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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 150
Overweging 6

(6) De teelt van gewassen neemt in de 
Gemeenschap een zeer belangrĳke plaats 
in. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen is een van de 
belangrijkste methoden om planten en 
plantaardige producten tegen schadelijke 
organismen, met inbegrip van onkruid, te 
beschermen en de landbouwproductie te 
verbeteren.

schrappen

Or. en

Motivering

Hoofdprioriteit van deze verordening is de bescherming van de gezondheid van mens en dier, 
die bijgevolg absolute voorrang moet hebben op financiële, economische en andere 
overwegingen.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 151
Overweging 7

(7) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook ongunstige uitwerkingen hebben op de 
teelt van gewassen. Het gebruik ervan kan 
risico's en gevaren voor mens, dier en milieu 
inhouden, vooral wanneer zij zonder 
officieel te zijn getest en zonder officiële 
toelating op de markt worden gebracht of 
verkeerd worden gebruikt. Daarom moeten 
voor het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
geharmoniseerde voorschriften worden 
goedgekeurd.

(7) Pesticiden kunnen ook ongunstige 
uitwerkingen hebben op de teelt van 
gewassen. Het gebruik ervan kan risico's,
gevaren en nadelige gevolgen op korte en 
lange termijn voor mens, dier en milieu 
inhouden, vooral, maar niet uitsluitend,
wanneer zij zonder officieel te zijn getest en 
zonder officiële toelating op de markt 
worden gebracht of verkeerd worden 
gebruikt. Daarom moeten voor het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
geharmoniseerde voorschriften worden 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

De term gewasbeschermingsmiddelen, die in het hele voorstel, inclusief de titel, wordt 
gebruikt, is ongeschikt, omdat velen bij het publiek er niet vertrouwd mee zullen zijn. Het 
consequente gebruik ervan kan daarom tot verwarring bij het publiek/de consumenten leiden. 
Het woord pesticiden is het juiste woord dat moet worden gebruikt. 
Gewasbeschermingsmiddelen moet in de hele tekst van de verordening door pesticiden en 
waar nodig door pesticidenproducten worden vervangen.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 152
Overweging 7

(7) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook ongunstige uitwerkingen hebben op de 
teelt van gewassen. Het gebruik ervan kan 
risico's en gevaren voor mens, dier en milieu 
inhouden, vooral wanneer zij zonder 
officieel te zijn getest en zonder officiële 
toelating op de markt worden gebracht of 
verkeerd worden gebruikt. Daarom moeten 
voor het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
geharmoniseerde voorschriften worden 

(7) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook ongunstige uitwerkingen hebben op de 
teelt van gewassen. Het gebruik ervan kan 
risico's, intrinsieke gevaren en schadelijke 
effecten op korte en lange termijn voor 
mens, dier en milieu inhouden en schade 
aan mens, dier en milieu berokkenen, 
vooral wanneer zij zonder officieel te zijn 
getest en zonder officiële toelating op de 
markt worden gebracht of verkeerd worden 
gebruikt. Daarom moeten voor het op de 
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goedgekeurd. markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen 
geharmoniseerde voorschriften worden 
goedgekeurd.

Or. en

Motivering

Gewasbeschermingsmiddelen voor mens, dier en milieu houden niet alleen risico's en gevaren 
in. Zij berokkenen aan mens, dier en milieu ook schade en houden intrinsieke gevaren in.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 153
Overweging 8

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

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

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 154
Overweging 8

(8) Deze verordening heeft tot doel een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
van mens en dier en van het milieu te 
waarborgen. De bescherming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals zwangere vrouwen, 

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

zuigelingen, kinderen, ouderen en 
herstellenden verdient bijzondere aandacht. 
Het voorzorgsbeginsel moet worden 
toegepast en garanderen dat bedrijven 
aantonen dat stoffen of middelen die worden 
geproduceerd of op de markt worden 
gebracht niet schadelijk zijn voor de 
gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.

Or. pl

Motivering

Herstellenden moeten bij de bijzonder kwetsbare groepen worden genoemd, omdat zij in een 
schone omgeving moeten zijn die vrij is van gewasbeschermingsmiddelen, om weer gezond te 
worden.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 155
Overweging 8

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

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

Or. el

Motivering

De maatregelen en besluiten die worden goedgekeurd, mogen niet schadelijk blijken voor het 
concurrentievermogen van de communautaire landbouw op de wereldmarkt.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos + Dan Jørgensen, 
Chris Davies en Roberto Musacchio

Amendement 156
Overweging 8

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

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

Or. en

Motivering

Op dit ogenblik wordt veel bewijsmateriaal vereist om aan te tonen dat een pesticide gevolgen 
voor de menselijke gezondheid en het milieu heeft. In plaats hiervan zou bewijsmateriaal 
moeten worden vereist om aan te tonen dat een pesticide geen gevolgen voor de menselijke 
gezondheid en het milieu heeft en er niet van wordt verdacht die te hebben.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 157
Overweging 9

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

(9) Gewasbeschermingsmiddelen mogen 
uitsluitend stoffen bevatten waarvan is 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en is 
vastgesteld dat zij geen schadelijke 
uitwerking hebben op de gezondheid van 
mens en dier, noch onaanvaardbare gevolgen 
hebben voor het milieu. Om in alle lidstaten 
een hoog en identiek beschermingsniveau te 
bereiken, dient op het niveau van de 



PE 390.401v02-00 6/67 AM\672325NL.doc

NL

worden beslist of dergelijke stoffen al dan 
niet aanvaardbaar zijn.

Gemeenschap te worden beslist of dergelijke 
stoffen al dan niet aanvaardbaar zijn.

Or. de

Amendement ingediend door Christa Klaß en Anja Weisgerber + Erna Hennicot-Schoepges 
en Péter Olajos

Amendement 158
Overweging 9 bis (nieuw)

(9 bis) Met het oog op de toepassing van het 
principe dat de vervuiler betaalt moet de 
Commissie nagaan op welke manier
producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen en/of 
werkzame stoffen die deze middelen 
bevatten, adequaat moeten worden 
betrokken bij de behandeling of herstelling 
van schade die door het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
menselijke gezondheid of het milieu kan 
ontstaan. 

Or. de

Motivering

Net als op andere terreinen van het Europese gezondheids- en milieubeleid moet de 
producentenverantwoordelijkheid ook gelden voor gewasbeschermingsmiddelen en de 
werkzame stoffen die deze bevatten.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 159
Overweging 11 bis (nieuw)

(11 bis) De ontwikkeling van in vitro-
testmethoden (proefbuis) zonder dieren 
moeten worden bevorderd, om 
veiligheidsgegevens te verkrijgen die 
relevanter zijn voor de mens dan de 
resultaten van de dierproeven die 
momenteel in gebruik zijn.
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Or. en

Motivering

De grote meerderheid van testmethoden met dieren is nooit zo gevalideerd dat zij voldoet aan 
moderne normen, en in vele gevallen is de relevantie en betrouwbaarheid ervan twijfelachtig. 
De bevordering van testmethoden zonder dieren is belangrijk voor de bescherming van de 
menselijke gezondheid, alsmede om dierenleed te voorkomen.

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

Amendement 160
Overweging 13

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

(13) Met het oog op de veiligheid moet de 
goedkeuringsperiode voor werkzame stoffen 
in de tijd beperkt zijn. De 
goedkeuringsperiode moet in verhouding 
staan tot de mogelijke risico's die aan het 
gebruik van dergelijke stoffen verbonden 
zijn en beperkt zijn tot maximum 15 jaar 
voor stoffen met een laag risico, 5 jaar voor 
stoffen die in aanmerking komen om te 
worden vervangen en 10 jaar voor andere 
stoffen. Wanneer een beslissing wordt 
genomen in verband met de verlenging van 
de goedkeuring, dient rekening te worden 
gehouden met de ervaring met het feitelijke 
gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen 
die de desbetreffende stof bevatten, alsook 
met de ontwikkelingen in de wetenschap en 
de technologie.

Or. en

Motivering

Stoffen moeten geregeld worden gecontroleerd, om rekening met de stand van de wetenschap 
te houden.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 161
Overweging 16

(16) Bepaalde stoffen die niet voornamelijk 
als gewasbeschermingsmiddel worden 
gebruikt, kunnen van nut zijn voor de 
bescherming van gewassen, maar het 
economisch belang van de indiening van een 
goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. 
Daarom moeten specifieke bepalingen 
garanderen dat dergelijke stoffen, waarvan 
het risico aanvaardbaar is, ook kunnen 
worden goedgekeurd om voor de 
bescherming van gewassen te worden 
gebruikt.

(16) Bepaalde stoffen die niet voornamelijk 
als gewasbeschermingsmiddel worden 
gebruikt, kunnen van nut zijn voor de 
bescherming van gewassen, maar het 
economisch belang van de indiening van een 
goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. 
Daarom moeten specifieke bepalingen 
garanderen dat dergelijke stoffen, waarvan 
het risico voor alle belanghebbenden 
aanvaardbaar is, ook kunnen worden 
goedgekeurd om voor de bescherming van 
gewassen te worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Verondersteld wordt dat de maatschappij bepaalt welk risico aanvaardbaar is en als de 
maatschappij van mening is dat een risico niet aanvaardbaar is, komt er een nieuwe definitie 
van wat aanvaardbaar is en wordt het risico overeenkomstig beoordeeld. Daarom kunnen 
risico's alleen aanvaarbaar worden geacht door alle belanghebbenden. Hierin moeten 
vertegenwoordigers van plattelandsbewoners en -gemeenschappen, 
landbouwersgroeperingen, milieu- en consumentenverenigingen en het publiek begrepen zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Amendement 162
Overweging 16

(16) Bepaalde stoffen die niet voornamelijk 
als gewasbeschermingsmiddel worden 
gebruikt, kunnen van nut zijn voor de 
bescherming van gewassen, maar het 
economisch belang van de indiening van een 
goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. 
Daarom moeten specifieke bepalingen 
garanderen dat dergelijke stoffen, waarvan 
het risico aanvaardbaar is, ook kunnen 
worden goedgekeurd om voor de 
bescherming van gewassen te worden 
gebruikt.

(16) Bepaalde stoffen die niet voornamelijk 
als gewasbeschermingsmiddel worden 
gebruikt, kunnen van nut zijn voor de 
bescherming van gewassen, maar het 
economisch belang van de indiening van een 
goedkeuringsaanvraag kan beperkt zijn. 
Daarom moeten specifieke bepalingen 
garanderen dat dergelijke stoffen, waarvan 
het risico aanvaardbaar wordt geacht door 
alle belanghebbenden, ook kunnen worden 
goedgekeurd om voor de bescherming van 
gewassen te worden gebruikt.
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Or. en

Motivering

Verondersteld wordt dat de maatschappij bepaalt welk risico aanvaardbaar is en als de 
maatschappij van mening is dat een risico niet aanvaardbaar is, komt er een nieuwe definitie 
van wat aanvaardbaar is en wordt het risico overeenkomstig beoordeeld. Daarom kunnen 
risico's alleen aanvaarbaar worden geacht door alle belanghebbenden. Hierin moeten 
vertegenwoordigers van plattelandsbewoners en -gemeenschappen, 
landbouwersgroeperingen (zowel voor organische als voor traditionele landbouw), milieu- en 
consumentenverenigingen en het publiek begrepen zijn.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 163
Overweging 17

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen 
alleen aanvaardbaar zijn wanneer 
uitgebreide risicobeperkende maatregelen 
worden genomen. Dergelijke stoffen
moeten op het niveau van de Gemeenschap 
worden geïnventariseerd. De lidstaten 
moeten geregeld verifiëren of 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die minder risicobeperkende 
maatregelen vergen.

