstaat het 
gewasbeschermingsmiddel onder dezelfde 
voorwaarden toe te laten als in de 
referentielidstaat.

Or. de

Motivering

De nieuwe regeling voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen heeft als doel een 
toelating per zone in te voeren als stap in de richting van harmonisatie van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in Europa. Daarom moeten de lidstaten van de desbetreffende 
zone op basis van het onderzoek en de beoordeling van zowel de als rapporteur aangewezen 
lidstaat als de bij het onderzoek betrokken overige lidstaten het gewasbeschermingsmiddel 
onder dezelfde voorwaarden toelaten. Indien een lidstaat toch om plausibele redenen afwijkt 
van de vastgestelde voorwaarden, moet onderzoek door de Commissie plaatsvinden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 361
Artikel 40, lid 1

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

1. Een overeenkomstig artikel 39 
verleende toelating geldt voor de gehele 
zone.

Or. de

Motivering

Op middellange tot lange termijn moet worden gestreefd naar een echte EU-toelating, d.w.z. 
dat de toelating in een lidstaat in alle andere lidstaten ook geldig is. Alleen op die manier kan 
een goed werkende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen tot stand worden 
gebracht.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 362
Artikel 40, lid 1 bis (nieuw)
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1 bis. De lidstaat verleent de toelating onder 
voor die lidstaat relevante voorwaarden of 
weigert de toelating te verlenen, indien in 
die lidstaat niet wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 29.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het verslag van de rapporteur moet het beginsel van wederzijdse erkenning 
voor de lidstaten wel ruimte laten om te beslissen of op basis van de voor die lidstaat 
specifieke omstandigheden toelating moet worden verleend. Ten einde de wetgeving zo 
duidelijk mogelijk te maken, moet een desbetreffende bepaling worden opgenomen in artikel 
40 dat betrekking heeft op toelating op basis van wederzijdse erkenning.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 363
Artikel 40, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Aan de toelating kunnen 
voorschriften worden verbonden die 
voortvloeien uit de toepassing van andere 
maatregelen overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht, met betrekking tot de 
voorwaarden voor de distributie en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
die gericht zijn op de bescherming van de 
gezondheid van de betrokken distributeurs, 
gebruikers en werknemers. Deze procedure 
van wederzijdse erkenning doet geen 
afbreuk aan door lidstaten overeenkomstig 
het Gemeenschapsrecht genomen 
maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid van werknemers.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt het "zoneringssysteem" van het voorstel van de Commissie en biedt 
de lidstaten meer discretionaire mogelijkheden zonder dat er sprake is van onnodig dubbel 
werk en een tragere besluitvorming.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 364
Artikel 40, lid 2 ter (nieuw)

2 ter. Aan de toelating kunnen bijkomende 
gebruiksvoorwaarden worden verbonden, 
indien relevante landbouwkundige, 
fytosanitaire en op het milieu betrekking 
hebbende (met inbegrip van 
klimatologische) omstandigheden in de 
lidstaat deze gebruiksvoorwaarden 
noodzakelijk maken om te voldoen aan 
artikel 29. Deze gebruiksvoorwaarden 
dienen met name betrekking te hebben op:
- de dosis per hectare bij elke toepassing;
- de periode tussen de laatste toepassing en 
de oogst;
- het aantal toepassingen per jaar;
- voorschrijven van de noodzaak om te 
sproeien;
- het niveau van het gevaar/risico voor de 
menselijke gezondheid (cumulatieve 
effecten);
- bescherming van grondwater en 
biodiversiteit.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt het "zoneringssysteem" van het voorstel van de Commissie en biedt 
de lidstaten meer discretionaire mogelijkheden zonder dat er sprake is van onnodig dubbel 
werk en een tragere besluitvorming.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 365
Artikel 41, lis 2

2. De lidstaat bij wie overeenkomstig 
artikel 39 een aanvraag wordt ingediend, 
neemt binnen negentig dagen een beslissing 
over de aanvraag. 

2. De lidstaat bij wie overeenkomstig 
artikel 39 een aanvraag wordt ingediend, 
neemt binnen 180 dagen een beslissing over 
de aanvraag. 
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Or. en

Motivering

We moeten zorgen voor een zo snel mogelijke toelatingsprocedure die verenigbaar is met een 
verregaande mate van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu. Dit betekent 
evenwel dat, wanneer lidstaten volledig rekening houden met de relevante en specifieke 
omstandigheden op hun grondgebied alvorens een in een andere lidstaat toegelaten product 
toe te laten of  te weigeren - in plaats van de toelating van een andere lidstaat automatisch 
over te nemen - 90 dagen niet toereikend is.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 366
Artikel 42, lid 3, letter (a)

a) alle nieuwe informatie die ingevolge 
wijzigingen van vereiste gegevens of criteria 
noodzakelijk is geworden;

a) alle nieuwe informatie als bedoeld in 
de in artikel 20 genoemde 
verlengingsverordening of die ingevolge 
wijzigingen van vereiste gegevens of criteria 
noodzakelijk is geworden;

Or. en

Motivering

Verduidelijking met betrekking tot de gegevens die moeten worden beschermd na verlenging 
van de goedkeuring van werkzame stoffen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 367
Artikel 42, lid 3, letter (b)

b) een verantwoording dat de nieuwe 
gegevens worden ingediend op grond van 
vereiste gegevens of criteria die bij de 
verlening van de toelating voor het 
gewasbeschermingsmiddel niet van kracht 
waren; 

b) een verantwoording dat de nieuwe 
gegevens worden ingediend op grond van 
vereiste gegevens of criteria die bij de 
verlening van de toelating voor het 
gewasbeschermingsmiddel niet van kracht 
waren of die nodig waren om de 
voorwaarden voor de goedkeuring te 
wijzigen; 

Or. en
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Motivering

Verduidelijking met betrekking tot de gegevens die moeten worden beschermd na verlenging 
van de goedkeuring van werkzame stoffen.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 368
Artikel 43, lid 2, alinea 1

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

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

Or. el

Motivering

De lidstaten in de zone moeten onmiddellijk in kennis worden gesteld van elke wijziging of 
van intrekking van een toelating.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 369
Artikel 45, alinea 2

Voorzover de redenen waarom de toelating 
wordt ingetrokken, gewijzigd of niet wordt 
verlengd dit toelaten, zijn de respijtperiodes 
om de voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken verenigbaar met de normale 
gebruiksperiode van het 
gewasbeschermingsmiddel.

Voorzover de redenen waarom de toelating 
wordt ingetrokken, gewijzigd of niet wordt 
verlengd geen betrekking hebben op de 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en het milieu, worden
respijtperiodes om de voorraden van de 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddelen 
op te gebruiken verleend voor een periode 
van maximaal een jaar. Indien de redenen 
voor intrekking, wijziging of het niet 
verlengen van de toelating verband houden 
met de bescherming van de gezondheid van 
mens en dier en het milieu, is er geen 
sprake van een respijtperiode om de 
voorraden van de desbetreffende 
pesticideproducten op te gebruiken, en 
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wordt alle verkoop en gebruik van 
dergelijke producten met onmiddellijke 
ingang beëindigd.

Or. en

Motivering

Wanneer de redenen voor intrekking, wijziging of het niet verlengen van de toelating verband 
houden met de bescherming van de gezondheid van mens en dier en het milieu, wordt de 
verkoop en het gebruik van dergelijke pesticiden met onmiddellijke ingang beëindigd.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 370
Artikel 45, alinea 2

Voorzover de redenen waarom de toelating 
wordt ingetrokken, gewijzigd of niet wordt 
verlengd dit toelaten, zijn de respijtperiodes 
om de voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken verenigbaar met de normale 
gebruiksperiode van het 
gewasbeschermingsmiddel.

Voorzover de redenen waarom de toelating 
wordt ingetrokken, gewijzigd of niet wordt 
verlengd geen betrekking hebben op de 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en het milieu, worden 
respijtperiodes om de voorraden van de 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddelen 
op te gebruiken verleend voor een periode 
van maximaal een seizoen. Indien de 
redenen voor intrekking, wijziging of het 
niet verlengen van de toelating verband 
houden met de bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en het milieu, 
is er geen sprake van een respijtperiode om 
de voorraden van de desbetreffende 
pesticidenproducten op te gebruiken en 
wordt alle verkoop en gebruik van 
dergelijke producten met onmiddellijke 
ingang beëindigd, zodra het besluit 
betreffende niet-verlenging of intrekking is 
genomen.

Or. en

Motivering

Wanneer de redenen voor intrekking, wijziging of het niet verlengen van de toelating verband 
houden met de bescherming van de gezondheid van mens en dier en het milieu, wordt de 
verkoop en het gebruik van dergelijke pesticiden met onmiddellijke ingang beëindigd.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 371
Artikel 45 bis (nieuw)

Artikel 45 bis
Verwijdering en vernietiging van niet-

toegelaten gewasbeschermingsmiddelen
Behoudens de bepalingen van artikel 45 
worden voorraden niet-toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen veilig 
verwijderd en vernietigd onder 
verantwoordelijkheid van de voormalige 
houder van de toelating.

Or. en

Motivering

Voorraden oude pesticiden leveren in veel lidstaten en derde landen grote gevaren op voor de 
menselijke gezondheid en het milieu. De producenten worden verplicht te zorgen voor een 
veilige verwijdering en vernietiging van deze gevaarlijke stoffen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 372
Artikel 45 ter (nieuw)

Artikel 45 ter
Invoer

Ingevoerde non-food materialen of 
artikelen bevatten geen residuen van 
werkzame stoffen die niet overeenkomstig 
de bepalingen van deze verordening zijn 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Om enerzijds de menselijke gezondheid en anderzijds het concurrentievermogen van de 
Europese industrie te beschermen mogen ingevoerde non-food materialen en artikelen geen 
werkzame stoffen bevatten die niet in Europese Unie zijn goedgekeurd.
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 373
Artikel 46, lid 1, letter (a bis) (nieuw)

(a bis) de werkzame stoffen met een laag 
risico die het bevat, geen negatieve 
gevolgen hebben voor mensen, dieren en 
het milieu;

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat alleen producten die werkzame stoffen bevatten die geen negatieve 
gevolgen hebben voor mensen, dieren of het milieu, kunnen worden beschouwd als werkzame 
stoffen met een laag risico.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 374
Artikel 46, lid 3, alinea 2

Die termijn bedraagt zestig dagen wanneer 
een andere lidstaat uit dezelfde zone voor 
hetzelfde gewasbeschermingsmiddel met 
een laag risico reeds toelating heeft verleend.

Die termijn bedraagt zestig dagen wanneer 
een andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel met een laag 
risico reeds toelating heeft verleend.

Or. nl

Motivering

De splitsing is zones is geen geschikt hulpmiddel voor toelating omdat de klimatologische, 
biologische en aquatische omstandigheden in de diverse landen in de voorgestelde zones 
onvergelijkbaar zijn.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 375
Artikel 46, lid 3, alinea 3

Indien de lidstaat bijkomende informatie Indien de lidstaat bijkomende informatie 



PE 390.442v01-00 66/137 AM\672288NL.doc

NL

nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de termijn 
van negentig dagen uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent.

nodig heeft, stelt hij een termijn vast 
waarbinnen de aanvrager die moet 
verstrekken. In dat geval wordt de termijn
van negentig dagen uitgebreid met de 
bijkomende termijn die de lidstaat toekent. 
De totale termijn is ten hoogste vier 
maanden.

Or. el

Motivering

Er moeten duidelijke termijnen worden gesteld voor alle maatregelen krachtens de 
verordening.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 376
Artikel 48, lid 1, inleidende formule

1. Lidstaten verlenen geen toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel dat een stof bevat 
die in aanmerking komt om te worden 
vervangen wanneer uit een vergelijkende 
evaluatie, waarin de risico's en de voordelen 
zoals in bijlage IV uiteengezet tegen elkaar 
worden afgewogen, blijkt dat:

1. Lidstaten verlenen geen toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel dat een stof bevat 
die in aanmerking komt om te worden 
vervangen of een hoger risico inhoudt
wanneer uit een vergelijkende evaluatie, 
waarin de risico's en de voordelen zoals in 
bijlage IV uiteengezet tegen elkaar worden 
afgewogen, blijkt dat:

Or. en

Motivering

Zelfs met een lijst van actieve stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen en 
een negatieve lijst van de meest problematische co-formulanten, kunnen er, naar gelang van 
de wijze waarop zij worden gebruikt, nog grote risicoverschillen bestaan tussen de 
verschillende producten. Het voorgestelde amendement biedt de mogelijkheid om ook een 
vergelijkende evaluatie te maken voor producten die geen actieve stoffen bevatten die in 
aanmerking komen voor vervanging op basis van de specifieke risicobeoordeling voor dat 
product. Het amendement verruimt de werkingssfeer van de vergelijkende evaluatie van 
producten met de specifieke voor vervanging in aanmerking komende actieve stof tot alle 
producten die een actieve stof bevatten.     
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Amendement 377
Artikel 48, lid 1, letter (b)

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

schrappen

Or. en

Motivering

Punt b) is overbodig omdat in de vergelijkende evaluatie reeds rekening wordt gehouden met 
risico's en voordelen. Met dit amendement worden drie nieuwe dimensies toegevoegd aan het 
vervangingsbeginsel en wordt de opvatting geïntroduceerd dat in het vervangingsscenario
ook rekening moet worden gehouden met methodes en praktijken van teeltbeheer en 
plaagpreventie.       

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 378
Artikel 48, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Lidstaten verlenen geen toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wanneer uit een 
vergelijkende evaluatie blijkt dat er veiliger 
alternatieven voorhanden zijn en geven bij 
de vergelijkende evaluatie en bij 
vervanging voorrang aan stoffen die in 
aanmerking komen voor vervanging.   

Or. en

Motivering

Hoewel alle stoffen in aanmerking zouden kunnen komen voor vervanging, beschikken de 
lidstaten over beperkte middelen en derhalve moet bij vergelijkende evaluatie en vervanging 
voorrang worden gegeven aan stoffen die in aanmerking komen voor vervanging. 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 379
Artikel 48, lid 3

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

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

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

Op basis van de resultaten van de eerste 
vergelijkende evaluatie handhaaft de lidstaat 
de toelating, trekt ze in of wijzigt ze. Na de 
tweede vergelijkende evaluatie trekken de 
lidstaten de toelating in.

