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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1178/2007, ingediend door Mark De Ath (Britse nationaliteit), 
namens Amenity Forum, gesteund door 80 medeondertekenaars, over het 
voorstel voor een richtlijn betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen een aantal amendementen dat door de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement is ingediend 
op de ontwerprichtlijn tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. Volgens indiener zouden deze 
amendementen ertoe leiden dat het gebruik van pesticiden in alle openbare ruimten wordt 
verboden. Indiener betoogt dat de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk reeds in strenge 
controles op het gebruik van pesticiden voorziet, en hij is van mening dat pesticiden een 
belangrijke rol toekomt bij de bescherming van historische locaties tegen wortelonkruid.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 april 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 juli 2008.

In juli 2007 heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het 
Europees Parlement een verslag goedgekeurd over het voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter 
verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden. In dit verslag sprak de Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid zich uit voor een algeheel verbod op het 
gebruik van pesticiden in alle openbare ruimten of in alle ruimten die gebruikt worden door 
gevoelige bevolkingsgroepen.

Met het onderhavige verzoekschrift werd beoogd leden van het Europees Parlement te overreden 
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om tegen dit amendement te stemmen bij de plenaire stemming in oktober 2007. De diensten van 
de Commissie ontvingen dit verzoekschrift in mei 2008.

De Commissie is zich ervan bewust dat een algeheel verbod op het gebruik van pesticiden in 
openbare ruimten wellicht niet in alle gevallen haalbaar zal zijn, aangezien er niet voor alle 
situaties geschikte alternatieven voorhanden zijn.

In haar voorstel heeft de Commissie daarom voorgesteld het gebruik van pesticiden te verbieden 
of tot het minimaal noodzakelijke te beperken in openbare ruimten of in ruimten die worden 
gebruikt door gevoelige bevolkingsgroepen. In haar standpunt inzake de amendementen van het 
Europees Parlement in eerste lezing achtte de Commissie amendement 75 daarnaast niet 
aanvaardbaar.

Amendement 75 is door het Europees Parlement niet aangenomen in de plenaire stemming 
van 23 oktober 2007. Een totaal verbod op het gebruik van pesticiden is ook niet voorgesteld 
door de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt.