(17) Sommige bijzonder zorgwekkende
werkzame stoffen die op dit moment zijn 
toegestaan, moeten op het niveau van de 
Gemeenschap worden geïnventariseerd als 
stoffen die in aanmerking komen om te 
worden vervangen. De lidstaten moeten 
geregeld verifiëren of 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die minder of geen
risicobeperkende maatregelen vergen of 
door alternatieve landbouwmethoden Als 
de verificatie een positief resultaat oplevert, 
moet de werkzame stof onmiddellijk worden 
vervangen.

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 164
Overweging 17

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen 
alleen aanvaardbaar zijn wanneer 
uitgebreide risicobeperkende maatregelen 

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen 
alleen aanvaardbaar zijn wanneer 
uitgebreide risicobeperkende maatregelen 
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worden genomen. Dergelijke stoffen moeten 
op het niveau van de Gemeenschap worden 
geïnventariseerd. De lidstaten moeten 
geregeld verifiëren of 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die minder risicobeperkende 
maatregelen vergen.

worden genomen. Dergelijke stoffen moeten 
op het niveau van de Gemeenschap en op 
nationaal niveau worden geïnventariseerd. 
De lidstaten moeten geregeld verifiëren of 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die minder risicobeperkende 
maatregelen vergen of door alternatieve, 
niet-chemische landbouwpraktijken en 
gewasbeschermingsmethoden.

Or. en

Motivering

Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, moeten eenmaal worden 
onderzocht en door veiligere alternatieven vervangen. Doel is te voorkomen dat producten 
met stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, onbeperkt op de markt blijven. 
De mogelijkheid moet bestaan om producten door niet-chemische alternatieven te vervangen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies en Roberto Musacchio

Amendement 165
Overweging 17

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen 
alleen aanvaardbaar zijn wanneer 
uitgebreide risicobeperkende maatregelen 
worden genomen. Dergelijke stoffen moeten 
op het niveau van de Gemeenschap worden 
geïnventariseerd. De lidstaten moeten 
geregeld verifiëren of
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, kunnen worden 
vervangen door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die minder risicobeperkende 
maatregelen vergen.

(17) Sommige werkzame stoffen kunnen 
alleen aanvaardbaar zijn wanneer 
uitgebreide risicobeperkende maatregelen 
worden genomen. Dergelijke stoffen moeten 
op het niveau van de Gemeenschap en op 
nationaal niveau worden geïnventariseerd. 
De lidstaten moeten 
gewasbeschermingsmiddelen die dergelijke 
werkzame stoffen bevatten, onderzoeken, 
met het oog op de vervanging ervan door 
gewasbeschermingsmiddelen die werkzame 
stoffen bevatten die aanzienlijk minder 
risicobeperkende maatregelen vergen of 
door alternatieve, niet-chemische 
landbouwpraktijken en 
gewasbeschermingsmethoden.

Or. en
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Motivering

Stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, moeten eenmaal worden 
onderzocht en door veiligere alternatieven vervangen. Doel is te voorkomen dat producten 
met stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, onbeperkt op de markt blijven. 
De mogelijkheid moet bestaan om producten door niet-chemische alternatieven te vervangen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 166
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) In zijn advies van 10 maart 2006 
over de geschiktheid van de bestaande 
methodologieën om de potentiële risico's te 
beoordelen die verbonden zijn aan 
geconstrueerde en onvoorziene producten 
van nanotechnologie ("The 
appropriateness of existing methodologies 
to assess the potential risks associated with 
engineered and adventitious products of 
nanotechnologies") wees het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG) (Scientific 
Committee on Emerging and Newly 
Identified Health Risks, SCENIHR) op 
grote leemten in de kennis die voor 
risicobeoordeling nodig is, onder andere
wat de karakterisering van nanodeeltjes, de 
detectie en meting van nanodeeltjes, de 
dosis-effectrelatie, het gedrag en de 
persistentie van nanodeeltjes in mensen en 
het milieu en alle aspecten van toxicologie 
en milieutoxicologie die verband met 
nanodeeltjes houden, betreft. Het 
concludeerde dat in de bestaande 
risicobeoordelingsmethodologieën een 
aantal wijzigingen nodig is om het hoofd te 
bieden aan de gevaren die verband met 
nanotechnologie houden, met name dat de 
bestaande toxicologische en 
ecotoxicologische methoden misschien niet 
volstaan om alle kwesties aan te pakken die 
door nanodeeltjes aan de orde worden 
gesteld. Met de bepalingen van deze 
verordening moet worden voorzien in een 
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adequate veiligheidsbeoordeling van 
nanodeeltjes als voorwaarde voor de 
goedkeuring ervan als werkzame stoffen.

Or. en

Motivering

De grote leemten in de kennis over nanodeeltjes waarop het WCNG wijst, alsmede de 
conclusie van het WCNG dat wijzigingen in de bestaande methoden nodig zijn, moeten 
expliciet worden vermeld. Dit heeft gevolgen voor de veiligheidsbeoordeling van nanodeeltjes 
en moet leiden tot specifieke bepalingen voor nanodeeltjes in het kader van deze verordening.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 167
Overweging 17 ter (nieuw)

(17 ter) Als door de in overweging 17 bis 
(nieuw) bedoelde maatregelen 
concurrentienadelen door discriminatie 
van binnenlandse personen ontstaan, moet 
het land in kwestie voor overeenkomstige 
compensatie zorgen. 

Or. de

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 168
Overweging 19

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt.

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt en de redenen hiervoor. Deze 
informatie moet beschikbaar zijn voor het 
publiek. Gedetailleerde gegevens over alle 
co-formulanten die in 
gewasbeschermingsmiddelen zitten, moeten 
ook beschikbaar zijn voor het publiek.
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Or. en

Motivering

Het publiek heeft recht op informatie over de risico's en de mogelijke negatieve gevolgen van 
co-formulanten, omdat deze, ook als zij niet in pesticidenproducten zitten, aanwezig kunnen 
zijn in niet-pesticidenproducten op de markt. De informatie over welke co-formulanten niet in 
pesticidenproducten mogen zitten en waarom, moet daarom algemeen beschikbaar zijn. 
Informatie over alle co-formulanten die in pesticidenproducten zitten, moet ook algemeen 
beschikbaar zijn en hiervoor mag geen bedrijfsgeheim gelden.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 169
Overweging 19

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt.

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt en de redenen hiervoor. Deze 
informatie moet algemeen beschikbaar 
worden gesteld. Gedetailleerde gegevens 
over alle co-formulanten die in 
pesticidenproducten zitten, moeten ook 
algemeen beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Motivering

Het publiek heeft recht op informatie over de risico's en de mogelijke negatieve gevolgen van 
co-formulanten, deze kunnen aanwezig zijn in niet-pesticidenproducten op de markt. De 
informatie over welke co-formulanten niet in pesticidenproducten mogen zitten en waarom, 
moet daarom algemeen beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 170
Overweging 19

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een voor belanghebbenden 
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co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt.

beschikbare lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt en de redenen hiervoor.

Or. en

Motivering

Het publiek heeft recht op informatie over welke co-formulanten niet in pesticidenproducten 
mogen zitten en de redenen hiervoor moeten beschikbaar zijn voor het publiek, zoals het 
geval is voor werkzame stoffen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 171
Overweging 19

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt.

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een positieve lijst vast te stellen en 
algemeen beschikbaar te maken van 
co-formulanten die in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Het publiek heeft recht op informatie over de risico's en de mogelijke negatieve gevolgen van 
co-formulanten. Informatie over alle co-formulanten die in pesticidenproducten zitten, moet 
daarom algemeen beschikbaar zijn en er mag geen bedrijfsgeheim voor gelden.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 172
Overweging 19

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 

(19) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook co-formulanten bevatten. Het is 
wenselijk een lijst op te stellen van 
co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen worden 
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gebruikt. gebruikt en de redenen hiervoor.

Or. en

Motivering

Het publiek moet toegang krijgen tot basisinformatie over de redenen waarom een co-
formulant niet in gewasbeschermingsmiddelen mag zitten, zoals al het geval is voor werkzame 
stoffen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 173
Overweging 20

(20) Gewasbeschermingsmiddelen die 
werkzame stoffen bevatten kunnen 
verschillend zijn geformuleerd en kunnen op 
diverse gewassen en in verschillende 
landbouw-, milieu- en klimatologische 
omstandigheden worden gebruikt. 
Toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen moeten 
daarom door de lidstaten worden verleend.

(20) Gewasbeschermingsmiddelen die 
werkzame stoffen bevatten kunnen 
verschillend zijn geformuleerd en kunnen op 
diverse gewassen en in verschillende 
landbouw-, milieu- en klimatologische 
omstandigheden worden gebruikt. 
Toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen moeten 
daarom door de lidstaten worden verleend
en in de gehele EU geldig zijn.

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 174
Overweging 21

(21) De toelatingsvoorschriften moeten een 
goede bescherming garanderen. Wanneer 
toelatingen voor 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
verleend, dient met name de bescherming 

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

van de gezondheid van mens en dier en van 
het milieu en de waterbronnen voorrang te 
hebben op de verbetering van de productie 
van de gewassen. Alvorens 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht, dient dan ook te worden 
aangetoond dat zij een duidelijk voordeel 
inhouden voor de teelt van gewassen en zij 
geen schadelijke uitwerking hebben op de 
gezondheid van mens en dier, noch 
onaanvaardbare gevolgen hebben voor het 
milieu en de waterbronnen.

Or. en

Motivering

Om bescherming van de waterbronnen te garanderen.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 175
Overweging 21

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

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

Or. en
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Motivering

Prioriteit van deze verordening is een hoog peil van bescherming van de gezondheid van 
mens en dier en van het milieu te garanderen, hetgeen bijgevolg absolute voorrang moet 
hebben op financiële, economische en andere overwegingen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 176
Overweging 24

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

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

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 177
Overweging 24

(24) Om dubbel werk te vermijden, de 
administratieve belasting van bedrijven en 
lidstaten te verminderen en een 
geharmoniseerde beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen te garanderen, 

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

moeten toelatingen die door een lidstaat 
worden verleend, door andere lidstaten met 
vergelijkbare geografische omstandigheden 
worden aanvaard. Om een dergelijke 
wederzijdse erkenning te vergemakkelijken, 
moet de Europese Unie worden opgedeeld in 
toelatingszones met vergelijkbare 
omstandigheden.

Or. pl

Motivering

Ter verduidelijking. Klimatologische omstandigheden staan niet op hetzelfde niveau als 
ecologische omstandigheden, omdat de laatste een oorzaak zijn waardoor de eerste vorm 
krijgen.