Or. en

Motivering

Stoffen die in aanmerking komen voor vervanging zouden niet voor onbeperkte tijd op de 
markt moeten worden toegelaten, maar moeten worden verwijderd na de tweede 
vergelijkende evaluatie.  

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 380
Artikel 48, lid 3

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

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

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

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

Or. de

Motivering

De lidstaat waar de toelatingsprocedure wordt uitgevoerd dient ook daarna verantwoordelijk 
te blijven voor de toelating.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 381
Artikel 48, lid 4

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

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

Or. de

Motivering

De lidstaat waar de toelatingsprocedure wordt uitgevoerd dient ook daarna verantwoordelijk 
te blijven voor de toelating.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 382
Artikel 49, lid 1

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een specifieke 
lidstaat de toepassing van dat middel 
verstaan op een in die lidstaat niet veel 
voorkomende teelt of op een veel 
voorkomende teelt om in een uitzonderlijke
behoefte te voorzien.

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een specifieke 
lidstaat de toepassing van dat middel 
verstaan op een in die lidstaat niet veel 
voorkomende teelt, op een veel 
voorkomende teelt om in een specifieke of 
beperkte behoefte te voorzien of een 
behandeling die van beperkt economisch 
belang is voor de houder van toelating, 
inclusief zaadbehandeling.

Or. nl

Motivering

Harmonisatie van behandeling van zaaizaad is van belang. Wanneer zaad wordt behandeld 
met gewasbeschermingsmiddelen betekent dat een sterke afname van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen via veldtoepassing in een later stadium. Deze sector moet 
beschermd worden.
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Amendement ingediend door Renate Sommer

Amendement 383
Artikel 49, lid 1

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een specifieke 
lidstaat de toepassing van dat middel 
verstaan op een in die lidstaat niet veel 
voorkomende teelt of op een veel 
voorkomende teelt om in een uitzonderlijke
behoefte te voorzien. 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een specifieke 
lidstaat de toepassing van dat middel 
verstaan op een in die lidstaat niet veel 
voorkomende teelt of op een veel 
voorkomende teelt om in een specifieke of 
beperkte behoefte te voorzien of een 
behandeling die van beperkt economisch 
belang is voor de houder van de toelating, 
inclusief zaadbehandeling. 

Or. en

Motivering

De definitie van beperkte toepassing dient te worden verduidelijkt en aangevuld met 
zaadbehandeling.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 384
Artikel 49, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Lidstaten kunnen specifieke 
maatregelen nemen om de indiening van 
aanvragen voor verlenging van de toelating 
voor beperkte toepassing, te 
vergemakkelijken.

Or. el

Motivering

Vereenvoudiging van de bureaucratie en aanmoediging van gebruikers van 
gewasbeschermingsproducten voor beperkte toepassing zal veel problemen in verband met 
bepaalde teelten oplossen.
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Amendement ingediend door Evangelia Tzampazi

Amendement 385
Artikel 49, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Lidstaten kunnen specifieke 
maatregelen nemen om de indiening van 
aanvragen voor verlenging van de toelating 
voor beperkte toepassing, te 
vergemakkelijken.

Or. el

Motivering

Daar houders van toelatingen geen bijzonder financieel voordeel hebben bij beperkte 
toepassingen is het nuttig de daarmee verband houdende procedures te vereenvoudigen, 
teneinde dergelijke toepassingen te steunen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 386
Artikel 49, lid 3, letter (d)

d) de documentatie en informatie ter staving 
van een uitbreiding van de toepassing door 
de in lid 2 bedoelde personen of instanties is 
ingediend.

d) de documentatie en informatie ter staving 
van een uitbreiding van de toepassing door 
de in lid 2 bedoelde personen of instanties is 
ingediend. De studies die noodzakelijk zijn 
om de maximumresidugehaltes vast te 
stellen, kunnen worden uitgevoerd door 
wetenschappelijke instituten of officiële 
organen.

Or. es

Motivering

De kosten van wetenschappelijke studies vormen een zeer ernstige belemmering voor de 
ontwikkeling van beperkte toepassingen. Dit amendement heeft tot doel oplossingen aan te 
dragen die vanuit economisch oogpunt beter haalbaar zijn.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso, Carmen Fraga Estévez, Esther Herranz García

Amendement 387
Artikel 49, lid 3 bis (nieuw)
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3 bis. De criteria voor toelating voor 
beperkte toepassing moeten ruimte laten 
voor de extrapolatie van gegevens die zijn 
verkregen voor andere botanisch of 
agronomisch nauw verwante teelten. 

Or. es

Motivering

Bij teelten die nauw aan elkaar verwant zijn, zoals de kers en de sleedoorn, moeten de 
gegevens ten behoeve van eerste toelating ook kunnen worden geëxtrapoleerd ten behoeve 
van toelatingen voor beperkte toepassing.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 388
Artikel 49, lid 5, alinea 2

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

Op het etiket wordt vermeld dat dergelijke 
toepassingen niet zijn geëvalueerd ten 
aanzien van doeltreffendheid en 
fytotoxiciteit. Onverminderd het bepaalde 
in artikel 70 is de houder van de toelating 
niet aansprakelijk voor enig verlies als 
gevolg van toepassingen die in 
overeenstemming zijn met uitbreidingen 
van de toelating.    

Or. en

Motivering

Houders van toelatingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor negatieve gevolgen 
van uitbreidingen van toelatingen. Toch blijven toelatinghouders bezorgd over dit punt. Met 
dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat zij niet aansprakelijk zijn. Hierdoor vervalt de 
noodzaak van alternatieve voorlichting in gevallen waarin zij weigeren uitbreidingen van 
toepassingen op het etiket te vermelden. Een definitie is noodzakelijk voor 
handhavingsdoeleinden.     

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 389
Artikel 49, lid 5, alinea 2
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Indien de houder van de toelating weigert, 
dan zorgt de lidstaat ervoor dat de 
gebruikers, wat de gebruiksaanwijzing 
betreft, via een officiële publicatie of een 
officiële website volledige en 
gespecificeerde voorlichting ontvangen.

Indien de houder van de toelating weigert, 
dan zorgt de lidstaat ervoor dat de 
gebruikers, wat de gebruiksaanwijzing 
betreft, via een officiële publicatie of een 
officiële website volledige en 
gespecificeerde voorlichting ontvangen. 
Deze informatie vrijwaart de houder van de 
toelating van alle aansprakelijkheid in 
verband met uitbreidingen van de toelating 
voor beperkte toepassingen. 

Or. de

Motivering

De aansprakelijkheid van een bedrijf moet beperkt blijven tot de aangevraagde toelating. Het 
bedrijf heeft uitsluitend voor deze toelating de gegevens verzameld die nodig zijn voor een 
evaluatie van een veilig gebruik van zijn product. Als een lidstaat zelf de verlenging van een 
toelating verleent, zonder dat een bedrijf daar om verzoekt, kan het bedrijf niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het verdere gebruik.   

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

Amendement 390
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Parallelimport

1. Voordat een importeur een 
gewasbeschermingsmiddel volgens de 
regels voor parallelimport op de markt van 
een lidstaat kan brengen, dient hij een 
identiteitscertificaat aan te vragen bij de 
bevoegde autoriteit de desbetreffende 
lidstaat.
2. De bevoegde autoriteit van de 
aangewezen lidstaat neemt binnen 45 
dagen na ontvangst van de aanvraag en op 
basis van de criteria zoals vastgelegd in 
artikel 3, lid 9, letter b), een besluit over de 
verstrekking van het identiteitscertificaat.
3. Een importeur aan wie een 
identiteitscertificaat is verstrekt, behoeft 
geen registratiedossier over te leggen voor 
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het geïmporteerde 
gewasbeschermingsmiddel met 
uitzondering van:
(a) bewijs dat dit product is toegelaten in de 
lidstaat waaruit het is ingevoerd 
overeenkomstig Richtlijn 91/414/EEG of de 
onderhavige verordening, 
(b) bewijs dat het ingevoerde product 
identiek is aan een toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel in de 
aangewezen lidstaat (referentie-
gewasbeschermingsmiddel),
(c) bewijs dat herverpakking geen 
schadelijke gevolgen heeft voor de 
oorspronkelijke toestand van het product of 
de reputatie van het handelsmerk en de 
eigenaar ervan.
4. De geldigheid van het 
identiteitscertificaat loopt gelijktijdig af met 
de toelating van het referentieproduct of 
het aflopen van de toelating van het 
ingevoerde product in de lidstaat waaruit 
het is ingevoerd. Wanneer de toelating van 
het referentieproduct niet wordt 
ingetrokken om gezondheids- of 
milieuredenen, kan de importeur het 
ingevoerde product nog gedurende één jaar 
na de datum van de intrekking blijven 
verkopen.   

Or. en

Motivering

Vanwege de vereenvoudigde procedure voor het op de markt brengen wordt de 
parallelhandel misbruikt als markttoegang voor illegale producten (niet geëvalueerd en/of 
namaak). Daarom moeten in deze verordening duidelijke en strikte communautaire 
voorschriften worden opgenomen voor de regulering van de parallelhandel, teneinde een 
hoger niveau van harmonisatie, veiligheid en controle te verwezenlijken.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 391
Artikel 49 bis (nieuw)
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Artikel 49 bis
Parallelimport

1. In afwijking van artikel 28, lid 1, mogen 
lidstaten de invoer en het op de markt 
brengen van een gewasbeschermingsmiddel 
op hun grondgebied door middel van 
parallelhandel alleen toestaan na een 
administratieve procedure om na te gaan of 
het identiek is aan het 
gewasbeschermingsmiddel dat reeds is 
toegelaten ("referentie-
gewasbeschermingsmiddel"). Wanneer dit 
het geval is, krijgt het ingevoerde 
gewasbeschermingsmiddel een 
identiteitscertificaat van de bevoegde 
autoriteit van de aangewezen lidstaat.
2. De importeur van een 
gewasbeschermingsmiddel vraagt het 
identiteitscertificaat bij de bevoegde 
autoriteit van de aangewezen lidstaat aan 
voor het gewasbeschermingsmiddel dat hij 
wil invoeren, voordat het voor het eerst 
wordt ingevoerd en op de markt wordt 
gebracht.
3. De bevoegde autoriteit van de 
aangewezen lidstaat neemt binnen 45 
dagen een besluit, als aan de vereisten van 
dit lid is voldaan. Wanneer de autoriteit 
verzekert dat aan de vereisten van dit lid is 
voldaan, ontvangt de importeur een 
identiteitscertificaat voor het middel in 
kwestie.
4. De aanvrager wordt vrijgesteld van 
overlegging van de gegevens en test- en 
studieverslagen die voor toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel vereist zijn.
5. De bevoegde autoriteit bij wie het verzoek 
wordt ingediend, verzoekt de bevoegde 
instantie van het land van herkomst om:
a) de exacte samenstelling van het middel 
te geven, teneinde na te gaan of het 
identiek is aan het reeds in de 
referentielidstaat toegelaten 
gewasbeschermingsmiddel, en 
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b) na te gaan of het middel in die lidstaat is 
toegelaten overeenkomstig de 
toelatingsprocedure van Richtlijn 
91/414/EEG of van de onderhavige 
verordening.
6. Middelen die via parallelle import 
worden ingevoerd, mogen niet worden
herverpakt.
7. Het identiteitscertificaat verloopt met de 
toelating van het 
referentiegewasbeschermingsmiddel of met 
het aflopen van de toelating van het 
ingevoerde middel in de lidstaat van 
waaruit het is uitgevoerd. Wanneer de 
toelating voor het referentiemiddel wordt 
ingetrokken om andere dan gezondheids-
of milieuredenen, mag de importeur tot een 
jaar na dato van de intrekking het 
ingevoerde middel blijven verkopen.

Or. es

Motivering

De rapporteur houdt terecht staande dat er duidelijke en strenge regels voor parallelimport 
op communautair niveau moeten worden vastgelegd, zodat er sprake is van een hoog niveau 
van harmonisatie, veiligheid en controle. Echter, om ervoor te zorgen dat een geïmporteerd 
product gelijk is aan het referentieproduct, moet herverpakking niet worden toegestaan. 
Bovendien moet de bevoegde autoriteit van het ontvangende land, en niet de aanvrager, 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de gehele administratieve procedure die vereist 
is om vast te stellen of het desbetreffende product identiek is en is toegelaten in het 
exporterende land.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 392
Artikel 50, titel

Noodsituaties in de landbouw Noodtoelatingen

Or. en

Motivering

De met dit amendement gewijzigde titel verduidelijkt het onderwerp van dit artikel en voorziet 
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in noodtoelatingen op andere terreinen dan de landbouw, zoals overstromingsbescherming en 
beheersing van binnendringende soorten. 

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 393
Artikel 50, lid 1, alinea 1

1. In afwijking van artikel 28 mag een 
lidstaat in bijzondere omstandigheden voor 
ten hoogste 120 dagen toelaten dat 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht met het oog op een beperkt 
en gecontroleerd gebruik, wanneer een 
dergelijke maatregel nodig blijkt ingevolge 
een op geen enkele andere redelijke manier 
te bestrijden fytosanitair gevaar.