Het zijn de georgrafische omstandigheden, begrepen als een geheel van onderling met elkaar 
verbonden elementen (lithosfeer, atmosfeer, hydrosfeer, pedosfeer, anthroposfeer), die een 
ecosysteem vormen, waarin specifieke ecologische omstandigheden voorkomen die de 
ontwikkeling van een habitat voor levende organismen bepalen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 178
Overweging 24 bis (nieuw)

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

Or. de
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Motivering

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

Het doel is het creëren van een interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen. Dat betekent 
dat toelating van een gewasbeschermingsmiddel in een lidstaat van de EU automatisch wordt 
toegelaten in de gehele EU.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 179
Overweging 26

(26) In uitzonderlijke gevallen van een op 
geen enkele andere manier te bestrijden 
gevaar of bedreiging voor de teelt van een 
gewas moeten de lidstaten 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
toelaten die niet aan de voorwaarden van 
deze verordening voldoen. Dergelijke 
toelatingen moeten op het niveau van de 
Gemeenschap worden onderzocht.

schrappen

Or. en

Motivering

Deze overweging moet worden geschrapt, omdat het erg moeilijk is een gevaar of bedreiging 
te definiëren en deze afwijking aanleiding zal geven tot allerlei uitzonderingen, hetgeen moet 
worden voorkomen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 180
Overweging 26

(26) In uitzonderlijke gevallen van een op 
geen enkele andere manier te bestrijden 
gevaar of bedreiging voor de teelt van een 
gewas moeten de lidstaten 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
toelaten die niet aan de voorwaarden van 

schrappen
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deze verordening voldoen. Dergelijke 
toelatingen moeten op het niveau van de 
Gemeenschap worden onderzocht.

Or. en

Motivering

Het heeft niet veel zin om een verordening met strenge normen te hebben, als de mogelijkheid 
wordt geboden van deze normen af te wijken, of het nu is voor uitzonderlijke gevallen of niet. 
Daarom moet deze overweging worden geschrapt. 

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 181
Overweging 26

(26) In uitzonderlijke gevallen van een op 
geen enkele andere manier te bestrijden 
gevaar of bedreiging voor de teelt van een 
gewas moeten de lidstaten
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
toelaten die niet aan de voorwaarden van 
deze verordening voldoen. Dergelijke 
toelatingen moeten op het niveau van de 
Gemeenschap worden onderzocht.

(26) In uitzonderlijke gevallen van een op 
geen enkele andere manier te bestrijden 
gevaar of bedreiging voor de teelt van een 
gewas en voor ecosystemen moeten 
gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
worden toegelaten die niet aan de 
voorwaarden van deze verordening voldoen. 
Dergelijke tijdelijke toelatingen moeten op 
het niveau van de Gemeenschap worden 
onderzocht.

Or. de

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 182
Overweging 28

(28) Om een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten 
gewasbeschermingsmiddelen op juiste wijze 
worden gebruikt, met inachtneming van de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding. De Raad neemt de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
gewasbeschermingspraktijken en goede 

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

gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
in staat te stellen de beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding toe te 
passen.

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 183
Overweging 28

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

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

Or. en

Motivering

De prioriteit moet altijd gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding, als enige 
echt preventieve en duurzame oplossing, die meer aansluit bij de doelstellingen van duurzame 
gewasbescherming dan een beroep op complexe chemicaliën die ontworpen zijn om planten, 
insecten of andere vormen van leven te doden, hetgeen niet als duurzaam kan worden 
beschouwd. De lidstaten moeten het wijd verspreide gebruik van niet-chemische alternatieven 
op het gebied van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 184
Overweging 28

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

(28) Om een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt volgens de vergunning ervoor, 
nadat voorrang is gegeven aan niet-
chemische en natuurlijke alternatieven 
waar mogelijk. De Raad neemt de 
beginselen van niet-chemische methoden 
van gewasbescherming, plagenbestrijding 
en gewasbeheer, op in de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen van bijlage III 
van Verordening (EG) nr. 1782/2003. 
Daarom moet in een overgangsperiode 
worden voorzien om alle lidstaten de 
mogelijkheid te bieden de nodige structuren 
in te stellen om wie pesticidenproducten 
gebruikt, in staat te stellen de beginselen van 
niet-chemische alternatieven op het gebied 
van gewasbescherming, plagenbestrijding 
en gewasbeheer toe te passen.

Or. en
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Motivering

De prioriteit moet altijd gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding, als enige 
echt preventieve en duurzame oplossing, die meer aansluit bij de doelstellingen van duurzame 
gewasbescherming dan een beroep op complexe chemicaliën die ontworpen zijn om planten, 
insecten of andere vormen van leven te doden, hetgeen niet als duurzaam kan worden 
beschouwd. De lidstaten moeten het wijd verspreide gebruik van niet-chemische alternatieven 
op het gebied van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 185
Overweging 28

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

(28) Om een hoog niveau van bescherming 
van de menselijke gezondheid en van het 
milieu te waarborgen, moeten 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt volgens de vergunning ervoor en 
uitsluitend als laatste mogelijkheid, nadat 
voorrang is gegeven aan niet-chemische en 
natuurlijke alternatieven waar mogelijk. De 
Raad neemt de beginselen van niet-
chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
gewasbeheer, op in de uit de regelgeving 
voortvloeiende beheerseisen van bijlage III 
van Verordening (EG) nr. 1782/2003. 
Daarom moet in een overgangsperiode 
worden voorzien om alle lidstaten de 
mogelijkheid te bieden de nodige structuren 
in te stellen om wie pesticidenproducten 
gebruikt, in staat te stellen de beginselen van 
niet-chemische alternatieven op het gebied 
van gewasbescherming, plagenbestrijding 
en gewasbeheer toe te passen.

Or. en

Motivering

De prioriteit moet altijd gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding, als enige 
echt preventieve en duurzame oplossing, die meer aansluit bij de doelstellingen van duurzame 
gewasbescherming dan een beroep op complexe chemicaliën die ontworpen zijn om planten, 
insecten of andere vormen van leven te doden, hetgeen niet als duurzaam kan worden 
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beschouwd. De lidstaten moeten het wijd verspreide gebruik van niet-chemische alternatieven 
op het gebied van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 186
Overweging 28

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

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

Or. en

Motivering

Pesticiden mogen niet volgens de nieuwe strenge regels ervoor worden gebruikt. De prioriteit 
moet gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 187
Overweging 31
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(31) Studies zijn een grote investering. Deze 
investering moet worden beschermd om
onderzoek te stimuleren. Daarom moeten 
studies die door een aanvrager bij een 
lidstaat worden ingediend, tegen gebruik 
door een andere aanvrager worden 
beschermd. Deze bescherming moet echter 
in de tijd beperkt zijn om concurrentie 
mogelijk te maken. Om te voorkomen dat 
aanvragers de beschermingsperiode 
kunstmatig verlengen door onnodig nieuwe 
studies in te dienen, moet de bescherming 
ook worden beperkt tot studies die voor de 
regelgeving werkelijk noodzakelijk zijn.

(31) Studies zijn een grote investering. Deze 
investering moet worden beschermd om 
onderzoek te stimuleren. Daarom moeten 
studies, met uitzondering van studies die 
geen proeven met gewervelde dieren 
behelzen en andere studies die dierproeven 
voorkomen, die door een aanvrager bij een 
lidstaat worden ingediend, tegen gebruik 
door een andere aanvrager worden 
beschermd. Deze bescherming moet echter 
in de tijd beperkt zijn om concurrentie 
mogelijk te maken. Om te voorkomen dat 
aanvragers de beschermingsperiode 
kunstmatig verlengen door onnodig nieuwe
studies in te dienen, moet de bescherming 
ook worden beperkt tot studies die voor de 
regelgeving werkelijk noodzakelijk zijn.

Or. de

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 188
Overweging 32

(32) Er moeten regels worden vastgesteld 
om te voorkomen dat tests en studies worden 
overgedaan. In het bijzonder moet worden 
verboden dat studies waarbij gewervelde 
dieren betrokken zijn, worden overgedaan. 
Gelet daarop moet onder redelijke 
voorwaarden verplicht toegang worden 
verleend tot studies op gewervelde dieren. 
Om bedrijven kennis te kunnen laten nemen 
van welke studies andere bedrijven hebben 
uitgevoerd, moeten de lidstaten een lijst van
deze studies bijhouden, ook al vallen deze 
niet onder de bovenstaande regeling voor het 
verplicht verlenen van toegang.

(32) Er moeten regels worden vastgesteld 
om te voorkomen dat tests en studies worden 
overgedaan. In het bijzonder moet worden 
verboden dat studies waarbij gewervelde 
dieren betrokken zijn, worden overgedaan. 
Gelet daarop moet verplicht toegang worden 
verleend tot studies op gewervelde dieren en 
andere studies die dierproeven voorkomen. 
Om bedrijven kennis te kunnen laten nemen 
van welke studies andere bedrijven hebben 
uitgevoerd, moeten de lidstaten de Autoriteit 
al deze studies doen toekomen, ook al vallen 
deze niet onder de bovenstaande regeling 
voor het verplicht verlenen van toegang. De 
Autoriteit legt een centrale databank van 
deze studies aan.

Or. de
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies + Roberto Musacchio

Amendement 189
Overweging 34

(34) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten is van toepassing op 
de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van bestrijdingsmiddelen. Om de 
bescherming van gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen, van 
consumenten van planten en plantaardige 
producten en van het milieu verder te 
verbeteren, zijn echter verdere specifieke 
regels wenselijk die rekening houden met de 
specifieke gebruiksomstandigheden van 
gewasbeschermingsmiddelen.

(34) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten is van toepassing op 
de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van bestrijdingsmiddelen. Om de 
bescherming van gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen, van bewoners 
en omstanders die door de besproeiing van 
gewassen aan gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen worden blootgesteld, van 
consumenten van planten en plantaardige 
producten en van het milieu verder te 
verbeteren, zijn echter verdere specifieke 
regels wenselijk die rekening houden met de 
specifieke gebruiksomstandigheden van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd. Inbegrepen zijn professionele en niet-professionele 
gebruikers, bewoners, omstanders, arbeiders, specifieke kwetsbare groepen en consumenten 
die direct of indirect zijn blootgesteld door lucht, levensmiddelen, diervoeder, water en het 
milieu. Bij de blootstellings- en de risicobeoordeling moeten alle relevante 
blootstellingsfactoren worden opgenomen in de blootstellingsberekeningen voor elke groep.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 190
Overweging 34

(34) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 

(34) Richtlijn 1999/45/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 31 mei 1999 
betreffende de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
van de lidstaten inzake de indeling, de 
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verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten is van toepassing op 
de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van bestrijdingsmiddelen. Om de 
bescherming van gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen, van 
consumenten van planten en plantaardige 
producten en van het milieu verder te 
verbeteren, zijn echter verdere specifieke 
regels wenselijk die rekening houden met de 
specifieke gebruiksomstandigheden van 
gewasbeschermingsmiddelen.

verpakking en het kenmerken van 
gevaarlijke preparaten is van toepassing op 
de indeling, de verpakking en het kenmerken 
van bestrijdingsmiddelen. Om de 
bescherming van gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen, van bewoners 
en omstanders die door de besproeiing van 
gewassen aan gewasbeschermingsmiddelen 
kunnen worden blootgesteld, van 
consumenten van planten en plantaardige 
producten en van het milieu verder te 
verbeteren, moet specifieke wetgeving 
worden vastgesteld op basis van een 
wetgevingsvoorstel van de Commissie dat
rekening houdt met de specifieke 
gebruiksomstandigheden van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd. Inbegrepen zijn professionele en niet-professionele 
gebruikers, bewoners, omstanders, arbeiders, specifieke kwetsbare groepen en consumenten 
die direct of indirect zijn blootgesteld door lucht, levensmiddelen, diervoeder, water en het 
milieu. Bij de blootstellings- en de risicobeoordeling moeten alle relevante 
blootstellingsfactoren worden opgenomen in de blootstellingsberekeningen voor elke groep.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos + Gyula Hegyi en 
Christa Klaß

Amendement 191
Overweging 35

(35) Om te garanderen dat gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen niet door 
reclame worden misleid, moeten voor 
reclame voor deze middelen regels worden 
vastgesteld.

(35) Om te garanderen dat gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen of het publiek 
niet door reclame worden misleid, moeten 
voor reclame voor deze middelen regels 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Pesticiden houden gevaar in niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor het publiek, zodat 
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reclame voor pesticiden en pesticidenproducten noch de gebruikers, noch het publiek mogen 
misleiden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 192
Overweging 35

(35) Om te garanderen dat gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen niet door 
reclame worden misleid, moeten voor 
reclame voor deze middelen regels worden 
vastgesteld.

(35) Om te garanderen dat het publiek en 
gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen 
niet door reclame worden misleid, moeten 
voor reclame voor deze middelen regels 
worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

Reclame voor pesticiden en pesticidenproducten mag gebruikers en het publiek niet 
misleiden.

Amendement ingediend door Horst Schnellhardt

Amendement 193
Overweging 36

(36) Om het niveau van bescherming van 
de gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de 
traceerbaarheid van mogelijke 
blootstellingen te verzekeren, de 
doeltreffendheid van het toezicht en de 
controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te 
beperken, moeten voorschriften worden 
vastgesteld voor het bijhouden van registers 
en informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

schrappen

Or. de

Motivering

Valt niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening. De controles en het bijhouden 
van de registers blijven passen in het kader van de thematische strategie voor het duurzame 
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gebruik van pesticiden.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 194
Overweging 36

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 
controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van registers en 
informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 
controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van areaal- en 
gewasspecifieke registers en openbaar 
toegankelijke informatie over het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. De 
vergaarde informatie moet tevens worden 
gebruikt voor een "pesticidenpaspoort", om 
de traceerbaarheid van 
pesticidentoepassingen in de voedselketen 
en in waterbronnen te verzekeren.

Or. en

Motivering

Voor meer transparantie. De gegevens beschikbaar stellen in de vorm van een 
pesticidenpaspoort dat informatie bevat over alle pesticiden die bij een bepaald product zijn 
gebruikt, vormt een bijkomende stimulans om het gebruik van pesticiden te verminderen. Dit 
paspoort wordt gevraagd door diverse grote verkopers, om te kunnen voldoen aan de vraag
van de consument. Met dit amendement wordt alleen "en in waterbronnen" toegevoegd aan 
het amendement van de rapporteur.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 195
Overweging 36

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 
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controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van registers en 
informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van registers en 
informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en moeten 
deze registers en deze informatie op verzoek 
direct beschikbaar zijn voor 
belanghebbenden, zoals bewoners en 
omstanders. Gelet op de mogelijkheid van 
chronische gezondheidseffecten op lange 
termijn moeten deze registers op zijn minst 
dertig jaar worden bewaard. 

Or. en

Motivering

De beschikbaarheid van deze informatie is van vitaal belang voor een correcte diagnose en 
behandeling van iemand wiens gezondheid is geschaad, zodat het publiek recht moet hebben 
op toegang tot de informatie over de chemicaliën waaraan het is blootgesteld, bijvoorbeeld 
artsen of andere medische adviseurs. Gelet op de mogelijkheid van chronische 
gezondheidseffecten op lange termijn moeten de registers vervolgens op zijn minst dertig jaar 
worden bewaard.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 196
Overweging 36

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 
controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van registers en 
informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

(36) Om het niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te verbeteren door de traceerbaarheid 
van mogelijke blootstellingen te verzekeren, 
de doeltreffendheid van het toezicht en de 
controle te verbeteren en de kosten van de 
bewaking van de waterkwaliteit te beperken, 
moeten voorschriften worden vastgesteld 
voor het bijhouden van registers en 
informatie over het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen. Gelet op de 
mogelijkheid van chronische 
gezondheidseffecten op lange termijn 
moeten deze registers op zijn minst twintig 
jaar worden bewaard.
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Or. en

Motivering

Gelet op de mogelijkheid van chronische gezondheidseffecten op lange termijn moeten de 
informatieregisters op zijn minst twintig jaar worden bewaard.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 197
Overweging 37

(37) Bepalingen inzake controle- en 
inspectieregelingen in verband met het op 
de markt brengen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen moeten de 
correcte, veilige en geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging garanderen van de 
voorschriften die in deze verordening zijn 
vastgesteld om een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te verwezenlijken.

(37) De lidstaten moeten controles en 
inspecties in verband met het op de markt 
brengen en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen uitvoeren om 
te garanderen dat de voorschriften die in 
deze verordening zijn vastgesteld, worden 
nageleefd, om een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid van mens 
en dier en van het milieu te verwezenlijken.

Or. en

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 198
Overweging 38

(38) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn voorziet in 
controlemaatregelen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in alle stadia 
van de productie van levensmiddelen, alsook 
in het bijhouden van registers over het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Gelijkaardige regels moeten gelden voor de 
opslag en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen die niet onder 

(38) Verordening (EG) nr. 882/2004 van het 
Europees Parlement en de Raad van 29 april 
2004 inzake officiële controles op de 
naleving van de wetgeving inzake 
diervoeders en levensmiddelen en de 
voorschriften inzake diergezondheid en 
dierenwelzijn voorziet in 
controlemaatregelen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in alle stadia 
van de productie van levensmiddelen, voor 
zover het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen rechtstreeks 
in de productie van levensmiddelen 
plaatsvindt, alsook in het bijhouden van 
registers over het gebruik van 
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Verordening (EG) nr. 882/2004 vallen. gewasbeschermingsmiddelen.

Or. de

Motivering

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

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 199
Overweging 39

(39) Deze verordening moet nauw 
aansluiten bij andere communautaire 
wetgeving, en in het bijzonder bij
Verordening (EG) nr. 396/2005 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 februari 2005 tot vaststelling van 
maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong en 
houdende wijziging van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad, en bij de 
communautaire wetgeving betreffende de 
bescherming van werknemers en iedereen 
die betrokken is bij het ingeperkte gebruik 
en de doelbewuste introductie van genetisch 
gemodificeerde organismen.

(39) De toepassing van de maatregelen 
waarin deze verordening voorziet, moet de 
bestaande communautaire wetgeving, en in 
het bijzonder Richtlijn […] van het 
Europees Parlement en de Raad van … tot 
vaststelling van een kader voor een 
communautaire actie ter verwezenlijking 
van een duurzaam gebruik van pesticiden1, 
Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid2, Verordening (EG) nr. 
396/2005 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling 
van maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen in of op 
levensmiddelen en diervoeders van 
plantaardige en dierlijke oorsprong en 
houdende wijziging van Richtlijn 
91/414/EEG van de Raad, en de 
communautaire wetgeving betreffende de 
bescherming van werknemers en iedereen 
die betrokken is bij het ingeperkte gebruik 
en de doelbewuste introductie van genetisch 
gemodificeerde organismen, onverlet laten.
_____________
1 PB L …
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Gewijzigd bij 
Beschikking nr. 2455/2001/EG (PB L 331 van 
15.12.2001, blz. 1).
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Or. en

Motivering

Om te zorgen voor coherentie tussen alle wetgeving op dit gebied.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 200
Overweging 44

(44) De lidstaten moeten de noodzakelijke 
nationale autoriteiten aanwijzen.

(44) De lidstaten moeten de noodzakelijke 
nationale autoriteiten voor de uitvoering van 
deze richtlijn aanwijzen.

Or. pl

Motivering

In de originele bewoording wordt niet gezegd waarom deze autoriteiten door de lidstaten 
moeten worden aangewezen. In artikel 72 van de richtlijn worden de plichten van de 
autoriteiten in kwestie vastgesteld, onder andere de verzameling van informatie, de 
uitoefening van toezicht op de uitvoering van de richtlijn, rapportage en 
wetgevingscoördinatie.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 201
Artikel 1

Onderwerp Onderwerp en doel
Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in hun 
commerciële aanbiedingsvorm en voor het 
op de markt brengen, het gebruik en de 
controle ervan binnen de Gemeenschap.

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in hun 
commerciële aanbiedingsvorm en voor het 
op de markt brengen, het gebruik en de 
controle ervan binnen de Gemeenschap.

Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.

2. Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.
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3. Het doel van deze verordening is een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te waarborgen.
4. De verordening stoelt op het 
voorzorgsbeginsel teneinde te garanderen 
dat stoffen of middelen die op de markt 
worden gebracht niet schadelijk zijn voor 
de gezondheid van de mens noch voor het 
milieu.
5. Het doel van deze verordening is voorts 
de regels over het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen te 
harmoniseren, om de beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsproducten voor de 
landbouwers in de verschillende lidstaten te 
harmoniseren. 

Or. en

Motivering

Het doel en de grondbeginselen van de verordening moeten in artikel 1 worden vastgelegd en 
niet alleen in de overwegingen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde en Johannes Blokland

Amendement 202
Artikel 1

Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in hun 
commerciële aanbiedingsvorm en voor het 
op de markt brengen, het gebruik en de 
controle ervan binnen de Gemeenschap.

1. Bij deze verordening worden regels 
vastgesteld voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in hun 
commerciële aanbiedingsvorm en voor het 
op de markt brengen, het gebruik en de 
controle ervan binnen de Gemeenschap.

Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.

2. Bij deze verordening worden zowel regels 
vastgesteld voor de goedkeuring van 
werkzame stoffen, beschermstoffen en 
synergistische middelen waaruit 
gewasbeschermingsmiddelen geheel of 
gedeeltelijk bestaan, als regels voor 
hulpstoffen en co-formulanten.
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3. De lidstaten mag niet worden verhinderd 
bij het beperken of verbieden van pesticiden 
het voorzorgsbeginsel toe te passen.
4. De lidstaten mogen elke pesticidenvrije 
zone instellen die zij nodig achten om 
drinkwaterbronnen te beschermen. Deze 
pesticidenvrije zones mogen de hele lidstaat 
beslaan.
5. De lidstaten mogen een verbod instellen 
op het gebruik en het op de markt brengen 
van op EU-niveau goedgekeurde 
pesticiden, als deze in meetbare 
hoeveelheden buiten de wortelzone worden 
aangetroffen.

Or. da

Motivering

Lid 3 is bedoeld om van de bepalingen van deze richtlijn minimumregels te maken en de 
individuele lidstaten zo de mogelijkheid te geven meer vooruitgang met de ontwikkeling van 
pesticiden te boeken.

De leden 4 en 5 zijn belangrijk om te garanderen dat de verwezenlijkingen in de 
grondwaterrichtlijn in deze verordening worden overgenomen, om het grondwater te 
beschermen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 203
Artikel 2, lid 2

2. Deze verordening is van toepassing op 
stoffen, met inbegrip van micro-organismen 
en virussen, met een algemene of specifieke 
werking tegen schadelijke organismen of op 
gewassen, delen van gewassen of 
plantaardige producten, hierna "werkzame 
stoffen" genoemd.