1. In afwijking van artikel 28 mag een 
lidstaat in bijzondere omstandigheden voor 
ten hoogste 120 dagen toelaten dat 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht met het oog op een beperkt 
en gecontroleerd gebruik, wanneer een 
dergelijke maatregel nodig blijkt ingevolge 
een op geen enkele andere redelijke manier 
te bestrijden fytosanitair gevaar of andere 
noodsituatie die binnen de werkingssfeer 
van deze verordening valt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op de titel van artikel 50.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 394
Artikel 50, lid 3, letter (a)

a)of de behandelde teelt veilig op de markt 
kan worden gebracht, en

schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om redenen van consistentie, daar het op de markt brengen 
van behandelde teelt in deze omstandigheden valt onder de bepalingen van artikel 18, lid 4, 
van Verordening (EG) nr. 396/2005.   
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 395
Artikel 51, lid 1, alinea 1

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

1. In afwijking van artikel 28 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoeks-
of ontwikkelingsdoeleinden waarbij een 
niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel in 
het milieu wordt gebracht, worden 
uitgevoerd wanneer de lidstaat op wiens 
grondgebied het experiment of de proef zal 
worden uitgevoerd, de beschikbare gegevens 
heeft beoordeeld en een toelating voor 
experimentele doeleinden heeft verleend.  
Alle experimenten of proeven moeten zeer 
streng worden gecontroleerd, teneinde te 
waarborgen dat er geen onmiddellijke of 
vertraagde schadelijke effecten zijn voor de 
gezondheid van mensen - met name 
bewoners, toeschouwers en kwetsbare 
groepen zoals zuigelingen, kinderen, 
zwangere vrouwen, ouderen, zieken en 
mensen die medicijnen gebruiken - of 
dieren, hetzij rechtstreeks hetzij via 
drinkwater, voedsel, voer of de lucht, ook 
op ver van gebruikslocatie verwijderde 
plaatsen na lang transport, dan wel 
effecten op de werkplek via andere 
indirecte gevolgen, rekening houdend met 
cumulatieve en synergistische effecten, of 
op het grondwater. De toelating kan een 
beperking inhouden van de hoeveelheden 
die mogen worden gebruikt en de gebieden 
die mogen worden behandeld, en kan 
bijkomende voorwaarden opleggen om 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens of dier of onaanvaardbare 
schadelijke gevolgen voor het milieu te 
voorkomen, zoals de noodzaak te 
voorkomen dat levensmiddelen of 
diervoeders die residuen bevatten in de 
voedselketen terechtkomen, tenzij reeds 
krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 
een relevante bepaling is vastgesteld.

Or. en
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Motivering

Hoewel onderzoek en ontwikkeling belangrijk zijn, kan de vrijkoming in het milieu van een 
niet-toegelaten pesticideproduct gevaren inhouden voor de gezondheid van mens en dier of 
voor het milieu, hetgeen tegengesteld is aan het doel van deze verordening met betrekking tot 
het hoge niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu. Derhalve dienen alle 
experimenten en proeven zeer streng te worden gecontroleerd, teneinde te waarborgen dat er 
geen sprake is van onmiddellijke of vertraagde schadelijke effecten voor de gezondheid en het 
milieu.  

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies

Amendement 396
Artikel 51, lid 1, alinea 1

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

1. In afwijking van artikel 28 mogen 
experimenten of proeven voor onderzoeks-
of ontwikkelingsdoeleinden waarbij een 
niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel in 
het milieu wordt gebracht, worden 
uitgevoerd wanneer de lidstaat op wiens 
grondgebied het experiment of de proef zal 
worden uitgevoerd, de beschikbare gegevens 
heeft beoordeeld en een toelating voor 
experimentele doeleinden heeft verleend. 
Alle experimenten of proeven moeten zeer 
streng worden gecontroleerd, teneinde te 
waarborgen dat er geen onmiddellijke of 
vertraagde schadelijke effecten zijn voor de 
gezondheid van mensen - met name 
bewoners, toeschouwers en kwetsbare 
groepen - of dieren, hetzij rechtstreeks 
hetzij via drinkwater, voedsel, voer of de 
lucht, ook op ver van gebruikslocatie 
verwijderde plaatsen na lang transport, dan 
wel effecten op de werkplek via andere 
indirecte gevolgen, rekening houdend met 
cumulatieve en synergistische effecten, of 
op het grondwater. De toelating kan een 
beperking inhouden van de hoeveelheden 
die mogen worden gebruikt en de gebieden 
die mogen worden behandeld, en kan 
bijkomende voorwaarden opleggen om 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens of dier of onaanvaardbare 
schadelijke gevolgen voor het milieu te 
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voorkomen, zoals de noodzaak te 
voorkomen dat levensmiddelen of 
diervoeders die residuen bevatten in de 
voedselketen terechtkomen, tenzij reeds 
krachtens Verordening (EG) nr. 396/2005 
een relevante bepaling is vastgesteld.

Or. en

Motivering

Hoewel onderzoek en ontwikkeling belangrijk zijn, kan de vrijkoming in het milieu van een 
niet-toegelaten pesticideproduct gevaren inhouden voor de gezondheid van mens en dier of 
voor het milieu, hetgeen tegengesteld is aan het doel van deze verordening met betrekking tot 
het hoge niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu. Derhalve dienen alle 
experimenten en proeven zeer streng te worden gecontroleerd, teneinde te waarborgen dat er 
geen sprake is van onmiddellijke of vertraagde schadelijke effecten voor de gezondheid en het 
milieu.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 397
Artikel 51, lid 4 bis (nieuw)

Maximumresidugehaltes
4 bis. Voor toegelaten producten en 
toepassingen waarop deze verordening van 
toepassing is, worden de toegestane 
maximumresidugehaltes tijdig vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 4, lid 2, van 
deze verordening.
Tijdelijk toegestane 
maximumresidugehaltes voor de krachtens 
de artikelen 49 en 50 van deze verordening 
toegelaten toepassingen en voor 
toepassingen van producten die nieuwe 
actieve stoffen bevatten, moeten zijn 
opgenomen in Bijlage III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Een besluit dient te 
worden genomen binnen 60 dagen na 
voorlegging door de evaluerende lidstaat.
4 ter. Vóór opneming in Bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de 
Autoriteit verzocht de residugehaltes zoals 
bedoeld in lid 2 te evalueren. Een besluit 
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dient te worden genomen binnen 60 dagen 
na openbaarmaking van het advies van de 
Autoriteit. 
4 quater. De besluiten zoals bedoeld in de 
leden 4 bis en 4 ter worden genomen 
volgens de procedure van artikel 76, lid 3.      

Or. en

Motivering

De vaststelling van in de EU toegestane maximumresidugehaltes moet niet worden vertraagd 
door administratieve procedures. Elk tijdverlies heeft negatieve gevolgen voor de vrije handel 
in levensmiddelen en veevoeder in de Europese Unie. 

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 398
Artikel 51 bis (nieuw)

Artikel 51 bis
Maximumresidugehaltes

1. Voor toegelaten producten en 
toepassingen waarop deze verordening van 
toepassing is, worden de toegestane 
maximumresidugehaltes tijdig vastgesteld 
in overeenstemming met artikel 4, lid 2, van 
deze verordening.
2. Tijdelijk toegestane 
maximumresidugehaltes voor de krachtens 
de artikelen 49 en 50 van deze verordening 
toegelaten toepassingen en voor 
toepassingen van producten die nieuwe 
actieve stoffen bevatten, moeten zijn 
opgenomen in Bijlage III van Verordening 
(EG) nr. 396/2005. Een besluit dient te 
worden genomen binnen 60 dagen na 
voorlegging door de evaluerende lidstaat.
3. Vóór opneming in Bijlage II van 
Verordening (EG) nr. 396/2005 wordt de 
Autoriteit verzocht de residugehaltes zoals 
bedoeld in lid 2 te evalueren. Een besluit 
dient te worden genomen binnen 60 dagen
na openbaarmaking van het advies van de 
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Autoriteit.
4. De besluiten zoals bedoeld in de leden 2 
en 3 worden genomen volgens de procedure 
van artikel 76, lid 3.     

 

Or. en

Motivering

De vaststelling van in de EU toegestane maximumresidugehaltes moet niet worden vertraagd 
door administratieve procedures. Elk tijdverlies heeft negatieve gevolgen voor de vrije handel 
in levensmiddelen en veevoeder in de Europese Unie.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 399
Artikel 52, alinea 2

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding en goede 
milieupraktijken, worden toegepast. 

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding worden 
toegepast. 

Or. de

Motivering

Uitbreiding van een toelating tot beperkte toepassingen kan nationaal noodzakelijk zijn. De 
lidstaten dienen derhalve ook over de mogelijkheid daartoe te beschikken.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Amendement 400
Artikel 52, alinea 2

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
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artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding en goede 
milieupraktijken, worden toegepast. 

artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van niet-
chemische methodes voor 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer en goede milieupraktijken, 
worden toegepast. 

Or. en

Motivering

Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan niet-chemische methodes voor 
plagenbestrijding als enige echte preventieve en duurzame oplossing. Deze methodes zijn 
beter in overeenstemming met de doelstellingen voor een duurzame gewasbescherming dan 
vertrouwen op complexe chemicaliën voor het doden van planten, insecten of andere vormen 
van leven, daar deze niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt. De lidstaten dienen de 
brede toepassing van niet-chemische methodes voor gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer te bevorderen en te stimuleren.   

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

Amendement 401
Artikel 52, alinea 2

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding en goede 
milieupraktijken, worden toegepast. 

Een juist gebruik houdt in dat wordt voldaan 
aan de voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, en dat de beginselen 
van goede gewasbeschermingspraktijken, en 
zo mogelijk ook de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding zoals 
vastgelegd in de bijlagen III en IV van de 
kaderrichtlijn inzake een duurzaam 
gebruik van pesticiden, worden toegepast. 

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een koppeling gemaakt met de kaderrichtlijn inzake een duurzaam 
gebruik van pesticiden.  
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Amendement ingediend door Christa Klaß, Anja Weisgerber, Erna Hennicot-Schoepges, 
Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber

Amendement 402
Artikel 52, alinea 3

Uiterlijk op 1 januari 2014 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken.

schrappen

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een koppeling gemaakt met de kaderrichtlijn inzake een duurzaam 
gebruik van pesticiden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 403
Artikel 52, alinea 3

Uiterlijk op 1 januari 2014 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken.

Uiterlijk op 1 januari 2011 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen, normen, methodes en 
praktijken om voorrang te geven aan niet-
chemische methodes voor 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer. De lidstaten treffen passende 
voorbereidingen voor een brede toepassing 
van niet-chemische methodes voor 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer.  

Or. en

Motivering

Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan niet-chemische methodes voor 
plagenbestrijding als enige echte preventieve en duurzame oplossing. Deze methodes zijn 
beter in overeenstemming met de doelstellingen voor een duurzame gewasbescherming dan 
vertrouwen op complexe chemicaliën voor het doden van planten, insecten of andere vormen 
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van leven, daar deze niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt. De lidstaten dienen de 
brede toepassing van niet-chemische methodes voor gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer te bevorderen en te stimuleren.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 404
Artikel 52, alinea 3

Uiterlijk op 1 januari 2014 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 
milieupraktijken.

Uiterlijk op 1 januari 2012 beantwoordt het 
juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen, normen, methodes en 
praktijken om voorrang te geven aan niet-
chemische methodes voor 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer.

Or. en

Motivering

Er dient altijd voorrang te worden gegeven aan niet-chemische methodes voor 
plagenbestrijding als enige echte preventieve en duurzame oplossing. Deze methodes zijn 
beter in overeenstemming met de doelstellingen voor een duurzame gewasbescherming dan 
vertrouwen op complexe chemicaliën voor het doden van planten, insecten of andere vormen 
van leven, daar deze niet als duurzaam kunnen worden aangemerkt. De lidstaten dienen de 
brede toepassing van niet-chemische methodes voor gewasbescherming, plagenbestrijding en 
teeltbeheer te bevorderen en te stimuleren.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 405
Artikel 53, lid 1, alinea1

1. De houder van een toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel stelt de lidstaten 
die een toelating hebben verleend
onmiddellijk in kennis van alle nieuwe 
informatie betreffende dat 
gewasbeschermingsmiddel, of een 
werkzame stof, beschermstof of 
synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, die erop wijst 
dat het gewasbeschermingsmiddel 

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

betekenen dat het gewasbeschermingsmiddel 
of de werkzame stof, de beschermstof of het 
synergistisch middel niet langer beantwoordt 
aan de criteria van respectievelijk artikel 29 
en artikel 4. 

Or. de

Motivering

Informatie over een gewasbeschermingsmiddel dient beschikbaar te zijn voor alle betrokken 
lidstaten. 

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 406
Artikel 53, lid 1, alinea 2

Er moet met name kennisgeving worden 
gedaan van mogelijk schadelijke gevolgen 
van dat gewasbeschermingsmiddel, of van 
residuen van een werkzame stof, 
beschermstof of synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, voor de 
gezondheid van mens of dier of voor het 
grondwater, of van hun mogelijk 
onaanvaardbare effecten op gewassen of 
plantaardige producten of op het milieu. 

Er moet met name kennisgeving worden 
gedaan van mogelijk schadelijke gevolgen 
van dat gewasbeschermingsmiddel, of van 
residuen van een werkzame stof, 
beschermstof of synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, voor de 
gezondheid van mens of dier of voor het 
grond- of oppervlaktewater, of van hun 
mogelijk onaanvaardbare effecten op 
gewassen of plantaardige producten of op 
andere delen van het milieu. 

Or. pl

Motivering

Verduidelijking. In de huidige vorm heeft de tekst alleen betrekking op bepaalde delen van het 
biotische (planten en dieren) en het abiotische (bijv. water) milieu. Informatie over de 
effecten op andere delen van het milieu (bijv. bodem, geologische structuren, terrein, klimaat) 
moeten worden gezien als een aanvullend element in de beoordeling van de goede werking 
van ecosystemen.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 407
Artikel 53, lid 1, alinea 3
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Daartoe noteert en rapporteert de houder van 
de toelating alle vermoedelijke nadelige 
reacties bij de mens die met het gebruik van 
het gewasbeschermingsmiddel verband 
houden.

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

Or. el

Motivering

De informatie moet ook nadelige gevolgen voor mensen, dieren en het milieu bevatten.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 408
Artikel 53, lid 1, alinea 4

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

schrappen

Or. el

Motivering

Deze alinea wordt geschrapt omdat derde landen een andere wetgeving hebben, waardoor 
het moeilijk wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de EU te vergelijken.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 409
Artikel 53, lid 3

3. De lidstaat van elke zone die het eerst 
een toelating heeft verleend, evalueert de 
ontvangen informatie en licht de andere 
lidstaten die tot dezelfde zone behoren in 
wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of 
te wijzigen.

3. De lidstaten evalueren de ontvangen 
informatie.

Hij licht de andere lidstaten, de Autoriteit Zij lichten de Autoriteit en de Commissie in 
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en de Commissie in wanneer hij van oordeel 
is dat niet langer is voldaan aan de 
voorwaarden van de goedkeuring van de 
werkzame stof, de beschermstof of het 
synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, en stelt voor dat 
de goedkeuring wordt ingetrokken of de 
voorwaarden worden gewijzigd.

wanneer zij van oordeel zijn dat niet langer 
is voldaan aan de voorwaarden van de 
goedkeuring van de werkzame stof, de 
beschermstof of het synergistisch middel in 
het gewasbeschermingsmiddel, en stellen
voor dat de goedkeuring wordt ingetrokken 
of de voorwaarden worden gewijzigd.

Or. de

Motivering

Informatie over een gewasbeschermingsmiddel dient beschikbaar te zijn voor alle betrokken 
lidstaten.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 410
Artikel 53, lid 3, alinea 1

3. De lidstaat van elke zone die het eerst een 
toelating heeft verleend, evalueert de 
ontvangen informatie en licht de andere 
lidstaten die tot dezelfde zone behoren in 
wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of te 
wijzigen.

3. De lidstaat die dergelijke informatie 
ontvangt geeft deze onmiddellijk door aan 
de andere lidstaten. Onverminderd het 
recht van lidstaten om tijdelijke 
beschermingsmaatregelen te nemen, 
evalueert de lidstaat die een toelating heeft 
verleend de ontvangen informatie en licht de 
andere lidstaten die tot dezelfde zone 
behoren in wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of te 
wijzigen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd een mechanisme in het leven te roepen waarmee lidstaten 
informatie over mogelijke schadelijke effecten kunnen delen.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 411
Artikel 53, lid 3, alinea 1
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3. De lidstaat van elke zone die het eerst een 
toelating heeft verleend, evalueert de 
ontvangen informatie en licht de andere 
lidstaten die tot dezelfde zone behoren in 
wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of te 
wijzigen.

3. De lidstaat die dergelijke informatie 
ontvangt geeft deze onmiddellijk door aan 
de andere lidstaten die tot dezelfde zone 
behoren. Onverminderd het recht van 
lidstaten om tijdelijke 
beschermingsmaatregelen te nemen, 
evalueert de lidstaat die het eerst een 
toelating heeft verleend de ontvangen 
informatie en licht de andere lidstaten die tot 
dezelfde zone behoren in wanneer hij beslist 
de toelating overeenkomstig artikel 43 in te 
trekken of te wijzigen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een mechanisme ingesteld om informatie door te geven aan de 
lidstaat die de evaluatie uitvoert. Tevens blijft het recht van lidstaten om bij voldoende grond 
tot zorg unilateraal maatregelen te nemen, behouden.   

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 412
Artikel 53, lid 3, alinea 1

3) De lidstaat van elke zone die het eerst een 
toelating heeft verleend, evalueert de 
ontvangen informatie en licht de andere 
lidstaten die tot dezelfde zone behoren in 
wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of te 
wijzigen.

3) De lidstaat die het eerst een toelating 
heeft verleend, evalueert de ontvangen 
informatie en licht de andere lidstaten in 
wanneer hij beslist de toelating 
overeenkomstig artikel 43 in te trekken of te 
wijzigen.

Or. nl

Motivering

De splitsing in zones is geen geschikt hulpmiddel voor toelating omdat de klimatologische, 
biologische en aquatische omstandigheden in de diverse landen in de voorgestelde zones 
onvergelijkbaar zijn. 
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 413
Artikel 53, lid 4

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

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

Or. de

Motivering

Informatie over een gewasbeschermingsmiddel dient beschikbaar te zijn voor alle betrokken 
lidstaten.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 414
Artikel 53, lid 4

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

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

Or. el

Motivering

De verplichting van jaarlijkse meldingen aan de bevoegde autoriteit is een zware 
administratieve last voor toelatinghouders.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 415
Artikel 54, lid 1, letter (e bis) (nieuw)

(e bis) informatie over basale milieu- en 
gezondheidsrisico's;

Or. en

Motivering

Er moet voor het grote publiek minimale informatie over basale milieu- en 
gezondheidsrisico's van gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar zijn.  

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 416
Artikel 56, lid 1, alinea’s 2, 3, 4 en 5

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen:

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen nodig waren voor de 
toelating in de gegeven omstandigheden, of 
voor een wijziging, verlenging of 
herziening van de toelating.

a) nodig waren voor de toelating of een 
wijziging van de toelating om toepassing op 
een ander gewas mogelijk te maken; en
b) in overeenstemming zijn verklaard met 
de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of goede 
experimentele praktijken overeenkomstig 
de vereiste gegevens voor 
gewasbeschermingsmiddelen van artikel 8, 
lid 1, onder c).
Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 

Wanneer een verslag beschermd is, mag een 
lidstaat het verslag of een samenvatting 
ervan niet gebruiken ten voordele van 
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aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

andere aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Or. en

Motivering

Na een initiële toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar moeten fabrikanten van 
gewasbeschermingsproducten een aanvraag indienen voor hertoelating van hun producten, 
om aan te tonen dat deze volgens de jongste wetenschappelijke inzichten geen risico inhouden 
voor gezondheid en het milieu. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de 
beschikking te hebben over veel nieuwe gegevens. Daar deze gegevens aanzienlijke 
investeringen vertegenwoordigen voor de houders van de toelating, moeten deze intellectuele 
eigendommen worden beschermd, teneinde deze investeringen te beschermen.

Bescherming van gegevens dient niet beperkt te blijven tot goede laboratoriumpraktijken 
(GLP) of goede experimentele praktijken GEP, want ook andere dan deze praktijken 
vertegenwoordigen belangrijke intellectuele eigendommen en de bezitter ervan dient te 
worden beschermd tegen gebruik ervan door derden. Zo gaat het bij risicobeoordelingen niet 
om GLP- of GEP-gegevens, maar zij zijn wel voor een groot deel gebaseerd op 
hooggekwalificeerde expertise en dienen derhalve te worden beschermd.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 417
Artikel 56, lid 1, alinea’s 2, 3, 4 en 5

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen onder de gegeven 
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studieverslagen: omstandigheden nodig waren voor de 
toelating, wijziging, verlenging of 
herziening van de toelating,

a) nodig waren voor de toelating of een
wijziging van de toelating om toepassing op 
een ander gewas mogelijk te maken; en
b) in overeenstemming zijn verklaard met 
de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of goede 
experimentele praktijken overeenkomstig 
de vereiste gegevens voor 
gewasbeschermingsmiddelen van artikel 8, 
lid 1, onder c).
Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 
aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 
aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Or. de

Motivering

In tegenstelling tot andere producten moeten gewasbeschermingsproducten na een initiële 
toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar volledig geëvalueerd en opnieuw toegelaten worden. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de beschikking te hebben over veel 
nieuwe gegevens. Deze gegevens vertegenwoordigen aanzienlijke investeringen voor de 
houders van de toelating. Als deze gegevens niet worden beschermd, kunnen veel producten 
niet ondersteund worden. Dit geldt met name ten aanzien van minder wijd verbreide zaden.

Bescherming van gegevens dient niet beperkt te blijven tot goede laboratoriumpraktijken 
(GLP) of goede experimentele praktijken GEP. Zo gaat het bij risicobeoordelingen niet om 
GLP- of GEP-gegevens, maar deze beoordelingen zijn wel voor een groot deel gebaseerd op 
hooggekwalificeerde expertise en dienen derhalve te worden beschermd.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 418
Artikel 56, lid 1, alinea 2

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen:

De bescherming geldt voor test- en 
studieverslagen die door een aanvrager van 
een toelating overeenkomstig deze 
verordening (hierna "de oorspronkelijke 
aanvrager" genoemd) bij een lidstaat zijn 
ingediend, op voorwaarde dat deze test- en 
studieverslagen nodig waren voor de 
toelating in de gegeven omstandigheden, of 
voor een wijziging, verlenging of 
herziening van de toelating.

a) nodig waren voor de toelating of een 
wijziging van de toelating om toepassing op
een ander gewas mogelijk te maken; en
b) in overeenstemming zijn verklaard met 
de beginselen van goede 
laboratoriumpraktijken of goede 
experimentele praktijken overeenkomstig 
de vereiste gegevens voor 
gewasbeschermingsmiddelen van artikel 8, 
lid 1, onder c).

Or. en

Motivering

Na een initiële toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar moeten fabrikanten van 
gewasbeschermingsproducten een aanvraag indienen voor hertoelating van hun producten, 
om aan te tonen dat deze volgens de jongste wetenschappelijke inzichten geen risico inhouden 
voor gezondheid en het milieu. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de 
beschikking te hebben over veel nieuwe gegevens. Daar deze gegevens aanzienlijke 
investeringen vertegenwoordigen voor de houders van de toelating, moeten deze intellectuele 
eigendommen worden beschermd, teneinde deze investeringen te beschermen.

Bescherming van gegevens dient niet beperkt te blijven tot goede laboratoriumpraktijken 
(GLP) of goede experimentele praktijken GEP, want ook andere dan deze praktijken 
vertegenwoordigen belangrijke intellectuele eigendommen en de bezitter ervan dient te 
worden beschermd tegen gebruik ervan door derden. Zo gaat het bij risicobeoordelingen niet 
om GLP- of GEP-gegevens, maar zij zijn wel voor een groot deel gebaseerd op 
hooggekwalificeerde expertise en dienen derhalve te worden beschermd.
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Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 419
Artikel 56, lid 1, alinea 2, letter (a)

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

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

Or. el

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met omstandigheden waarin het toepassingsgebied 
verandert, bijvoorbeeld bij uitbreiding het gebruik van veld- tot broeikasteelten, waarvoor het 
verstrekken van aanvullende informatie noodzakelijk is.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 420
Artikel 56, lid 1, alinea 3

Wanneer een verslag beschermd is, mag de
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 
aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

Wanneer een verslag beschermd is, mag een
lidstaat het verslag of een samenvatting 
ervan niet gebruiken ten voordele van 
andere aanvragers van toelating voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 56, lid 1, tweede alinea.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 421
Artikel 56, lid 1, alinea 3

Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen het niet 
gebruiken ten voordele van andere 

Wanneer een verslag beschermd is, mag de 
lidstaat die het heeft ontvangen of enige 
andere lidstaat het verslag of een 
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aanvragers van toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

samenvatting ervan niet gebruiken ten 
voordele van andere aanvragers van 
toelatingen voor
gewasbeschermingsmiddelen, met 
uitzondering van de gevallen in lid 2, in 
artikel 59 of in artikel 77. 

Or. en

Motivering

Bedrijven die willen investeren in onderzoek voor nieuwe toepassingen voor toegelaten
gewasbeschermingsproducten, in het bijzonder voor kleinere teelten, moeten worden 
aangemoedigd. Verlenging van de initiële gegevensbeschermingsperiode tot meer dan 10 
jaar, zoals in het geval van veterinaire producten, zal dergelijk onderzoek aanmoedigen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 422
Artikel 56, lid 1, alinea 4

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar voor 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandstalige versie.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 423
Artikel 56, lid 1, alinea 4

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 

De gegevensbeschermingsperiode duurt tien 
jaar vanaf de datum van de eerste toelating 
in die lidstaat, met uitzondering van wat is 
bepaald in lid 2, in artikel 59 of in artikel 77. 
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Die periode wordt uitgebreid tot 12 jaar
voor gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Die periode wordt uitgebreid tot 15 jaar
voor gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
artikel 46 geldt.

Or. en

Motivering

Bedrijven die willen investeren in onderzoek voor nieuwe toepassingen voor toegelaten 
gewasbeschermingsproducten, in het bijzonder voor kleinere teelten, moeten worden 
aangemoedigd. Verlenging van de initiële gegevensbeschermingsperiode tot meer dan 10 
jaar, zoals in het geval van veterinaire producten, zal dergelijk onderzoek aanmoedigen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 424
Artikel 56, lid 1, alinea 5

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

schrappen

Or. en

Motivering

Na een initiële toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar moeten fabrikanten van 
gewasbeschermingsproducten een aanvraag indienen voor hertoelating van hun producten, 
om aan te tonen dat deze volgens de jongste wetenschappelijke inzichten geen risico inhouden 
voor gezondheid en het milieu. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de 
beschikking te hebben over veel nieuwe gegevens. Daar deze gegevens aanzienlijke 
investeringen vertegenwoordigen voor de houders van de toelating, moeten deze intellectuele 
eigendommen worden beschermd, teneinde deze investeringen te beschermen.

Bescherming van gegevens dient niet beperkt te blijven tot goede laboratoriumpraktijken 
(GLP) of goede experimentele praktijken GEP, want ook andere dan deze praktijken 
vertegenwoordigen belangrijke intellectuele eigendommen en de bezitter ervan dient te 
worden beschermd tegen gebruik ervan door derden. Zo gaat het bij risicobeoordelingen niet 
om GLP- of GEP-gegevens, maar zij zijn wel voor een groot deel gebaseerd op 
hooggekwalificeerde expertise en dienen derhalve te worden beschermd.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz, Christa Klaß

Amendement 425
Artikel 56, lid 1, alinea 5

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Een studie wordt gedurende een periode 
van drie jaar na de in derde alinea 
hierboven vermelde periode beschermd als 
dit nodig is om een toelating te verlengen of 
te herzien.

Or. en

Motivering

Bedrijven die willen investeren in onderzoek voor nieuwe toepassingen voor toegelaten 
gewasbeschermingsproducten, in het bijzonder voor kleinere teelten, moeten worden 
aangemoedigd. Verlenging van de initiële gegevensbeschermingsperiode tot meer dan 10 
jaar, zoals in het geval van veterinaire producten, zal dergelijk onderzoek aanmoedigen.

Amendement ingediend door Christofer Fjellner

Amendement 426
Artikel 56, lid 1, alinea 5

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien.

Een studie wordt niet beschermd indien zij 
alleen nodig was om een toelating te 
verlengen of te herzien, tenzij zij nieuwe 
wetenschappelijke informatie bevat die van 
belang is voor het beperken van risico's.