2. Deze verordening is van toepassing op 
stoffen, met inbegrip van micro-organismen 
en virussen, met een algemene of specifieke 
werking tegen schadelijke organismen of op 
gewassen, delen van gewassen of 
plantaardige producten, hierna "werkzame 
stoffen" genoemd. Na de aanneming van 
een specifieke verordening over biologische 
bestrijdingsmiddelen is de verordening niet 
langer van toepassing op micro-
organismen, virussen, feromonen en 
biologische middelen.
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Or. en

Motivering

Er moet nadrukkelijk op worden gewezen dat de bepalingen van deze verordening ten doel 
hebben de schadelijke gevolgen van synthetische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen 
en niet in alle gevallen geschikt zijn om de risico's en mogelijke gevolgen van biologische 
bestrijdingsmiddelen te beoordelen. Om rekening te houden met de specifieke eigenschappen 
van deze middelen moet er een verordening komen voor biologische bestrijdingsmiddelen.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 204
Artikel 2, lid 2

2. Deze verordening is van toepassing op 
stoffen, met inbegrip van micro-organismen 
en virussen, met een algemene of specifieke 
werking tegen schadelijke organismen of op 
gewassen, delen van gewassen of 
plantaardige producten, hierna "werkzame 
stoffen" genoemd.

2. Deze verordening is van toepassing op 
stoffen, met inbegrip van micro-organismen
en virussen, inclusief genetisch 
gemodificeerde micro-organismen, met een 
algemene of specifieke werking tegen 
schadelijke organismen of op gewassen, 
delen van gewassen of plantaardige 
producten, hierna "werkzame stoffen" 
genoemd.

Or. pl

Motivering

Onderzoek met genetisch gemodificeerde micro-organismen is krachtens artikel 51, lid 3 van 
de richtlijn verboden, maar dit betekent niet dat genetisch gemodificeerde stoffen in de 
toekomst niet zullen worden gebruikt. De Commissie kan in de toekomst besluiten onderzoek 
naar genetisch gemodificeerde micro-organismen krachtens Richtlijn 2001/18/EG toe te 
staan.

Artikel 47 van de richtlijn heeft betrekking op het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen die een genetisch gemodificeerd micro-organisme bevatten.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 205
Artikel 3, punt 2

(2) "Stoffen" (2) "Stoffen"

Chemische elementen of verbindingen Chemische elementen of verbindingen 
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daarvan, zoals die in de natuur voorkomen 
of zoals die industrieel worden vervaardigd, 
met inbegrip van alle verontreinigingen die 
onvermijdelijk bij het fabricageproces 
ontstaan.

daarvan, zoals die in de natuur voorkomen 
of zoals die industrieel worden vervaardigd, 
met inbegrip van alle verontreinigingen die 
onvermijdelijk bij het gevolgde 
fabricageproces ontstaan.

Or. pl

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 206
Artikel 3, punt 2 bis (nieuw)

(2 bis) "Werkzame stoffen"
Stoffen, met inbegrip van alle bekende 
metabolieten die bij het gebruik ervan 
ontstaan, micro-organismen en virussen,
die een algemene of specifieke werking 
tegen doelorganismen of op gewassen, 
delen van gewassen of plantaardige 
producten hebben.

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 207
Artikel 3, punt 3

(3) "Preparaten" (3) "Preparaten"

Mengsels samengesteld uit twee of meer 
stoffen die bestemd zijn om als 
gewasbeschermingsmiddel of hulpstof te 
worden gebruikt.

Mengsels of oplossingen samengesteld uit 
twee of meer stoffen, waarvan er op zijn 
minst één een werkzame stof is, die bestemd 
zijn om als gewasbeschermingsmiddel of 
hulpstof te worden gebruikt.

Or. pl
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Motivering

De definitie van de term preparaten mag niet alleen betrekking hebben op mengsels 
(samengestelde stoffen die gemakkelijk  kunnen worden ontbonden in hun samenstellende 
delen, door eenvoudige fysische middelen, zoals filterpapier, mechanische scheiding, 
centrifugering), maar ook oplossingen (homogene stoffen), die verschillende eigenschappen 
hebben.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 208
Artikel 3, punt 4

(4) "Tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof"

(4) "Tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stof"

Iedere stof die als intrinsieke eigenschap 
heeft dat zij een schadelijk effect heeft op 
mensen, dieren of het milieu en die in een 
gewasbeschermingsmiddel in voldoende 
concentratie aanwezig is of ontstaat om 
risico's van een dergelijk effect in te 
houden.

Iedere stof die als intrinsieke eigenschap 
heeft dat zij een schadelijk effect heeft op 
mensen, dieren of het milieu.

Dergelijk stoffen zijn onder meer, maar niet 
uitsluitend, stoffen die als gevaarlijk worden 
geclassificeerd overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG van de Raad en die aanwezig 
zijn in het gewasbeschermingsmiddel in 
een concentratie waardoor het middel als 
gevaarlijk moet worden beschouwd in de zin 
van artikel 3 van Richtlijn 1999/45/EG.

Dergelijk stoffen zijn onder meer, maar niet 
uitsluitend, stoffen die als gevaarlijk worden 
geclassificeerd overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG van de Raad, en die als 
gevaarlijk moeten worden beschouwd in de 
zin van artikel 3 van Richtlijn 1999/45/EG.

Elke stof die daadwerkelijk of potentieel 
kankerverwekkende, mutagene, 
hormoonontregelende, neurotoxische, 
immunotoxische, voor de voortplanting 
vergiftige, genotoxische of 
huidsensibiliserende eigenschappen heeft, 
moet als tot bezorgdheid aanleiding 
gevende stof worden beschouwd. 

Or. en

Motivering

De tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen moeten alle stoffen omvatten die een schadelijk 
effect op de gezondheid van mens of dier of het milieu kunnen hebben. Hierin begrepen zijn 



AM\672325NL.doc 39/67 PE 390.401v02-00

NL

alle stoffen met kankerverwekkende, mutagene, hormoonontregelende, neurotoxische, 
immunotoxische, voor de voortplanting vergiftige, genotoxische of huidsensibiliserende 
eigenschappen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 209
Artikel 3, punt 4 bis (nieuw)

(4 bis) "Voorwerp"
Een object waaraan tijdens de productie 
een speciale vorm, oppervlak of patroon 
wordt gegeven waardoor zijn functie in 
hogere mate wordt bepaald dan door de 
chemische samenstelling. 

Or. en

Motivering

Deze verordening mag niet alleen betrekking hebben op werkzame stoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen als dusdanig, maar moet ook bepalingen omvatten over 
"voorwerpen" die deze stoffen kunnen bevatten (bijvoorbeeld textiel). De hier voorgestelde 
definitie is dezelfde als degene die is goedgekeurd in het kader van REACH.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 210
Artikel 3, punt 4 bis (nieuw)

(4 bis) "Reclame"
Manier om via gedrukte of elektronische 
media de verkoop of het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te promoten 
bij anderen dan de houder van een
toelating, degene die het 
gewasbeschermingsmiddel op de markt 
brengt en dier agenten. 

Or. en

Motivering

Nodig voor het toezicht op de naleving.
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Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 211
Artikel 3, punt 5

(5) "Gewassen" (5) "Gewassen"
Levende planten en levende delen van 
planten, met inbegrip van vers fruit, groente 
en zaden.

Levende planten en levende delen van 
planten, samen met zaaizaad, in het 
bijzonder: vers fruit, groente, bloemen, 
bladeren, scheuten, levende pollen, 
zaailingen, knoppen en wortels.

Or. pl

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 212
Artikel 3, punt 5

(5) "Gewassen" (5) "Gewassen"

Levende planten en levende delen van 
planten, met inbegrip van vers fruit, groente 
en zaden.

Levende planten en levende delen van 
planten, met inbegrip van vers fruit, groente, 
wortels en zaden.

Or. en

Motivering

In de definitie moet duidelijk zijn dat de wortel een deel van de plant is.

Amendement ingediend door Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies en Roberto 
Musacchio

Amendement 213
Artikel 3, punt 7 bis (nieuw)

(7 bis) "Met een laag risico"
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Van een soort waarvan men van mening is 
dat schadelijke effecten ervan op mensen, 
dieren of het milieu inherent 
onwaarschijnlijk zijn. 

Or. en

Motivering

Een definitie is nodig voor de duidelijkheid van de bepalingen in verband met werkzame 
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 214
Artikel 3, punt 9

(9) "Op de markt brengen" (9) "Op de markt brengen"
Het voorhanden hebben van een 
gewasbeschermingsmiddel met het oog op 
de verkoop binnen de Gemeenschap, met 
inbegrip van het ten verkoop aanbieden, of 
enige andere vorm van al dan niet gratis 
overdracht, alsmede de eigenlijke verkoop, 
distributie en andere vormen van overdracht 
zelf. Het in het vrije verkeer brengen van 
een gewasbeschermingsmiddel op het 
grondgebied van de Gemeenschap wordt in 
het kader van deze verordening als op de 
markt brengen aangemerkt.

Het voorhanden hebben van een 
gewasbeschermingsmiddel met het oog op 
de verkoop binnen de Gemeenschap, met 
inbegrip van het ten verkoop aanbieden, of 
enige andere vorm van al dan niet gratis 
overdracht, alsmede de eigenlijke verkoop, 
distributie en andere vormen van overdracht 
zelf. De invoer van een 
gewasbeschermingsmiddel op het 
grondgebied van de Gemeenschap wordt in 
het kader van deze verordening als op de 
markt brengen aangemerkt.

Or. en

Motivering

Verduidelijking: het tweede deel van deze bepaling heeft specifiek betrekking op invoer, niet 
op in het vrije verkeer brengen in het algemeen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 215
Artikel 3, punt 9 bis (nieuw)

(9 bis) "Parallelhandel"
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Invoer van een gewasbeschermingsmiddel
uit een lidstaat waar dit middel is 
toegelaten overeenkomstig de voorwaarden 
van Richtlijn 91/414/CEE of deze
verordening met de intentie het op de markt 
te brengen van de importerende lidstaat 
waar het gewasbeschermingsmiddel of een 
identiek referentiemiddel is toegelaten 
overeenkomstig de voorwaarden van  
Richtlijn 91/414/CEE of deze verordening.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 216
Artikel 3, punt 9 bis (nieuw)

(9 bis) "Reclame"
Manier om via gedrukte of elektronische 
media de verkoop of het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te promoten 
(bij anderen dan de houder van een 
toelating, degene die het 
gewasbeschermingsmiddel op de markt 
brengt en dier agenten). 

Or. en

Motivering

Nodig voor het toezicht op de naleving.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 217
Artikel 3, punt 9 ter (nieuw)
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(9 ter) "Identiek"
Gewasbeschermingsmiddelen worden als 
identiek beschouwd indien zij
• van gemeenschappelijke herkomst zijn,
• worden gefabriceerd door dezelfde 
onderneming, door een 
dochteronderneming of in het kader van 
een licentie ("producent") en
• tenminste volgens dezelfde formule en met 
gebruikmaking van dezelfde werkzame stof 
zijn vervaardigd en rekening houdend met 
eventuele verschillen in de agrarische, 
sanitaire, fytosanitaire en ecologische, met 
inbegrip van klimatologische, 
omstandigheden, bovendien dezelfde 
werking hebben.

Or. en

Motivering

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

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 218
Artikel 3, punt 10

(10) "Toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel"

(10) "Toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel"

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

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

Or. de

Motivering

Om eindelijk een goed functionerende interne markt voor gewasbeschermingsmiddelen te 
creëren is een voor de gehele EU geldende toelating vereist.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 219
Artikel 3, punt 11 bis (nieuw)

(11 bis) "Invoerders"
Invoerders van 
gewasbeschermingsmiddelen zijn personen 
die deze voor commerciële doeleinden 
invoeren. 

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 220
Artikel 3, punt 13

(13) "Milieu" (13) "Milieu"
Water (met inbegrip van grond- en 
oppervlaktewater, overgangs- en 
kustwateren), bodem, lucht, land, wilde 
soorten dieren en planten, alsmede hun 
onderlinge relatie en hun relatie met andere 
levende organismen.

Geologische en topografische kenmerken, 
water (met inbegrip van grond- en 
oppervlaktewater, overgangs- en 
kustwateren), bodem, lucht, land, wilde 
soorten dieren en planten, alsmede hun 
onderlinge relatie en hun relatie met andere 
levende organismen.

Or. pl

Motivering

Conceptueel amendement. Het milieu omvat niet alleen water, lucht en bodem, maar ook 
rotsformaties (geologie) en de natuurlijke ligging van het terrein (topografie). De diepte tot 
waar de stoffen waarop deze richtlijn betrekking heeft, in de aarde dringen, is afhankelijk van 
het type vast gesteente en de eigenschappen hiervan (bijvoorbeeld de doorlaatbaarheid). 
Gewasbeschermingsmiddelen zullen dieper en sneller doordringen in zand en zeer 
doorlaatbaar gesteente en minder in ondoorlaatbaar gesteente (graniet, basalt enz.). De 
topografie heeft ook invloed op de migratie van ontbonden gewasbeschermingsmiddelen, die 
niet op dezelfde manier verloopt in vlak laagland (bijvoorbeeld rivierdelta's) als in steil 
hellende gebieden, waar de afvloeiing aanzienlijk is.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 221
Artikel 3, punt 13 bis (nieuw)

(13 bis) "Gezondheid"
Een toestand van volledig lichamelijk en 
geestelijk welbevinden en niet slechts de 
afwezigheid van ziekte of gebrek.

Or. de

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 222
Artikel 3, punt 14

(14) "Geïntegreerde bestrijding van 
plagen"

schrappen

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
vormen van interventie tot economisch 
verantwoorde niveaus beperken en het 
risico voor de gezondheid van de mens en 
voor het milieu tot een minimum beperken. 
Bij de geïntegreerde bestrijding van plagen 
ligt de nadruk op de groei van gezonde 
gewassen, waarbij de 
landbouwecosystemen zo weinig mogelijk 
worden verstoord en natuurlijke 
plaagbestrijding wordt aangemoedigd.

Or. pl

Motivering

Geïntegreerde plagenbestrijding wordt op deze manier toegepast in de Verenigde Staten, 
maar is nergens ter wereld gestandaardiseerd of verplicht.

De definitie van geïntegreerde plagenbestrijding is gebaseerd op de kwaliteitsnormen van de 
ISO 9000-reeks en de ISO 14000-normen inzake milieubeheer. De bovenstaande definitie 
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omvat evenwel geen essentiële standaardiseringsdetails als doel, methoden en procedures, die 
in de ISO-normen gedetailleerd zijn uitgewerkt. Tot hierover een normatief document met al 
deze informatie voorhanden is, heeft het geen zin een definitie als deze op te nemen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 223
Artikel 3, punt 14

(14) "Geïntegreerde bestrijding van plagen" (14) "Geïntegreerde bestrijding van plagen"

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
vormen van interventie tot economisch 
verantwoorde niveaus beperken en het risico 
voor de gezondheid van de mens en voor het 
milieu tot een minimum beperken. Bij de 
geïntegreerde bestrijding van plagen ligt de 
nadruk op de groei van gezonde gewassen, 
waarbij de landbouwecosystemen zo weinig 
mogelijk worden verstoord en natuurlijke 
plaagbestrijding wordt aangemoedigd.

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
vormen van interventie tot economisch en 
ecologisch verantwoorde niveaus beperken 
en het risico voor de gezondheid van de 
mens en voor het milieu tot een minimum 
beperken. Bij de geïntegreerde bestrijding 
van plagen ligt de nadruk op de groei van 
gezonde gewassen, waarbij de 
landbouwecosystemen zo weinig mogelijk 
worden verstoord, doordat op adequate 
wijze rekening wordt gehouden met 
preventieve landbouwmaatregelen, gebruik 
van aangepaste variëteiten en niet-
chemische methoden van 
gewasbescherming en -beheer.

Or. de

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 224
Artikel 3, punt 14

(14) "Geïntegreerde bestrijding van plagen" (14) "Geïntegreerde bestrijding van plagen"
De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
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populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
vormen van interventie tot economisch 
verantwoorde niveaus beperken en het risico 
voor de gezondheid van de mens en voor het 
milieu tot een minimum beperken. Bij de 
geïntegreerde bestrijding van plagen ligt de 
nadruk op de groei van gezonde gewassen, 
waarbij de landbouwecosystemen zo weinig 
mogelijk worden verstoord en natuurlijke 
plaagbestrijding wordt aangemoedigd.

populaties van schadelijke organismen 
tegengaan, het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
vormen van interventie tot economisch 
verantwoorde niveaus beperken en het risico 
voor de gezondheid van de mens en voor het 
milieu tot een minimum beperken. Bij de 
geïntegreerde bestrijding van plagen ligt de 
nadruk op de groei van gezonde gewassen, 
waarbij de landbouwecosystemen zo weinig 
mogelijk worden verstoord en natuurlijke 
plaagbestrijding wordt aangemoedigd door 
prioriteit te geven aan niet-chemische 
methoden van gewasbescherming, 
plagenbestrijding en gewasbeheer.

Or. en

Motivering

Geïntegreerde plagenbestrijding moet een systeem zijn waarbij prioriteit wordt gegeven aan 
niet-chemische methoden van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer.

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

Amendement 225
Artikel 3, punt 14 bis (nieuw)

(14 bis) "Niet-chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
gewasbeheer"
Het gebruik van 
plaagbestrijdingstechnieken die geen 
chemische kenmerken hebben. Niet-
chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
gewasbeheer omvatten wisselbouw, fysische 
en mechanische bestrijding en beheer met 
natuurlijke vijanden. 

Or. en

Motivering

De prioriteit moet altijd gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding, als enige 
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echt preventieve en duurzame oplossing, die meer aansluit bij de doelstellingen van duurzame 
gewasbescherming dan een beroep op complexe chemicaliën die ontworpen zijn om planten, 
insecten of andere vormen van leven te doden, hetgeen niet als duurzaam kan worden 
beschouwd. De lidstaten moeten het wijd verspreide gebruik van niet-chemische alternatieven 
op het gebied van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.

Amendement ingediend door Lambert van Nistelrooij en Esther De Lange

Amendement 226
Artikel 3, punt 17

(17) "Zone" (17) "Zone"
Groep lidstaten, zoals gedefinieerd in bijlage 
I, waarvan wordt aangenomen dat de 
agrarische, fytosanitaire en ecologische, met 
inbegrip van klimatologische, 
omstandigheden, vrij gelijkaardig zijn.

Groep lidstaten, zoals gedefinieerd in bijlage 
I, waarvan wordt aangenomen dat de 
agrarische, fytosanitaire en ecologische, met 
inbegrip van klimatologische, 
omstandigheden, vrij gelijkaardig zijn. 
Beoordelingsmethoden moeten voldoende 
geharmoniseerd zijn en er moet voldoende 
ruimte gegeven worden voor nationaal 
specifieke omstandigheden.

Or. nl

Motivering

De huidige invulling van de zones is te breed en nog niet voldoende geharmonieerd. Daarbij 
wordt te weinig ruimte gegeven aan nationale specifieke omstandigheden. Er moet binnen de 
zones erkenning zijn van nationaal specifieke omstandigheden.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 227
Artikel 3, punt 17

(17) "Zone" (17) "Zone"

Groep lidstaten, zoals gedefinieerd in bijlage 
I, waarvan wordt aangenomen dat de 
agrarische, fytosanitaire en ecologische, met 
inbegrip van klimatologische,
omstandigheden, vrij gelijkaardig zijn.

Groep lidstaten die zich in dezelfde 
klimaatzone bevinden, zoals gedefinieerd in 
bijlage I, waarvan wordt aangenomen dat de 
agrarische, fytosanitaire en geografische
omstandigheden, vrij gelijkaardig zijn.

Or. pl
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Motivering

Ter verduidelijking.

Klimaatomstandigheden zijn de doorslaggevende factor bij de afbakening van de zones 
waarin de richtlijn voorziet. Andere geografische kenmerken (geologie, terrein, water, 
bodem) zijn van secundair belang voor de bepaling van de natuurlijke omstandigheden die 
voor de ontwikkeling van de landbouw en de gezondheid van planten vereist zijn.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 228
Artikel 3, punt 18

(18) "Goede gewasbeschermingspraktijken" (18) "Goede gewasbeschermingspraktijken"
Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding.

Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding en, waar mogelijk, prioriteit 
gevend aan niet-chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
gewasbeheer.

Or. en

Motivering

De prioriteit moet altijd gaan naar niet-chemische methoden van plagenbestrijding, als enige 
echt preventieve en duurzame oplossing, die meer aansluit bij de doelstellingen van duurzame 
gewasbescherming dan een beroep op complexe chemicaliën die ontworpen zijn om planten, 
insecten of andere vormen van leven te doden, hetgeen niet als duurzaam kan worden 
beschouwd. De lidstaten moeten het wijd verspreide gebruik van niet-chemische alternatieven 
op het gebied van gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer bevorderen en 
aanmoedigen.
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen, Chris Davies en Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Amendement 229
Artikel 3, punt 18

(18) "Goede gewasbeschermingspraktijken" (18) "Goede gewasbeschermingspraktijken"
Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding.

Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding en prioriteit gevend aan niet-
chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en 
gewasbeheer.

Or. en

Motivering

De enige echte oplossing om de schadelijke gevolgen van pesticiden voor de volksgezondheid, 
dieren, wild en het milieu in het algemeen te elimineren is te kiezen voor een preventieve en 
echt duurzame benadering, door prioriteit te geven aan niet-chemische methoden van 
gewasbescherming, plagenbestrijding en gewasbeheer.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 230
Artikel 3, punt 18

(18) "Goede gewasbeschermingspraktijken" (18) "Goede gewasbeschermingspraktijken
bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen"

Praktijken waarbij de behandelingen van een 
bepaald gewas met 
gewasbeschermingsmiddelen volgens de 
voorschriften voor hun toegestane gebruik 
worden geselecteerd, gedoseerd en getimed 
om met een minimumhoeveelheid een 
optimale doeltreffendheid te verzekeren, 

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

rekening houdend met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding.

Or. de

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

Amendement 231
Artikel 3, punt 19

(19) "Goede milieupraktijken" schrappen
Gewasbeschermingspraktijken waarbij 
gewasbeschermingsmiddelen op zodanige 
wijze worden gehanteerd en toegepast dat 
het milieu slechts met de kleinst mogelijke 
hoeveelheid wordt vervuild.

Or. de

Motivering

Goede milieupraktijken zijn een onderdeel van goede gewasbeschermingspraktijken (Christa 
Klaß en Anja Weisgerber).

De definitie van goede gewasbeschermingspraktijken houdt al in dat met een 
minimumhoeveelheid een optimale doeltreffendheid wordt verzekerd. De opname van nog een 
definitie leidt er alleen toe dat de genoemde aspecten tweemaal worden genoemd, en tot meer 
rechtsonzekerheid, zonder inhoudelijke of praktische meerwaarde (Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz en Christa Klaß).

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 232
Artikel 3, punt 21

(21) "Gegevensbescherming" (21) "Gegevensbescherming"

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

Voor test- of studieverslagen, met 
uitzondering van studies die geen proeven 
met gewervelde dieren behelzen en andere 
tests of studies die dierproeven voorkomen,
geldt gegevensbescherming wanneer de 
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gebruikt. eigenaars het recht hebben te voorkomen 
dat het ten gunste van een andere persoon 
wordt gebruikt.