Or. en

Motivering

Gewasbeschermingsproducten moeten tien jaar na eerste toelating opnieuw worden 
geëvalueerd en toegelaten. Hiervoor zijn nieuwe studies noodzakelijk en deze 
vertegenwoordigen aanzienlijke investeringen voor de houders van een toelating. Als 
dergelijke studies niet worden beschermd, zijn fabrikanten er wellicht minder snel toe geneigd 
deze te verrichten. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat belangrijke informatie met 
betrekking tot risicobeperking verloren gaat. Hoewel in het voorstel een lovenswaardige 
poging wordt gedaan om de toepassing van gegevensbeschermingsregels te vereenvoudigen, 
is dit amendement noodzakelijk om de hierboven geschetste ontwikkeling te voorkomen.    
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos + Holger Krahmer

Amendement 427
Artikel 56, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Indien de oorspronkelijke aanvrager 
besluit binnen 7 jaar na eerste toelating een 
aanvraag in te dienen voor verlenging van 
toelatingen voor beperkte toepassingen, 
wordt de gegevensbeschermingsperiode 
verlengd met één jaar voor elke twee 
verlengingen van toelatingen voor beperkte 
toepassing. De initiële 
gegevensbeschermingsperiode kan worden 
verlengd met ten hoogste vijf jaar.  

Or. en

Motivering

Bedrijven die willen investeren in onderzoek voor nieuwe toepassingen voor toegelaten 
gewasbeschermingsproducten, in het bijzonder voor kleinere teelten, moeten worden 
aangemoedigd. Verlenging van de initiële gegevensbeschermingsperiode tot meer dan 10 
jaar, zoals in het geval van veterinaire producten, zal dergelijk onderzoek aanmoedigen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 428
Artikel 56, lid 2, letter (b bis) (nieuw)

b bis. wanneer een monopolie ontstaat. 

Or. es

Motivering

De nieuwe verordening moet bepalingen bevatten ter voorkoming van het ontstaan van 
monopolies op de markt voor gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 429
Artikel 56, lid 3, inleidende formule en letter (a)

3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 
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1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier om gegevensbescherming 
heeft verzocht en de betrokken lidstaat voor 
elk test- of studieverslag de volgende 
informatie heeft verstrekt:

1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier of aanvullende informatie 
om gegevensbescherming heeft verzocht en 
de betrokken lidstaat voor elk test- of 
studieverslag de volgende informatie heeft 
verstrekt:

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen van de 
toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating in de gegeven omstandigheden, of 
voor wijziging, verlenging of herziening 
van de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 

Or. en

Motivering

Na een initiële toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar moeten fabrikanten van 
gewasbeschermingsproducten een aanvraag indienen voor hertoelating van hun producten, 
om aan te tonen dat deze volgens de jongste wetenschappelijke inzichten geen risico inhouden 
voor gezondheid en het milieu. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de 
beschikking te hebben over veel nieuwe gegevens. Daar deze gegevens aanzienlijke 
investeringen vertegenwoordigen voor de houders van de toelating, moeten deze intellectuele 
eigendommen worden beschermd, teneinde deze investeringen te beschermen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 430
Artikel 56, lid 3, inleidende formule en letter (a)

3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 
1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier om gegevensbescherming 
heeft verzocht en de betrokken lidstaat voor 
elk test- of studieverslag de volgende 
informatie heeft verstrekt:

3. Gegevensbescherming overeenkomstig lid 
1 wordt slechts toegekend wanneer de 
oorspronkelijke aanvrager bij de indiening 
van het dossier of aanvullende informatie
om gegevensbescherming heeft verzocht en 
de betrokken lidstaat voor elk test- of 
studieverslag de volgende informatie heeft 
verstrekt:

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating, of voor wijzigingen van de 
toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 

a) de verantwoording dat de ingediende test-
en studieverslagen nodig zijn voor de eerste 
toelating in de gegeven omstandigheden, of 
voor wijziging, verlenging of herziening 
van de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel; 
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Or. de

Motivering

In tegenstelling tot andere producten moeten gewasbeschermingsproducten na een initiële 
toelatingsperiode van 7 tot 10 jaar volledig geëvalueerd en opnieuw toegelaten worden. De 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten dienen hiervoor de beschikking te hebben over veel 
nieuwe gegevens. Deze gegevens vertegenwoordigen aanzienlijke investeringen voor de 
houders van de toelating. Als deze gegevens niet worden beschermd, kunnen veel producten 
niet ondersteund worden. Dit geldt met name ten aanzien van minder wijd verbreide zaden.

Amendement ingediend door Holger Krahmer
Amendement 431

Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Wanneer lidstaten 
gewasbeschermingsmiddelen toelaten 
overeenkomstig artikel 35, lid 2 of artikel 
40, beschermen zij binnen elke van de in de 
bijlage I vastgelegde zones de gegevens die 
noodzakelijk zijn voor toelating in de 
onderzoekende lidstaat, conform de 
bepalingen van onderhavig artikel. De 
gegevens worden in elke lidstaat beschermd 
vanaf de datum van toelating.

Or. en

Motivering

De gegevensbescherming dient te worden gegarandeerd in alle lidstaten die toelatingen 
verlenen binnen een zone, teneinde onderzoek van bedrijven naar innoverende producten te 
bevorderen en een voorspelbare bescherming van hun investeringen te waarborgen.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 432
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Binnen elke van de in de bijlage 1 
vastgelegde zones beschermen de lidstaten 
die gewasbeschermingsmiddelen toelaten 
conform artikel 35, lid 2 of door 
wederzijdse erkenning conform artikel 40, 
de gegevens die noodzakelijk zijn voor 
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toelating in de onderzochte lidstaat, 
conform de leden 1, 2 en 3. De 
bescherming geldt in elke lidstaat vanaf de 
datum van toelating.

Or. de

Motivering

Het op een indeling in zones gebaseerde toelatingssysteem moet de gegevensbescherming in 
alle lidstaten garanderen, teneinde investeringen van bedrijven in innoverende producten te 
bevorderen. Het systeem van gegevensbescherming van de nieuwe verordening moet een 
voorspelbare bescherming van de investeringen in elke zone garanderen.

Amendement ingediend door Pilar Ayuso

Amendement 433
Artikel 56, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Ingeval een lidstaat van oordeel is dat 
een monopoliesituatie kan ontstaan en 
indien de aspirant-aanvrager en de houder/ 
houders van de relevante toelatingen van 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergetische middel bevatten 
geen overeenstemming kunnen bereiken 
over de uitwisseling van test- en 
studieverslagen, moeten beide partijen 
overeenstemming bereiken over welke 
rechtbank bevoegd is voor het vaststellen 
van de verdeling van de kosten met 
betrekking tot de uitwisseling van tests en 
studies. De houder/houders van de 
relevante toelating heeft/hebben een 
vordering op de aspirant-aanvrager voor 
een gelijke bijdrage in de bij de rechtbank 
aangegane kosten.

Or. es

Motivering

De nieuwe verordening dient specifieke bepalingen te bevatten om monopoliesituaties op de 
markt van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 434
Artikel 59, lid 2

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

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

Or. en

Motivering

De kosten van het produceren van gegevens zijn hoger dan de nettokosten van de studie. De 
aspirant-aanvrager dient ertoe te worden verplicht bij te dragen in alle kosten van de 
gegevens die hij vervolgens het recht heeft te gebruiken voor zijn eigen registratiebehoeften.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 435
Artikel 59, lid 3

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

3. Wanneer de aspirant-aanvrager en de 
houder of houders van de relevante 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevatten geen 
overeenstemming kunnen bereiken over de 
uitwisseling van test- en studieverslagen 
waarbij gewervelde dieren betrokken zijn, 
licht de aspirant-aanvrager de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat in. Beide partijen 
moeten evenwel overeenstemming bereiken 
over welke arbitragecommissie voor de 
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van de tweede alinea bevoegd is. toepassing van de tweede alinea bevoegd is.
Wanneer geen overeenstemming 
overeenkomstig lid 2 wordt bereikt, 
weerhoudt dat de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat er niet van de test- en 
studieverslagen waarbij gewervelde dieren 
betrokken zijn, voor de aanvraag door de 
aspirant-aanvrager te gebruiken. De 
houder/houders van de relevante toelating 
heeft/hebben een vordering op de 
aspirant-aanvrager voor een gelijke 
deelname in de aangegane kosten; deze kan 
worden afgedwongen voor de door de 
partijen overeenkomstig de eerste alinea 
aangewezen rechtbanken van een lidstaat. 
Deze rechtbanken houden rekening met de 
beginselen van lid 2.

Wanneer geen overeenstemming 
overeenkomstig lid 2 wordt bereikt, kan een 
dergelijke overeenstemming worden 
vervangen door voorlegging van de zaak 
aan een arbitragecommissie en 
aanvaarding van het arbitragebesluit. 
Wanneer de arbitragecommissie haar 
besluit heeft genomen dient de aspirant-
aanvrager het bewijs van de 
overeengekomen betaling te leveren, 
voordat hij gebruik mag maken van de 
gegevens die relevant zijn voor de 
toelatingsaanvraag.

Or. en

Motivering

Test en studies die worden uitgevoerd met het oog op het verkrijgen van toelating vormen een 
aanzienlijke investering voor de houder van een toelating. Deze intellectuele eigendom dient 
adequaat te worden beschermd. De aspirant-aanvrager mag pas toestemming krijgen om 
gebruik te maken van deze gegevens wanneer overeenstemming is bereikt over financiële 
compensatie of deze overeenstemming is vervangen door een arbitragebesluit en het bewijs 
van betaling is geleverd.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 436
Artikel 60, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De aanvrager moet in de gelegenheid 
worden gesteld opmerkingen te formuleren 
voordat de bevoegde autoriteit een besluit 
neemt over de vertrouwelijkheid van de 
gegevens dat bindend is voor alle lidstaten, 
de Autoriteit en de Commissie. Het besluit, 
waarvan de aanvrager in kennis dient te 
worden gesteld, dient een adequate 
motivering te bevatten. De aanvrager heeft 
het recht dit besluit voor een rechtbank aan 
te vechten voordat het wordt uitgevoerd, 
met het oog op een herziening van de 
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beoordeling en het besluit van de bevoegde 
autoriteit door de rechtbank en om te 
voorkomen dat de gegevens in kwestie 
openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

De openbaarmaking van gevoelige informatie kan commerciële belangen aanzienlijk schaden. 
De eigenaar van deze informatie moet dan ook in de gelegenheid worden gesteld 
opmerkingen te formuleren over een besluit tot openbaarmaking alvorens het wordt genomen, 
en het indien nodig in rechte aan te vechten.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 437
Artikel 60, lid 2, inleidende formule

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

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

Or. en

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 438
Artikel 60, lid 2, letter (b)

b) de specificatie van de zuiverheid van 
de werkzame stof, met uitzondering van de 
onzuiverheden die in toxicologisch, 
ecotoxicologisch of milieuopzicht als 
relevant worden beschouwd;

schrappen

Or. en

Motivering

De bescherming van de menselijke gezondheid wordt verondersteld de hoofdprioriteit van 
deze verordening te zijn, en dient dan ook absolute voorrang te krijgen boven financiële, 
economische of andere overwegingen. Wie zal besluiten welke onzuiverheden in 
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toxicologisch, ecotoxicologisch of milieuopzicht al dan niet als relevant dienen te worden 
beschouwd? Gezien de risico's en de erkende negatieve effecten van werkzame stoffen mag de 
commerciële vertrouwelijkheid niet gelden voor deze informatie.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 439
Artikel 60, lid 2, letter (c)

c) informatie over de volledige 
samenstelling van een 
gewasbeschermingsmiddel.

schrappen

Or. en

Motivering

De bescherming van de menselijke gezondheid wordt verondersteld de hoofdprioriteit van 
deze verordening te zijn, en dient dan ook absolute voorrang te krijgen boven financiële, 
economische of andere overwegingen. Het is van groot belang de volledige samenstelling van 
een product te kennen, met name wanneer iemand er negatieve gezondheidseffecten van heeft 
ondergaan en behoefte heeft aan een correcte diagnose en behandeling van zijn - acute of 
chronische - gezondheidstoestand. De commerciële vertrouwelijkheid mag dan ook niet 
gelden voor deze informatie.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 440
Artikel 60, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

(c bis) de namen en locaties van de 
testinstallaties die verantwoordelijk zijn 
voor het uitvoeren van tests en studies 
waarbij gewervelde dieren betrokken zijn;

Or. en

Motivering

Laboratoria en individuele personen die meewerken aan tests op gewervelde dieren zijn een 
specifiek doelwit voor gewelddadige acties. Hun identiteit mag dan ook niet openbaar worden 
gemaakt. 
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 441
Artikel 60, lid 2, letter (c ter) (nieuw)

(c ter) de namen en persoonlijke gegevens 
van de wetenschappers en testers die 
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren 
van tests en studies waarbij gewervelde 
dieren betrokken zijn;

Or. en

Motivering

Laboratoria en individuele personen die meewerken aan tests op gewervelde dieren zijn een 
specifiek doelwit voor gewelddadige acties. Hun identiteit mag dan ook niet openbaar worden 
gemaakt. 

Amendement ingediend door Richard Seeber, Holger Krahmer

Amendement 442
Artikel 60, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Testgegevens, inclusief 
studieverslagen, die door een aanvrager 
zijn verschaft met het oog op het verkrijgen 
van toelating, verlenging van toelating of 
wijziging van toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel op grond van 
richtlijn 91/414/EEG of de onderhavige 
verordening, en die niet als vertrouwelijk 
worden beschouwd uit hoofde van de 
bepalingen van de onderhavige 
verordening, worden in specifieke, door de 
Commissie, de Autoriteit of de lidstaten 
aangewezen locaties (leeszalen) ter inzage 
beschikbaar gesteld aan de belanghebbende 
partijen. Deze gegevens mogen niet 
openbaar worden gemaakt via 
elektronische of andere publicaties. Bij het 
inzien van de gegevens mogen notities 
worden gemaakt voor persoonlijk gebruik.