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 233
Artikel 3, punt 21 bis (nieuw)

(21 bis) "Tests en studies"
Onderzoeken of experimenten die als doel 
hebben de eigenschappen en het gedrag 
van werkzame stoffen of 
gewasbeschermingsmiddelen vast te stellen, 
de blootstelling aan werkzame stoffen en/of 
relevante metabolieten ervan te 
voorspellen, aanvaardbare 
blootstellingsniveaus vast te stellen en 
veilige gebruiksvoorwaarden voor 
gewasbeschermingsmiddelen te bepalen.

Or. en

Motivering

De term test- of studieverslag wordt in de verordening diverse malen gebruikt. Er moet een 
definitie worden opgenomen die niet alleen studieverslagen omvat, maar ook andere 
informatie die voor een risicobeoordeling relevant is.

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 234
Artikel 3, punt 21 bis (nieuw)

(21 bis) "'Rapporterende lidstaat"
De lidstaat die ermee instemt de 
verantwoordelijkheid voor de beoordeling 
van de werkzame stoffen, beschermstoffen 
of synergistische middelen op zich te 
nemen. Zij moet deze taak op professionele 
wijze uitvoeren en binnen een vooraf 
bepaalde periode een 
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impactbeoordelingsrapport publiceren.

Or. el

Motivering

Er moet een definitie zijn van rapporterende lidstaat.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 235
Artikel 4, lid 1

1. Een werkzame stof wordt overeenkomstig 
bijlage II goedgekeurd als in het licht van de 
stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis kan worden verwacht dat 
gewasbeschermingsmiddelen die deze 
werkzame stof bevatten, rekening houdend 
met de in de punten 2 en 3 van die bijlage 
vastgesteld goedkeuringscriteria, aan de in 
de leden 2 en 3 vastgestelde voorwaarden 
zullen voldoen.

1. Een werkzame stof of een metaboliet in 
de gebruiksfase wordt overeenkomstig 
bijlage II goedgekeurd als in het licht van de 
stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis bewezen is dat 
gewasbeschermingsmiddelen die deze 
werkzame stof bevatten, rekening houdend 
met de in de punten 2 en 3 van die bijlage 
vastgesteld goedkeuringscriteria, aan de in 
de leden 2 en 3 vastgestelde voorwaarden 
zullen voldoen. Deze voorwaarden worden 
beschouwd als criteria voor uitsluiting en 
kunnen door geen enkele berekening of 
maatregel ter vermindering van de gevaren 
terzijde worden geschoven.

Or. en

Motivering

Criteria voor uitsluiting zullen worden gebruikt voor de uitsluiting van werkzame stoffen en 
maatregelen ter vermindering van de gevaren lopen het gevaar ontoereikend te zijn om de 
menselijke gezondheid en het milieu tegen de intrinsieke gevaren van bepaalde stoffen te 
beschermen. Op deze manier wordt de verordening aan geavanceerde 
beleidsbeoordelingsinstrumenten voor chemische stoffen, zoals de conventie inzake 
persistente organische stoffen, aangepast. Voorts moeten metabolieten dezelfde behandeling 
als werkzame stoffen krijgen, aangezien mensen aan de mogelijk zeer toxische metabolieten 
worden blootgesteld.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 236
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de 
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, of van dieren, rekening 
houdend met bekende cumulatieve en 
synergistische effecten, noch op het 
grondwater;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 237
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de 
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals baby's, kinderen, 
zwangere vrouwen, ouderen, zieken en 
personen die medicijnen nemen, of van 
dieren, rekening houdend met bekende 
cumulatieve en synergistische effecten, noch 
op het grondwater;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd. Inbegrepen zijn professionele en niet-professionele 
gebruikers, bewoners, omstanders, arbeiders, specifieke kwetsbare groepen en consumenten 
die direct of indirect zijn blootgesteld door lucht, levensmiddelen, diervoeder, water en het 
milieu. Aangezien pesticiden vaak worden gebruikt in mengsels, moeten de potentiële 
schadelijke effecten op de gezondheid van mengsels, met inbegrip van synergistische effecten, 
vóór de goedkeuring ervan worden beoordeeld.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 238
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten. Wanneer geen
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn of als er 
onzekerheid over deze effecten bestaat, 
moet een extra standaardfactor van 
minstens 10 bij de risicobeoordeling 
worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Op grond van het voorzorgsbeginsel moeten de autoriteiten actie ondernemen als risico's 
worden verwacht en als er onzekerheid over de volledige omvang van de effecten bestaat. Als 
niets wordt ondernomen, wordt de maatschappij blootgesteld aan onbekende en mogelijk 
grote schadelijk gevolgen voor de gezondheid. Om de risico's te beperken, moet een 
standaardfactor worden gebruikt. Die komt overeen met de standaardfactor in bijlage IV, 
paragraaf 2 van het Commissievoorstel.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 239
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de 
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, zoals zwangere 
vrouwen en vrouwen die borstvoeding 
geven, embryo's en foetussen, zuigelingen 
en kinderen, of van dieren, rekening 
houdend met bekende cumulatieve en 
synergistische effecten, noch op het 
grondwater;
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Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd. Inbegrepen zijn professionele en niet-professionele 
gebruikers, bewoners, omstanders, arbeiders, specifieke kwetsbare groepen en consumenten 
die direct of indirect zijn blootgesteld door lucht, levensmiddelen, diervoeder, water en het 
milieu. Aangezien landbouwpesticiden vaak worden gebruikt in mengsels, moeten de 
potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van mengsels, met inbegrip van 
synergistische effecten, vóór de goedkeuring ervan worden beoordeeld.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 240
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de 
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
bevolkingsgroepen, of van dieren, rekening 
houdend met bekende cumulatieve en 
synergistische effecten, noch op het 
grondwater;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen in de bevolking die het risico lopen aan pesticiden te worden 
blootgesteld, moeten worden beschermd. Inbegrepen zijn professionele en niet-professionele 
gebruikers, bewoners, omstanders, arbeiders, specifieke kwetsbare groepen en consumenten 
die direct of indirect zijn blootgesteld door lucht, levensmiddelen, diervoeder, water en het 
milieu. Aangezien landbouwpesticiden vaak worden gebruikt in mengsels, moeten de 
potentiële schadelijke effecten op de gezondheid van mengsels, met inbegrip van 
synergistische effecten, vóór de goedkeuring ervan worden beoordeeld.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 241
Artikel 4, lid 2, letter a)

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 

a) zij hebben geen schadelijke effecten op de 
gezondheid van de mens, met name van 
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kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten wanneer de
methoden om dergelijke effecten te 
evalueren beschikbaar zijn, noch op het 
grondwater;

kwetsbare bevolkingsgroepen, of van dieren, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten, of op het 
grondwater. Wanneer geen methoden om 
dergelijke effecten te evalueren beschikbaar 
zijn of als er onzekerheid over deze effecten 
bestaat, moet een extra standaardfactor bij 
de risicobeoordeling worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Op grond van het voorzorgsbeginsel moeten de autoriteiten actie ondernemen als risico's 
worden verwacht en als er onzekerheid over de volledige omvang van de effecten bestaat. Om 
de risico's te beperken, moet een standaardfactor worden gebruikt.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 242
Artikel 4, lid 2, letter c)

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

c) residuen van alle goedgekeurde stoffen 
worden gemeten door middel van 
gestandaardiseerde, in alle lidstaten
algemeen gebruikte methoden, die 
voldoende gevoelig zijn om zorgwekkende 
niveaus te meten in verschillende 
ecologische en biologische media. De 
residuen moeten opgespoord kunnen 
worden met de gangbare methoden die door 
EU-referentielaboratoria worden toegepast.

Or. de

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 243
Artikel 4, lid 2, letter c)

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

c) toxicologisch, ecotoxicologisch of 
ecologisch significante residuen worden 
gemeten door middel van algemeen 
gebruikte methoden die voldoende gevoelig 
zijn voor alle technisch detecteerbare 
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niveaus die in om het even welke 
ecologische en biologische media aanwezig 
kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Gelet op de risico's en de schadelijke effecten van pesticidengebruik moeten er algemeen 
gebruikte methoden zijn om toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch significante
residuen te meten. Deze methoden moeten voldoende gevoelig zijn om alle technisch 
detecteerbare niveaus die in ecologische en biologische media aanwezig zijn, te kunnen
detecteren. Inbegrepen zijn deeltjes, druppels en dampen die aanwezig zijn in de lucht als 
gevolg van de besproeiing van gewassen, residuen die worden getransporteerd op pollen/stof 
van gewassen, het uitrijden van besmette grond, het vervoer van pesticiden over lange 
afstanden en residuen in water, levensmiddelen en diervoeder.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 244
Artikel 4, lid 2, letter c)

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

c) residuen van alle goedgekeurde stoffen
worden gemeten door middel van algemeen 
gebruikte methoden die voldoende gevoelig 
zijn voor alle technisch detecteerbare 
niveaus die in om het even welke 
ecologische en biologische media aanwezig 
kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Gelet op de risico's en de schadelijke effecten van pesticidengebruik moeten er algemeen 
gebruikte methoden zijn om toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch significante 
residuen te meten. Deze methoden moeten voldoende gevoelig zijn om alle technisch 
detecteerbare niveaus die in ecologische en biologische media aanwezig zijn, te kunnen 
detecteren. Inbegrepen zijn deeltjes, druppels en dampen die aanwezig zijn in de lucht als 
gevolg van de besproeiing van gewassen, residuen die worden getransporteerd op pollen of 
stof van gewassen (bijvoorbeeld bij de oogst), het uitrijden van besmette grond en het vervoer 
van pesticiden over lange afstanden, alsmede residuen in water, levensmiddelen en 
diervoeder.
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Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 245
Artikel 4, lid 2, letter c)

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

c) residuen van alle goedgekeurde stoffen 
worden gemeten door middel van algemeen 
gebruikte gestandaardiseerde methoden die 
voldoende gevoelig zijn voor alle technisch 
detecteerbare niveaus die in om het even 
welke ecologische en biologische media 
aanwezig kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Gelet op de risico's en de schadelijke effecten van pesticidengebruik moeten er algemeen 
gebruikte methoden zijn om toxicologisch, ecotoxicologisch of ecologisch significante 
residuen te meten. Deze methoden moeten voldoende gevoelig zijn om alle technisch 
detecteerbare niveaus die in ecologische en biologische media aanwezig zijn, te kunnen 
detecteren. Inbegrepen zijn deeltjes, druppels en dampen die aanwezig zijn in de lucht, 
residuen die worden getransporteerd op pollen of stof van gewassen (bijvoorbeeld bij de 
oogst), het uitrijden van besmette grond en het vervoer van pesticiden over lange afstanden, 
alsmede residuen in water, levensmiddelen en diervoeder.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 246
Artikel 4, lid 2, letter c bis) (nieuw)

c bis) zij hebben geen schadelijke effecten 
op het grondwater; 

Or. en

Motivering

Het zou beter zijn een onderscheid te maken tussen schadelijke effecten op de gezondheid en 
schadelijke effecten op het grondwater. Met de bestaande formulering worden de schadelijke 
effecten op de gezondheid benadrukt, de effecten op het grondwater passen niet in deze 
formulering.
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Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges en Péter Olajos