Or. en
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Motivering

Het publiek heeft een legitiem belang bij de toegang tot informatie, en dit recht dient in het 
kader van deze verordening dan ook te worden gegarandeerd, conform het Verdrag van 
Aarhus. Dat het publiek in het algemeen moet worden geïnformeerd mag evenwel niet leiden 
tot misbruik of oneerlijke concurrentie. Het voorgestelde concept van leeszalen vormt een 
adequaat evenwicht, aangezien belanghebbende derde partijen toegang hebben tot 
informatie, maar potentiële concurrenten geen misbruik kunnen maken van het systeem, 
teneinde in het bezit te komen van gevoelige commerciële gegevens.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 443
Artikel 62, lid 1, alinea 2

Die verordening bevat eveneens 
standaardzinnen voor bijzondere gevaren en 
veiligheidsadviezen ter aanvulling van de 
zinnen in Richtlijn 1999/45/EG. Zij bevat de 
tekst van de bijlagen IV en V bij Richtlijn 
91/414/EEG, met de nodige wijzigingen.

Die verordening bevat eveneens 
standaardzinnen voor bijzondere gevaren en 
veiligheidsadviezen ter aanvulling van de 
zinnen in Richtlijn 1999/45/EG. Zij neemt
de tekst van de bijlagen IV en V bij Richtlijn 
91/414/EEG over, met de nodige 
wijzigingen gezien de overgang van een 
richtlijn naar een verordening.

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 117.

Redactionele verduidelijking. De aanneming van een verordening betreffende de etikettering 
van gewasbeschermingsmiddelen in de raadplegingsprocedure dient te worden beperkt tot de 
loutere overdracht van bestaande voorschriften. Daardoor worden de basisregels voor de 
etikettering verschaft die noodzakelijk zijn als gevolg van de overgang van de huidige 
richtlijn naar de nieuwe verordening.

De wijzigingen dienen te worden beperkt tot redactionele veranderingen, aangezien de 
etiketteringsvoorschriften in een zeer nabije toekomst zullen moeten worden vastgesteld met 
toepassing van de medebeslissingsprocedure (zie het amendement op artikel 75). Zij vormen 
immers een essentieel element van de verordening.

Amendement ingediend door Glenis Willmott, Chris Davies

Amendement 444
Artikel 62, lid 2
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2. De lidstaten kunnen eisen dat 
monsters of modellen van de verpakking en 
ontwerpen van etiketten en bijsluiters 
worden verstrekt.

2. De lidstaten kunnen eisen dat 
monsters of modellen van de verpakking en 
ontwerpen van etiketten en bijsluiters 
worden verstrekt ter onderzoek voordat 
toelating wordt verleend.

Or. en

Motivering

Dit zou lidstaten een mechanisme ter hand stellen om de conformiteit met een verzoek te 
garanderen, indien de houder van een toelating daartoe niet meteen bereid lijkt.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 445
Artikel 63, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. De lidstaten mogen reclame voor 
gewasbeschermingsmiddelen in bepaalde 
media verbieden of beperken.

Or. el

Motivering

Het is wenselijk de op dit gebied bestaande nationale beperkingen te handhaven.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 446
Artikel 64, lid 1

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

1. Producenten, leveranciers, 
distributeurs en professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden 
registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij 
produceren, opslaan of gebruiken. Met het 
oog op mogelijke chronische lange 
termijneffecten van pesticiden op 
gebruikers, bewoners en andere personen 
die eraan worden blootgesteld, dienen deze 
registers minstens 40 jaar te worden 
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bijgehouden.
Relevante informatie in deze registers 
stellen zij op verzoek ter beschikking van de 
bevoegde autoriteit. Zij stellen deze 
informatie ook ter beschikking van buren of 
de drinkwaterindustrie die om toegang 
verzoeken.

De informatie in deze registers stellen zij ter 
beschikking van de bevoegde autoriteit. Zij 
stellen deze informatie ook ter beschikking 
van bewoners en buren of de 
drinkwaterindustrie die om directe toegang 
verzoeken.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem is helemaal obstructief, aangezien burgers momenteel niet het recht 
hebben van toegang tot informatie over de chemische producten waaraan zij worden 
blootgesteld, evenmin als hun artsen of medisch adviseurs. Deze informatie is nochtans van 
vitaal belang voor het stellen van een correcte diagnose en voor een medische behandeling in 
geval van negatieve (acute of chronische) gezondheidseffecten. Met het oog op mogelijke 
chronische lange termijneffecten van pesticiden op gebruikers, bewoners en andere personen 
die eraan worden blootgesteld, dienen deze registers dan ook minstens 40 jaar te worden 
bijgehouden.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 447
Artikel 64, lid 1, alinea 1

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

1. Producenten, leveranciers, 
distributeurs en professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden 
registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij 
produceren, opslaan of gebruiken. Met het 
oog op mogelijke chronische lange 
termijneffecten van pesticiden op 
gebruikers, bewoners en andere personen 
die eraan worden blootgesteld, dienen deze 
registers minstens 30 jaar te worden 
bijgehouden.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem is helemaal obstructief, aangezien burgers momenteel niet het recht 
hebben van toegang tot informatie over de chemische producten waaraan zij worden 
blootgesteld, evenmin als hun artsen of medisch adviseurs. Deze informatie is nochtans van 
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vitaal belang voor het stellen van een correcte diagnose en voor een medische behandeling in 
geval van negatieve (acute of chronische) gezondheidseffecten. Met het oog op mogelijke 
chronische lange termijneffecten dienen deze registers dan ook minstens 30 jaar te worden 
bijgehouden.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 448
Artikel 64, lid 1, alinea 2

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

Relevante informatie in deze registers delen
zij mede aan de bevoegde autoriteit. Met het 
oog op mogelijke chronische lange 
termijneffecten van pesticiden op 
gebruikers, bewoners en andere personen 
die eraan worden blootgesteld, dienen deze 
registers minstens 20 jaar te worden 
bijgehouden. De bevoegde autoriteit stelt
deze informatie ook ter beschikking van 
bewoners en buren of de drinkwaterindustrie 
die om directe toegang verzoeken.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem is helemaal obstructief, aangezien burgers momenteel niet het recht 
hebben van toegang tot informatie over de chemische producten waaraan zij worden 
blootgesteld, evenmin als hun artsen of medisch adviseurs. Deze informatie is nochtans van 
vitaal belang voor het stellen van een correcte diagnose en voor een medische behandeling in 
geval van negatieve (acute of chronische) gezondheidseffecten. Met het oog op mogelijke 
chronische lange termijneffecten dienen deze registers dan ook minstens 20 jaar te worden 
bijgehouden.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Amendement 449
Artikel 64, lid 1, alinea 2

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

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

Or. en

Motivering

Het is voldoende dat de bevoegde autoriteit over de informatie over een 
gewasbeschermingsmiddel beschikt. Elke verplichting die verder gaat dan de huidige 
verplichting om registers bij te houden is in tegenstrijd met de inspanningen om bureaucratie 
tegen te gaan en de administratieve kosten te beperken.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio, Dan Jørgensen

Amendement 450
Artikel 64, lid 1, alinea 2

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

De informatie in deze registers stellen zij ter 
beschikking van de bevoegde autoriteit. Zij 
stellen deze informatie ook ter beschikking 
van bewoners en buren of de 
drinkwaterindustrie die om directe toegang 
verzoeken.

Or. en

Motivering

Het bestaande systeem is helemaal obstructief, aangezien burgers momenteel niet het recht 
hebben van toegang tot informatie over de chemische producten waaraan zij worden 
blootgesteld, evenmin als hun artsen of medisch adviseurs. Deze informatie is nochtans van 
vitaal belang voor het stellen van een correcte diagnose en voor een medische behandeling in 
geval van negatieve (acute of chronische) gezondheidseffecten. Met het oog op mogelijke 
chronische lange termijneffecten dienen deze registers dan ook minstens 30 jaar te worden 
bijgehouden.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 451
Artikel 70 bis (nieuw)

Artikel 70 bis
Fonds voor de veilige verwijdering van 

verouderde pesticiden
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Producenten en houders van toelatingen 
dragen bij in een fonds dat de kosten met 
betrekking tot de verwijdering en 
vernietiging van voorraden verouderde 
pesticiden in lidstaten en derde landen dekt. 
De bijdrage in het fonds wordt op billijke 
en transparante wijze verdeeld.

Or. en

Motivering

Voorraden verouderde pesticiden vormen een groot risico voor de menselijke gezondheid en 
het milieu in talrijke lidstaten en derde landen. Van de producenten moet worden geëist dat 
zij de kosten met betrekking tot een veilige verwijdering en vernietiging van deze gevaarlijke 
stoffen dekken.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde, Johannes Blokland

Amendement 452
Artikel 71, lid 1

1. Lidstaten kunnen de kosten 
veroorzaakt door werkzaamheden die zij 
ingevolge hun uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen uitvoeren, via 
vergoedingen of heffingen terugvorderen.

1. De EU stelt een door de lidstaten te 
innen gemeenschappelijke 
minimumheffing vast die dient te worden 
gebruikt voor de financiering van toezicht, 
controle, hervaststelling en overschakeling 
op pesticidenvrije teelten. De lidstaten 
kunnen voor hetzelfde doel extra 
vergoedingen of heffingen opleggen.

Or. da

Motivering

Het doel van het voorstel is de invoering van het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 453
Artikel 71, lid 1

1. Lidstaten kunnen de kosten 
veroorzaakt door werkzaamheden die zij 
ingevolge hun uit deze verordening 

1. Lidstaten kunnen de kosten 
veroorzaakt door werkzaamheden die zij met 
betrekking tot onder het toepassingsgebied 
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voortvloeiende verplichtingen uitvoeren, via 
vergoedingen of heffingen terugvorderen.

van deze verordening vallende  
goedkeuringen of toelatingen, of ingevolge 
hun uit deze verordening voortvloeiende 
verplichtingen uitvoeren, via vergoedingen 
of heffingen terugvorderen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering staat de lidstaten alleen toe kosten terug te 
vorderen voor werkzaamheden die een specifieke, uit de verordening voortvloeiende 
verplichting vormen. Corapportages of peer reviews bijvoorbeeld zouden daarvan uitgesloten 
zijn.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 454
Artikel 74

De Commissie kan volgens de procedure
van artikel 76, lid 2, technische en andere 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening opstellen of wijzigen. De 
Commissie kan de Autoriteit verzoeken 
dergelijke richtsnoeren op te stellen of ertoe 
bij te dragen. 

De Commissie kan volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, technische en andere 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening opstellen of wijzigen. De 
Commissie kan de Autoriteit verzoeken 
dergelijke richtsnoeren op te stellen of ertoe 
bij te dragen. De Autoriteit kan het initiatief 
nemen tot de opstelling of herziening van 
richtsnoeren voor het beoordelen van de 
risico's van werkzame stoffen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst in lijn te brengen met de bepalingen van het 
nieuwe besluit inzake comitologie.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid moet zelf het initiatief kunnen nemen tot de 
opstelling of herziening van richtsnoeren met betrekking tot risicobeoordeling.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 455
Artikel 75, lid 1

1. De procedure van artikel 76, lid 3, is 
van toepassing voor de vaststelling van:

1. De regelgevingsprocedure van 
artikel 76, lid 3, is van toepassing voor de 
vaststelling van de ter uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen.

a) wijzigingen van de bijlagen, in het 
licht van de stand van de wetenschappelijke 
en technische kennis;

Uiterlijk ...* dient de Commissie op grond 
van artikel 251 van het Verdrag 
wetgevingsvoorstellen in betreffende:

b) de verordeningen inzake vereiste 
gegevens voor werkzame stoffen en voor 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld 
in artikel 8, lid 1, onder b) en c), in het licht 
van de stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis;

a) de vereiste gegevens voor werkzame 
stoffen en voor 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld 
in artikel 8, lid 1, onder b) en c), inclusief 
maatregelen om tests op dieren tot een 
minimum te beperken, in het bijzonder de 
aanwending van niet voor tests op dieren 
bestemde methoden en intelligente 
teststrategieën, in het licht van de stand van 
de wetenschappelijke en technische kennis;

c) wijzigingen van de verordening 
inzake uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld 
in artikel 29, lid 6, in het licht van de stand 
van de wetenschappelijke en technische 
kennis;

b) uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals bedoeld 
in artikel 29, lid 6, in het licht van de stand 
van de wetenschappelijke en technische 
kennis;

d) wijzigingen van de verordening 
waarin de etiketteringvoorschriften voor 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in 
artikel 62, lid 1, zijn opgenomen;

c) etiketteringvoorschriften voor 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in 
artikel 62, lid 1.

e) de ter uitvoering van deze 
verordening vereiste maatregelen.

* twee jaar na de inwerkingtreding van 
deze verordening

Or. en

Motivering

Ter vervanging van amendement 127 van de rapporteur.

Alleen de maatregelen die vereist zijn ter uitvoering van deze verordening mogen worden 
vastgesteld met toepassing van de comitologieprocedure.
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Alle bijlagen bevatten essentiële elementen van de verordening en mogen daarom niet worden 
geamendeerd volgens de comitologieprocedure.

De vereiste gegevens, de uniforme beginselen voor beoordeling en toelating en de 
etiketteringvoorschriften zijn essentiële elementen van deze verordening. Aangezien de in het 
verleden door de Raad vastgestelde bepalingen dienen te worden overgedragen om de 
toepasbaarheid van de verordening te garanderen, dienen deze essentiële elementen in de 
nabije toekomst te worden vastgesteld volgens de medebeslissingsprocedure.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 456
Artikel 76, lid 4 bis (nieuw)

4 bis. De vergaderingen van het comité en 
zijn werkgroepen zijn op verzoek open voor 
alle leden van het Europees Parlement.

Or. en

Motivering

De transparantie van de comitologieprocedures dient te worden vergroot. Waarnemers van 
het EP moeten kunnen deelnemen aan de vergaderingen van het comité en zijn werkgroepen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Erna Hennicot-Schoepges, Péter 
Olajos, Caroline Lucas

Amendement 457
Artikel 78

Artikel 78
Afwijking voor beschermstoffen en 

synergistische middelen
In afwijking van artikel 28, lid 1, kan een 
lidstaat gedurende een periode van vijf jaar 
na de goedkeuring van het in artikel 26 
bedoelde programma toelaten dat op zijn 
grondgebied gewasbeschermingsmiddelen 
op de markt worden gebracht die 
beschermstoffen en synergistische 
middelen bevatten die niet zijn 
goedgekeurd, maar die in dat programma 
zijn opgenomen.

schrappen
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Or. en

Motivering

In lijn met het eerder voorgestelde amendement op artikel 29, lid 2 en de motivering daarbij.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber, Christa Klaß

Amendement 458
Artikel 79 bis (nieuw)

Artikel 79 bis
Herziening

Uiterlijk ...* herziet de Commissie de 
vastlegging van de zones voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen, in het 
licht van de stand van de wetenschappelijke 
kennis. Zij onderzoekt met name of het 
aantal zones en de lidstaten die er deel van 
uitmaken, dienen te worden gewijzigd.
* vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening

Or. en

Motivering

De vastlegging van zones en de wederzijdse erkenning binnen zones is nieuw op het gebied 
van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en dient na vijf jaar te worden herzien, met 
het oog op hetzij de vaststelling van één enkele toelating voor de hele EU, hetzij een wijziging 
van het aantal en de vastlegging van de diverse zones.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 459
Artikel 79 bis (nieuw)

Artikel 79 bis
De Commissie onderzoekt de 
doeltreffendheid van deze verordening en 
de conformiteit ervan met de interne markt, 
en legt het Europees Parlement en de Raad 
uiterlijk drie jaar na de publicatie van deze 
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verordening, en vervolgens om de vijf jaar, 
een verslag voor, waarbij zij indien nodig 
gepaste wijzigingen voorstelt. Daarbij wordt 
met name onderzocht in hoeverre de 
interne markt op het gebied van 
gewasbeschermingsmiddelen werd 
verwezenlijkt.

Or. de

Motivering

De Commissie dient te onderzoeken of deze verordening strookt met de beginselen van de 
interne markt en, ingeval zij onverenigbaarheden met de interne markt constateert, 
wijzigingen voor te stellen, zodat de conformiteit met de interne markt wordt gegarandeerd.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 460
Bijlage II, punt 2.1

2.1. Aan artikel 7, lid 1, wordt geacht te 
zijn voldaan wanneer op basis van het 
ingediende dossier naar verwachting een 
toelating in minstens één lidstaat mogelijk 
is, voor minstens één 
gewasbeschermingsmiddel dat deze 
werkzame stof bevat en voor minstens één 
van de representatieve gebruiksdoeleinden.

2.1. Aan artikel 7, lid 1, wordt geacht te 
zijn voldaan wanneer op basis van het 
ingediende dossier naar verwachting een 
toelating in minstens één lidstaat mogelijk 
is, voor alle gewasbeschermingsmiddelen 
en -formuleringen die deze werkzame stof 
bevatten en voor de hele verscheidenheid 
van representatieve gebruiksdoeleinden.

Or. en

Motivering

In lijn met het eerder voorgestelde amendement op artikel 4, lid 4 en de motivering daarbij.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 461
Bijlage II, punt 3.2

Een werkzame stof wordt alleen 
goedgekeurd wanneer voor een beperkte
verscheidenheid van representatieve 
gebruiksdoeleinden is vastgesteld dat het 

Een werkzame stof wordt alleen 
goedgekeurd wanneer voor een ruime
verscheidenheid van representatieve 
gebruiksdoeleinden is vastgesteld dat het 
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gewasbeschermingsmiddel, na een 
toepassing die in overeenstemming is met 
goede gewasbeschermingspraktijken en 
rekening houdend met realistische normale
gebruiksomstandigheden, voldoende 
werkzaam is. Deze eis wordt beoordeeld in 
het licht van de uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in 
artikel 35, lid 2. 

gewasbeschermingsmiddel, na een 
toepassing die in overeenstemming is met 
goede praktijken inzake 
gewasbeschermingsmiddelen en rekening 
houdend met realistische 
gebruiksomstandigheden, voldoende 
werkzaam is. Deze eis wordt beoordeeld in 
het licht van de uniforme beginselen voor de 
beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen als bedoeld in 
artikel 35, lid 2. 

Or. en

Motivering

Elk besluit moet steunen op realistische gebruiksomstandigheden.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle

Amendement 462
Bijlage II, punt 3.6.1

In voorkomend geval worden de ADI, het 
AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een voldoende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten en 
de kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen. 

In voorkomend geval worden de ADI, het 
AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een voldoende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten, de 
mogelijke gecombineerde effecten en de 
kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen zoals professionele 
gebruikers en risicogroepen. 

Or. en

Motivering

Conform het voorzorgsbeginsel dienen de scheidingscriteria voor chronische 
gezondheidseffecten te worden vastgesteld op het niveau van de risicobeoordeling, en mogen 
zij niet gerelateerd worden aan blootstellingsbeoordeling. Er bestaat immers geen definitie 
van "voorgestelde realistische omstandigheden". Andere scheidingscriteria sluiten eveneens 
delen van de risicobeoordelingsstrategie uit, bijvoorbeeld de scheidingscriteria voor vPvB.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 463
Bijlage II, punt 3.6.1

In voorkomend geval worden de ADI, het 
AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een voldoende veiligheidsmarge in acht 
genomen, waarbij rekening wordt gehouden 
met het soort en de ernst van de effecten en 
de kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen. 

In voorkomend geval worden de ADI, het 
AOEL en de ARfD vastgesteld. Bij de 
vaststelling van dergelijke waarden wordt 
een gepaste veiligheidsmarge van minstens 
100 in acht genomen, waarbij rekening 
wordt gehouden met het soort en de ernst 
van de effecten, de mogelijke 
gecombineerde effecten en de 
kwetsbaarheid van risicogroepen.  

Or. de

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 464
Bijlage II, punt 3.6.2

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van 
vervolg-genotoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als mutagen van 
categorie 1 of 2 is ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer uit een evaluatie 
conform de uniforme beginselen waaraan 
wordt gerefereerd in artikel 35 onder de 
aanbevolen gebruiksvoorwaarden een 
aanvaardbare bescherming van gebruikers, 
werknemers, omstanders en consumenten 
blijkt voor minstens één representatief 
gebruik van minstens één 
gewasbeschermingsmiddel.

Or. en

Motivering

Conform artikel 4 kunnen werkzame stoffen alleen worden goedgekeurd indien uit 
risicobeoordelingen is gebleken dat het gebruik ervan veilig is. Het nieuwe voorgestelde lid 
weerspiegelt deze realiteit. Equivalent aan bijlage II, punt 3.8.1.
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Regels vaststellen voor gewasbeschermingsmiddelen op grond van de eigenschappen van hun 
werkzame stoffen zonder rekening te houden met het eigenlijke gebruik ervan en de gevolgen 
van blootstelling aan deze stoffen ondermijnt het beginsel van besluitvorming op basis van 
risicobeoordelingen, en zal leiden tot de geleidelijke uitsluiting van talrijke veilige 
producten/aanwendingen. Deze criteria moeten worden toegepast om stoffen te identificeren 
die in aanmerking komen om te worden vervangen, en niet om stoffen te verwerpen zonder 
adequate evaluatie.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 465
Bijlage II, punt 3.6.3

3.6.3. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van carcinogeniteitsonderzoek 
dat werd uitgevoerd overeenkomstig de 
vereiste gegevens voor de werkzame stoffen 
en de gewasbeschermingsmiddelen en 
andere beschikbare gegevens, 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG niet 
als carcinogen van categorie 1 of 2 is of 
moet worden ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is. 

schrappen

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage II, punt 3.6.2.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 466
Bijlage II, punt 3.6.4

3.6.4. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van 
reproductietoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 

schrappen
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gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG niet als vergiftig voor 
de voortplanting, categorie 1 of 2, is of 
moet worden ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is. 

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op bijlage II, punt 3.6.2.

Amendement ingediend door Richard Seeber, Holger Krahmer

Amendement 467
Bijlage II, punt 3.6.5

3.6.5. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij overeenkomstig 
de beoordeling op grond van 
communautaire of internationale 
richtsnoeren voor het uitvoeren van 
proeven niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor de mens toxicologisch 
significant kunnen zijn, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

schrappen

Or. en

Motivering

Er bestaat geen wetenschappelijke basis om hormoonontregelende effecten anders te 
behandelen dan andere toxicologische effecten. De toxische effecten van hormoonontregeling 
zijn reeds gedekt door maximale blootstellingsniveaus die als veilig worden beschouwd voor 
mens en milieu. Hormoonontregeling mag geen ongedifferentieerd criterium zijn om 
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werkzame stoffen te verwerpen. Zie ook motivering bij het amendement op bijlage II, punt 
3.6.2.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Avril Doyle

Amendement 468
Bijlage II, punt 3.6.5 bis (nieuw)

3.6.5 bis. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij overeenkomstig 
de beoordeling op grond van 
communautaire of internationale 
richtsnoeren voor het uitvoeren van 
proeven niet wordt geacht neurotoxische 
eigenschappen te hebben die voor de mens 
toxicologisch significant kunnen zijn, 
rekening houdend met blootstelling in de 
embryonale/foetale levensfase en/of tijdens 
de kindsheid alsmede waarschijnlijke  
gecombineerde effecten, tenzij de 
blootstelling aan die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

Or. en

Motivering

Conform het voorzorgsbeginsel dienen de scheidingscriteria voor chronische 
gezondheidseffecten te worden vastgesteld op het niveau van de risicobeoordeling, en mogen 
zij niet gerelateerd worden aan blootstellingsbeoordeling. Er bestaat immers geen definitie 
van "voorgestelde realistische omstandigheden". Andere scheidingscriteria sluiten eveneens 
delen van de risicobeoordelingsstrategie uit, bijvoorbeeld de scheidingscriteria voor vPvB.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 469
Bijlage II, punt 3.7.1, letter (a), punten (i) en (i bis) (nieuw)

i) bewijs dat de DT50 van de stof in 
water groter is dan twee maanden, de DT50 
ervan in de bodem groter is dan zes 
maanden, of de DT50 ervan in sedimenten 

i) bewijs dat de DT50 van de stof in 
water groter is dan twee maanden, de DT50 
ervan in de bodem groter is dan zes 
maanden, of de DT50 ervan in sedimenten 
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groter is dan zes maanden; en groter is dan zes maanden;

i bis) bewijs dat de werkzame stof anders 
voldoende persistent is om uitsluiting ervan 
van de bijlage I te rechtvaardigen;

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de verordening in lijn met bijlage D bij het Verdrag van Stockholm. 
Elk van de drie POP-criteria moet een scheidingscriterium zijn. Berekeningen over 
blootstelling of andere voorwaarden of schattingen mogen bovendien niet primeren boven 
deze criteria. 

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 470
Bijlage II, punt 3.7.1, letter (a), punt (i ter) (nieuw)

(i ter) dient te worden beschouwd in de 
context van het POP-Verdrag; of

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de verordening in lijn met bijlage D bij het Verdrag van Stockholm. 
Elk van de drie POP-criteria moet een scheidingscriterium zijn. Berekeningen over 
blootstelling of andere voorwaarden of schattingen mogen bovendien niet primeren boven 
deze criteria.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 471
Bijlage II, punt 3.7.1, letter (b), punt (ii bis) (nieuw)

(ii bis) gegevens afkomstig van biota die 
erop duiden dat de potentiële 
bioaccumulatie van de werkzame stof 
voldoende is voor beoordeling ervan onder 
het POP-Verdrag; of 

Or. en
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Motivering

Dit amendement brengt de verordening in lijn met bijlage D bij het Verdrag van Stockholm. 
Elk van de drie POP-criteria moet een scheidingscriterium zijn. Berekeningen over 
blootstelling of andere voorwaarden of schattingen mogen bovendien niet primeren boven 
deze criteria.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 472
Bijlage II, punt 3.7.1, letter (c), punt (ii)

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

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

Or. el

Motivering

Er bestaat geen wetenschappelijke rechtvaardiging voor een verwijzing naar migrerende 
diersoorten.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 473
Bijlage II, punt 3.7.2

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

Een stof die aan de drie 
onderstaande criteria voldoet, is een PBT-
stof.
3.7.2.1. Persistentie

Een werkzame stof voldoet aan het 
persistentiecriterium wanneer:
– de halfwaardetijd in zeewater langer 
is dan zestig dagen, of

schrappen
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– de halfwaardetijd in zoet- of 
estuarien water langer is dan 40 dagen, of
– de halfwaardetijd in marien 
sediment langer is dan 180 dagen, of
– de halfwaardetijd in zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 120 
dagen, of
– de halfwaardetijd in de bodem 
langer is dan 120 dagen.

De persistentie in het milieu wordt 
bepaald op basis van de beschikbare 
halfwaardetijden die in de betreffende, door 
de aanvrager te beschrijven 
omstandigheden zijn opgetekend.
3.7.2.2. Bioaccumulatie

Een werkzame stof voldoet aan het 
bioaccumulatiecriterium wanneer de 
bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 2 
000. 

De bioaccumulatie wordt bepaald op 
basis van meetgegevens over de 
bioconcentratie in aquatische soorten. 
Zowel mariene als zoetwatersoorten mogen 
worden gebruikt. 
3.7.2.3. Toxiciteit

Een werkzame stof voldoet aan het 
toxiciteitscriterium wanneer: 
– de langetermijn-NOEC (no-
observed-effect concentration) voor 
mariene of zoetwaterorganismen lager is 
dan 0,01 mg/l, of
– de stof als carcinogeen (categorie 1 
of 2), mutageen (categorie 1 of 2), of voor 
de voortplanting vergiftig (categorie 1, 2 of 
3) is ingedeeld, of
– er andere bewijzen zijn van 
chronische toxiciteit, zoals vastgesteld bij 
de indelingen T, R48, of Xn, R48 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG. 

Or. en
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Motivering

Regels vaststellen voor gewasbeschermingsmiddelen op grond van de eigenschappen van hun 
werkzame stoffen zonder rekening te houden met het eigenlijke gebruik ervan en de gevolgen 
van blootstelling aan deze stoffen ondermijnt het beginsel van besluitvorming op basis van 
risicobeoordelingen, en zal leiden tot de geleidelijke uitsluiting van talrijke veilige 
producten/aanwendingen. Deze criteria moeten worden toegepast om stoffen te identificeren 
die in aanmerking komen om te worden vervangen, en niet om stoffen te verwerpen zonder 
adequate evaluatie.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 474
Bijlage II, punt 3.7.3

3.7.3. Een werkzame stof wordt niet 
geacht aan artikel 4 te voldoen wanneer zij 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
(vPvB) is.