Amendement 247
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de menselijke 
gezondheid, inclusief de gezondheid van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
groepen, of op de gezondheid van dieren, 
rechtstreeks of via drinkwater, 
levensmiddelen, diervoeder of lucht, 
inclusief op plaatsen die ver van de plaats 
van gebruik liggen, als gevolg van vervoer 
over lange afstanden, noch gevolgen op de 
werkplek of andere indirecte effecten, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten, noch op het 
grondwater;

Or. en

Motivering

Overeenkomstig deze verordening goedgekeurde stoffen mogen geen negatief effect hebben op 
de menselijke gezondheid, inclusief de gezondheid van bewoners en omstanders, die 
routinegewijs aan pesticiden kunnen worden blootgesteld, en die van kwetsbare groepen die 
gevoeliger voor pesticiden zijn.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen en Chris Davies

Amendement 248
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de menselijke 
gezondheid, inclusief de gezondheid van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
groepen, of op de gezondheid van dieren, 
rechtstreeks of via drinkwater, 
levensmiddelen, diervoeder of lucht, 
inclusief op plaatsen die ver van de plaats 
van gebruik liggen, als gevolg van vervoer 
over lange afstanden, noch gevolgen op de 
werkplek of andere indirecte effecten, 
rekening houdend met bekende cumulatieve 
en synergistische effecten, noch op het 
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grondwater;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen die het risico lopen aan pesticiden te worden blootgesteld, 
moeten worden beschermd, in het bijzonder bewoners, die geregeld blootgesteld kunnen zijn 
aan pesticiden uit verschillende bronnen. Inbegrepen zijn langetermijnblootstelling aan 
gesproeide pesticiden, blootstelling aan dampen, die dagen, weken en zelfs maanden na het 
gebruik van de pesticiden kan plaatshebben, reactivering, neerslag en pesticiden die na 
gebruik in open lucht worden vervoerd en in overdekte ruimten opnieuw verspreid, alsmede 
vervoer over lange afstand, aangezien pesticiden zich in de lucht kilometers ver kunnen 
verplaatsen.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 249
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de menselijke 
gezondheid, in het bijzonder de gezondheid 
van bewoners, omstanders en kwetsbare 
groepen, zoals zwangere vrouwen, vrouwen 
die borstvoeding geven, embryo's en 
foetussen, zuigelingen en kinderen, of op 
de gezondheid van dieren, rechtstreeks of 
via drinkwater, levensmiddelen, diervoeder 
of lucht, inclusief op plaatsen die ver van de 
plaats van gebruik liggen, als gevolg van 
vervoer over lange afstanden, noch
gevolgen op de werkplek of andere indirecte 
effecten, rekening houdend met cumulatieve
en synergistische effecten, noch op het 
grondwater;

Or. en

Motivering

Alle verschillende subgroepen die het risico lopen aan pesticiden te worden blootgesteld, 
moeten worden beschermd, in het bijzonder bewoners, die geregeld blootgesteld kunnen zijn 
aan pesticiden uit verschillende bronnen. Inbegrepen zijn langetermijnblootstelling aan 
gesproeide pesticiden, blootstelling aan dampen, die dagen, weken en zelfs maanden na het 
gebruik van de pesticiden kan plaatshebben, reactivering, neerslag en pesticiden die na 
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gebruik in open lucht worden vervoerd en in overdekte ruimten opnieuw verspreid, alsmede 
vervoer over lange afstand, aangezien pesticiden zich in de lucht kilometers ver kunnen 
verplaatsen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 250
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier, rechtstreeks of via 
drinkwater, levensmiddelen, diervoeder of 
lucht, noch gevolgen op de werkplek of 
andere indirecte effecten, of op het 
grondwater, rekening houdend met 
cumulatieve en synergistische effecten.
Wanneer geen methoden om dergelijke 
effecten te evalueren beschikbaar zijn of als 
er onzekerheid over deze effecten bestaat, 
moet een extra standaardfactor bij de 
risicobeoordeling worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Op grond van het voorzorgsbeginsel moeten de autoriteiten actie ondernemen als risico's 
worden verwacht en als er onzekerheid over de volledige omvang van de effecten bestaat. Om 
de risico's te beperken, moet een standaardfactor worden gebruikt.

Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 251
Artikel 4, lid 3, letter b)

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mens of dier, rechtstreeks of via 
drinkwater, levensmiddelen, diervoeder of 
lucht, noch gevolgen op de werkplek of 
andere indirecte effecten, rekening houdend 
met bekende cumulatieve en synergistische 
effecten wanneer de methoden om 
dergelijke effecten te evalueren, 

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de menselijke 
gezondheid, inclusief de gezondheid van 
bewoners, omstanders en kwetsbare 
groepen, zoals baby's, kinderen, zwangere 
vrouwen, ouderen, zieken en personen die 
medicijnen nemen, of op de gezondheid van 
dieren, rechtstreeks of via drinkwater, 
levensmiddelen, diervoeder of lucht, 
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beschikbaar zijn, noch op het grondwater; inclusief op plaatsen die ver van de plaats 
van gebruik liggen, als gevolg van vervoer 
over lange afstanden, noch gevolgen op de 
werkplek of andere indirecte effecten, 
rekening houdend met bekende of 
vermoedelijke cumulatieve en synergistische 
effecten, noch op het grondwater;

Or. en

Motivering

Op grond van het voorzorgsbeginsel mogen stoffen geen negatieve gevolgen hebben voor de 
menselijke gezondheid, in het bijzonder de gezondheid van bewoners, omstanders en 
kwetsbare groepen. Dit komt overeen met de resolutie van het Europees Parlement 
P5_TA(2002)0276 en de reactie van de Raad op de mededeling van de Commissie over de 
herziening van Richtlijn 91/414. Inbegrepen zijn langetermijnblootstelling aan gesproeide 
pesticiden, blootstelling aan dampen, pesticiden die na gebruik in open lucht worden 
vervoerd en in overdekte ruimten opnieuw verspreid, alsmede vervoer over lange afstand.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 252
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

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

Or. pl

Motivering

Het gebruik van de term grondwater op zich maakt het moeilijker om rekening met de 
cumulatieve effecten te houden.

Elke beoordeling van de status van het oppervlaktewater, waarin 
gewasbeschermingsmiddelen dringen, moet betrekking hebben op de hele hydrosfeer, d.w.z 
zowel het oppervlakte- als het grondwater. 
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Regen, met name slagregens, leidt ertoe dat diverse stoffen die in de bodem zitten, inclusief 
gewasbeschermingsmiddelen, worden uitgeloogd. Als gevolg van de afvloeiing van de 
oppervlakte komen deze stoffen in het oppervlaktewater en via een infiltratieproces in het 
grondwater terecht.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 253
Artikel 4, lid 3, letter b)

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

b) het mag geen onmiddellijk of uitgesteld 
schadelijk effect hebben op de gezondheid 
van mensen, in het bijzonder kwetsbare 
groepen, of van dieren, rechtstreeks of via 
drinkwater, levensmiddelen, diervoeder of 
lucht, noch gevolgen op de werkplek of 
andere indirecte effecten, rekening houdend 
met bekende cumulatieve en synergistische 
effecten wanneer de methoden om dergelijke 
effecten te evalueren, beschikbaar zijn, noch 
op het grondwater;

Or. de

Amendement ingediend door Ioannis Gklavakis

Amendement 254
Artikel 4, lid 3, letter e), punt iii)

iii) de gevolgen voor de biodiversiteit. iii) de gevolgen voor de biodiversiteit op 
lange termijn.

Or. el

Motivering

Onderzoek naar de gevolgen voor de biodiversiteit op lange termijn moet een van de 
hoofddoelstellingen van de verordening zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 255
Artikel 4, lid 3, letter e), punt iii bis) (nieuw)
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iii bis) de vernietigende gevolgen voor 
soorten die met uitsterven zijn bedreigd.

Or. pl

Motivering

Op vele plaatsen in Europa bevinden zich habitats van met uitsterven bedreigde soorten die 
voorkomen op de Rode Lijst. 

Pesticiden en andere gewasbeschermingsmiddelen vormen met name een bedreiging voor 
vogels, omdat deze migreren en zich voeden in veel verschillende gebieden waar mogelijk 
wordt gesproeid en anderszins pesticiden, naast andere stoffen, worden gebruikt. Als 
zeldzame diersoorten zich voeden in besmette gebieden, kan dat tot het uitsterven van deze 
soorten leiden.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 256
Artikel 4, lid 4

4. Voor de goedkeuring van een werkzame 
stof wordt geacht dat aan de leden 1, 2 en 3 
is voldaan, wanneer is vastgesteld dat dit het 
geval is voor één of meer representatieve 
gebruiksdoeleinden van minstens één 
gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat.

4. Voor de goedkeuring van een werkzame 
stof wordt geacht dat aan de leden 1, 2 en 3 
is voldaan, wanneer is vastgesteld dat dit het 
geval is voor de gehele reeks van
representatieve gebruiksdoeleinden van alle
gewasbeschermingsmiddelen en 
formuleringen die de werkzame stof 
bevatten.

Or. en

Motivering

Aangezien gewasbeschermingsmiddelen vaak een aantal verschillende stoffen bevatten en 
synergistische middelen, co-formulanten of andere stoffen de werking van een werkzame stof 
in een formulering kunnen wijzigen, kan niet worden aangenomen dat alle verschillende 
middelen en formuleringen die een werkzame stof bevatten geen schadelijke effecten op 
mensen zullen hebben, alleen omdat dit is vastgesteld voor één product dat deze stof bevat. 
De potentiële schadelijke effecten van alle producten en formuleringen, inclusief 
synergistische effecten, moeten worden beoordeeld vóór de goedkeuring, om vast te stellen 
dat er geen schadelijke effecten zullen zijn.
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Amendement ingediend door Roberto Musacchio

Amendement 257
Artikel 4, lid 4

4. Voor de goedkeuring van een werkzame 
stof wordt geacht dat aan de leden 1, 2 en 3 
is voldaan, wanneer is vastgesteld dat dit het 
geval is voor één of meer representatieve 
gebruiksdoeleinden van minstens één 
gewasbeschermingsmiddel dat de werkzame 
stof bevat.

4. Voor de goedkeuring van een werkzame 
stof wordt geacht dat aan de leden 1, 2 en 3 
is voldaan, wanneer is vastgesteld dat dit het 
geval is voor de gehele reeks van
representatieve gebruiksdoeleinden van 
minstens vijf gewasbeschermingsmiddelen
die de werkzame stof bevatten.

Or. en

Motivering

Stoffen worden goedgekeurd, als aan de voorwaarden is voldaan voor de hele reeks van 
representatieve gebruiksdoeleinden en niet voor slechts één representatief gebruiksdoeleinde. 
Op dezelfde manier worden maar een of twee producten beoordeeld, wanneer de stof in 
verschillende concentraties en in combinatie met verschillende additieven in een aantal 
producten aanwezig is.

Amendement ingediend door Caroline Lucas

Amendement 258
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Dierproeven

Om dierproeven te voorkomen worden 
proeven op gewervelde dieren voor de 
toepassing van deze verordening alleen als 
laatste middel uitgevoerd. Beroep op 
proeven zonder dieren en intelligente 
teststrategieën worden bevorderd en de 
herhaling van proeven met gewervelde 
dieren wordt verboden. 

Or. en

Motivering

De bevordering van intelligente teststrategieën en een verplichte verstrekking van gegevens 
kan het aantal gebruikte dieren aanzienlijk verminderen.
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