Een stof die aan beide onderstaande 
criteria voldoet, is een vPvB-stof.
3.7.3.1. Persistentie

Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer persistent" wanneer:
– de halfwaardetijd in zee-, zoet- of 
estuarien water langer is dan zestig dagen, 
of
– de halfwaardetijd in marien, 
zoetwater- of estuarien sediment langer is 
dan 180 dagen, of
– de halfwaardetijd in de bodem 
langer is dan 180 dagen.
3.7.3.2. Bioaccumulatie

Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer bioaccumulerend" 
wanneer de bioconcentratiefactor groter is 
dan 5 000.

schrappen

Or. en

Motivering

Regels vaststellen voor gewasbeschermingsmiddelen op grond van de eigenschappen van hun 
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werkzame stoffen zonder rekening te houden met het eigenlijke gebruik ervan en de gevolgen 
van blootstelling aan deze stoffen ondermijnt het beginsel van besluitvorming op basis van 
risicobeoordelingen, en zal leiden tot de geleidelijke uitsluiting van talrijke veilige 
producten/aanwendingen. Deze criteria moeten worden toegepast om stoffen te identificeren 
die in aanmerking komen om te worden vervangen, en niet om stoffen te verwerpen zonder 
adequate evaluatie.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 475
Bijlage II, punt 3.8.1

3.8.1. Een werkzame stof wordt alleen 
geacht aan artikel 4 te voldoen als uit de 
risicobeoordeling blijkt dat de risico's in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden van een 
gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat, aanvaardbaar zijn volgens de 
criteria die zijn vastgesteld in de uniforme 
beginselen voor de beoordeling en de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
bedoeld in artikel 35. Bij de beoordeling 
moet rekening worden gehouden met de 
ernst van de effecten, de onzekerheid van de 
gegevens en het aantal groepen organismen 
waarop de stof bij het beoogde gebruik naar 
verwachting een schadelijk effect zal 
hebben.

3.8.1. Een werkzame stof wordt alleen 
geacht aan artikel 4 te voldoen als uit de 
risicobeoordeling blijkt dat de risico's in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden van een 
gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat, aanvaardbaar zijn volgens de 
criteria die zijn vastgesteld in de uniforme 
beginselen voor de beoordeling en de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
bedoeld in artikel 35. Bij de beoordeling 
moet rekening worden gehouden met de 
ernst van de effecten op lange termijn op de 
biodiversiteit, de onzekerheid van de 
gegevens en het aantal groepen organismen 
waarop de stof bij het beoogde gebruik naar 
verwachting een schadelijk effect zal 
hebben.

Or. el

Motivering

De instandhouding van de biodiversiteit op lange termijn moet een van de fundamentele 
doelstellingen van de verordening zijn.

Amendement ingediend door Richard Seeber, Holger Krahmer

Amendement 476
Bijlage II, punt 3.8.2

3.8.2. Een werkzame stof wordt slechts 
geacht aan artikel 4 te voldoen als zij 

schrappen
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wanneer zij overeenkomstig de beoordeling 
op grond van communautaire of 
internationale richtsnoeren voor het 
uitvoeren van proeven niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor niet-doelsoorten 
toxicologisch significant kunnen zijn, tenzij 
de blootstelling van niet-doelsoorten aan 
die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

Or. en

Motivering

Er bestaat geen wetenschappelijke basis om hormoonontregelende effecten anders te 
behandelen dan andere toxicologische effecten. De toxische effecten van hormoonontregeling 
zijn reeds gedekt door maximale blootstellingsniveaus die als veilig worden beschouwd voor 
mens en milieu. Hormoonontregeling mag geen ongedifferentieerd criterium zijn om 
werkzame stoffen te verwerpen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Dan Jørgensen, Chris 
Davies, Roberto Musacchio

Amendement 477
Bijlage II, punt 3.8.2 bis (nieuw)

3.8.2. bis Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij overeenkomstig 
de beoordeling op grond van 
communautaire of internationale 
richtsnoeren voor het uitvoeren van 
proeven en andere beschikbare gegevens en 
informatie, inclusief een overzicht van de 
wetenschappelijke literatuur, niet wordt 
beschouwd als zijnde toxisch voor bijen en 
een  risicoquotiënt (HQ) heeft van minder 
dan 50.

Or. en
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Motivering

Studies hebben aangetoond dat bijen die zijn blootgesteld aan pesticiden hun 
oriëntatievermogen verliezen. Toxiciteit voor bijen dient in aanmerking te worden genomen in 
het goedkeuringsproces. Het risicoquotiënt (HQ) is een uiterst nuttige indicator om de 
toxiciteit voor bijen te berekenen, en er dient dan ook expliciet rekening mee te worden 
gehouden bij de risicobeoordeling.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 478
Bijlage II, punt 3.9 bis (nieuw)

3.9 bis. Stoffen die voorkomen op een 
prioriteitenlijst die is opgesteld op grond 
van door de Europese Unie geratificeerde, 
relevante internationale verdragen, of op de 
in de bijlage bij Richtlijn 2000/60/EEG 
opgenomen lijst van prioritaire stoffen voor 
het waterbeleid, mogen niet worden 
goedgekeurd. 

Or. en

Motivering

Dit amendement brengt de verordening in lijn met de bestaande wetgeving en zorgt voor 
coherentie met de kaderrichtlijn inzake water.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 479
Bijlage II, punt 4

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

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

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

- zij op grond van een beoordeling van 
vervolg-genotoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als mutagen van 
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categorie 1 of 2 is ingedeeld, tenzij de 
blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof in een gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is;

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

- zij op grond van een beoordeling van 
carcinogeniteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als carcinogen van 
categorie 1 of 2 is of moet worden 
ingedeeld, tenzij de blootstelling van 
mensen aan die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is;

– er redenen tot bezorgdheid zijn die 
verband houden met de aard van de 
kritische effecten die in combinatie met de 
gebruiks /blootstellingspatronen nog steeds 
tot zorgwekkende gebruiksomstandigheden 
kunnen leiden, zelfs met zeer restrictieve 
maatregelen op het gebied van risicobeheer 
(zoals uitgebreide persoonlijke 
beschermingsmiddelen of zeer grote 
bufferzones);

- zij op grond van een beoordeling van 
reproductietoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, overeenkomstig 
Richtlijn 67/548/EEG als vergiftig voor de 
voortplanting, categorie 1 of 2, is of moet 
worden ingedeeld, tenzij de blootstelling 
van mensen aan die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is;

– zij een significant aandeel niet-
werkzame isomeren bevat.

- zij wordt beschouwd als een persistente, 
bioaccumulerende en toxische (PBT) stof.
Een stof die aan de drie onderstaande 
criteria voldoet, is een PBT-stof.

Persistentie

Een werkzame stof voldoet aan het 
persistentiecriterium wanneer

- de halfwaardetijd in zeewater langer is 
dan zestig dagen, of
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- de halfwaardetijd in zoet- of estuarien 
water langer is dan 40 dagen, of

- de halfwaardetijd in marien sediment 
langer is dan 180 dagen, of

- de halfwaardetijd in zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 120 
dagen, of

- de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 120 dagen.

De persistentie in het milieu wordt bepaald 
op basis van de beschikbare 
halfwaardetijden die in de betreffende, door 
de aanvrager te beschrijven 
omstandigheden zijn opgetekend.

Bioaccumulatie

Een werkzame stof voldoet aan het 
bioaccumulatiecriterium wanneer de 
bioconcentratiefactor (BCF) groter is dan 
2000.
De bioaccumulatie wordt bepaald op basis 
van meetgegevens over de bioconcentratie 
in aquatische soorten. Zowel mariene als 
zoetwatersoorten mogen worden gebruikt.

Toxiciteit

Een werkzame stof voldoet aan het 
toxiciteitscriterium wanneer:

- de langetermijn-NOEC (no-observed-
effect concentration) voor mariene of 
zoetwaterorganismen lager is dan 0,01 
mg/l, of

- de stof als carcinogeen (categorie 1 of 2), 
mutageen (categorie 1 of 2), of voor de 
voortplanting vergiftig (categorie 1, 2 of 
3) is ingedeeld, of

- er andere bewijzen zijn van chronische 
toxiciteit, zoals vastgesteld bij de 
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indelingen T, R48, of Xn, R48 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG;

- zij zeer persistent en zeer 
bioaccumulerend (vPvB) is.

Een stof die aan beide onderstaande 
criteria voldoet, is een vPvB-stof.

Persistentie

Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer persistent" wanneer:

- de halfwaardetijd in zee-, zoet- of 
estuarien water langer is dan zestig dagen, 
of

- de halfwaardetijd in marien, zoetwater- of 
estuarien sediment langer is dan 180 
dagen, of

- de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 180 dagen.

Bioaccumulatie

Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer bioaccumulerend" 
wanneer de bioconcentratiefactor groter is 
dan 5 000.

Or. en

Motivering

Regels vaststellen voor gewasbeschermingsmiddelen op grond van de eigenschappen van hun 
werkzame stoffen zonder rekening te houden met het eigenlijke gebruik ervan en de gevolgen 
van blootstelling aan deze stoffen ondermijnt het beginsel van besluitvorming op basis van 
risicobeoordelingen, en zal leiden tot de geleidelijke uitsluiting van talrijke veilige 
producten/aanwendingen. Deze criteria moeten worden toegepast om stoffen te identificeren 
die in aanmerking komen om te worden vervangen, en niet om stoffen te verwerpen zonder 
adequate evaluatie. Overgenomen van de punten 3.6 en 3.7 van de bijlage II.

De in het huidige voorstel voor een verordening gehanteerde criteria voor "stoffen die in 
aanmerking komen om te worden vervangen" houden weinig of geen verband met de reële 
risico's die voortvloeien uit het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 480
Bijlage II, punt 4, streepje -1 (nieuw)

- zij in Richtlijn 2000/60/EG en haar 
dochterrichtlijnen als prioritaire stof wordt 
aangemerkt;

Or. en

Motivering

Indien een stof in de richtlijn inzake water wordt aangemerkt als prioritaire stof, dan dient 
daar rekening mee te worden gehouden bij de goedkeuring van stoffen die in aanmerking 
komen om te worden vervangen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij

Amendement 481
Bijlage II, punt 4, streepje 4 bis en ter (nieuw)

- zij een risico vormt van doorsijpeling in 
grondwater;
- zij kan leiden tot hormoonontregeling, 
neurotoxiciteit of immunotoxiciteit.

Or. en

Motivering

Dat "risicovolle stoffen" worden onderkend is een stap voorwaarts, maar het ontbreekt 
daarbij aan verwijzingen naar risico's van doorsijpeling in grondwater, hormoonontregeling, 
neurotoxiciteit en immunotoxiciteit.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies, Roberto Musacchio

Amendement 482
Bijlage IV, punt 1, alinea 3

Andere voorwaarden voor de weigering of 
de intrekking van een toelating:

Andere voorwaarden voor de weigering of 
de intrekking van een toelating:
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a) vervanging vindt slechts plaats 
wanneer de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen toereikend is om het risico 
dat resistentie bij het doelorganisme ontstaat, 
zo klein mogelijk te houden;

a) vervanging vindt slechts plaats 
wanneer de diversiteit van de werkzame 
stoffen en andere niet-chemische methoden 
van gewasbescherming en plaagpreventie 
toereikend is om het risico dat resistentie bij 
het doelorganisme ontstaat, zo klein 
mogelijk te houden;

b) vervanging vindt slechts plaats voor 
werkzame stoffen die, wanneer zij in 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt, een significant hoger risico 
voor de gezondheid van de mens of het 
milieu inhouden;

b) vervanging kan worden toegepast 
door de lidstaten voor alle werkzame stoffen 
die, wanneer zij in toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt, een significant hoger risico voor de 
gezondheid van de mens of het milieu 
inhouden;

c) vervanging vindt slechts plaats 
nadat zo nodig de mogelijkheid is geboden 
om ervaring op te doen door gebruik in de 
praktijk, indien die ervaring niet reeds 
voorhanden is.

Or. en

Motivering

Dit amendement neemt de limiet weg op de vervanging van ALLEEN bepaalde stoffen, door 
de lidstaten vrij spel te laten.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos

Amendement 483
Bijlage IV, punt 1, alinea 3

Andere voorwaarden voor de weigering of 
de intrekking van een toelating:

Andere voorwaarden voor de weigering of 
de intrekking van een toelating:

a) vervanging vindt slechts plaats 
wanneer de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen toereikend is om het risico 
dat resistentie bij het doelorganisme ontstaat, 
zo klein mogelijk te houden;

a) vervanging vindt slechts plaats 
wanneer de diversiteit van de werkzame 
stoffen en andere niet-chemische methoden 
van gewasbescherming en plaagpreventie 
toereikend is om het risico dat resistentie bij 
het doelorganisme ontstaat, zo klein 
mogelijk te houden;

b) vervanging vindt slechts plaats voor 
werkzame stoffen die, wanneer zij in 
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen 
worden gebruikt, een significant hoger risico 

b) vervanging kan worden toegepast 
door de lidstaten voor alle werkzame stoffen 
die, wanneer zij in toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
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voor de gezondheid van de mens of het 
milieu inhouden;

gebruikt, een significant hoger risico voor de 
gezondheid van de mens of het milieu 
inhouden;

c) vervanging vindt slechts plaats nadat 
zo nodig de mogelijkheid is geboden om 
ervaring op te doen door gebruik in de 
praktijk, indien die ervaring niet reeds 
voorhanden is.

c) vervanging vindt slechts plaats nadat 
zo nodig de mogelijkheid is geboden om 
ervaring op te doen door gebruik in de 
praktijk, indien die ervaring niet reeds 
voorhanden is.

Or. en

Motivering

Dit amendement neemt de limiet weg op de vervanging van ALLEEN bepaalde stoffen, door 
de lidstaten vrij spel te laten.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 484
Bijlage IV, punt 3, alinea 1

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

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

Or. el

Motivering

Om het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen te kunnen garanderen dient 
het concurrentievermogen van de communautaire landbouw eveneens te worden 
gegarandeerd.
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