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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

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 
(COM (2006)0373 – C6-0246/2006 –2006/0132 (COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM
(2006)0373)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0246/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Titel

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

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 
gewasbeschermingsmiddelen

  
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Maatregelen krachtens deze richtlijn hebben geen betrekking op alle pesticiden, maar slechts 
op pesticiden in de vorm van gewasbeschermingsmiddelen. De in het Commissievoorstel 
gehanteerde term "pesticiden" is dan ook misleidend en dient in de gehele tekst van de 
richtlijn door het woord "gewasbeschermingsmiddelen" te worden vervangen. 

Amendement 2
Overweging 1

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

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

Amendement 3
Overweging 2

(2) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen een aanvulling te vormen 
op en mogen geen afbreuk doen aan de 
maatregelen die zijn neergelegd in andere 
aanverwante communautaire wetgeving, 
met name Verordening (EG) nr. […] 
inzake gewasbeschermingsmiddelen , 
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 waterbeleid  en 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.

(2) De maatregelen waarin deze richtlijn 
voorziet, dienen een aanvulling te vormen 
op en mogen geen afbreuk doen aan de 
maatregelen die zijn neergelegd in andere 
aanverwante communautaire wetgeving, 
met name Verordening (EG) nr. […] 
inzake gewasbeschermingsmiddelen , 
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 waterbeleid  en 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, alsook in de bepalingen van 
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de levensmiddelenwetgeving op basis van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden.

Motivering

Met deze aanvulling moet de sector van de levensmiddelenwetgeving worden opgenomen.

Amendement 4
Overweging 3

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

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

Motivering

De richtlijn en de nationale actieplannen moeten gericht zijn op een verdere beperking van de 
risico's. De vraag naar gewasbescherming zonder het gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen is momenteel niet realistisch en doelgericht. Het doel dient te 
zijn het ecologisch en economisch verantwoorde gebruik van alle mogelijkheden en 
procedures op het gebied van gewasbescherming, teneinde aan de locatie en de situatie 
aangepaste beslissingen in de zin van een duurzame landbouw te kunnen nemen.
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Amendement 5
Overweging 6

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

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

Motivering

Er moet worden voorzien in opleiding en bijscholing voor distributeurs, voorlichters en 
professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. De kennis van gebruikers en 
verkopers is absoluut noodzakelijk voor het reglementair en deskundig gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 6
Overweging 7

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

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

Voorlichting aan het grote publiek dient objectief te zijn, betrekking te hebben op de risico's 
en het nut van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en aan een verantwoorde 
omgang met gewasbeschermingsmiddelen bijdragen.

Amendement 7
Overweging 10

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

(10) Het sproeien van pesticiden vanuit de 
lucht kan aanzienlijke schadelijke effecten 
veroorzaken op de menselijke gezondheid 
en het milieu, met name door verwaaiende 
sproeinevel. Derhalve dient het sproeien 
vanuit de lucht aan een 
vergunningsprocedure te worden 
onderworpen om ervoor te zorgen dat 
alleen vanuit de lucht wordt gesproeid 
wanneer daaraan duidelijke voordelen en 
met name ook milieubaten zijn verbonden 
in vergelijking met andere methoden, of 
wanneer er geen haalbaar alternatief is.

Motivering

Het sproeien vanuit de lucht is in bepaalde situaties, op bepaalde locaties en bij bepaalde 
gewassen (hoogte, plaats van de ziekte, epidemieën) als toepassingstechniek absoluut 
noodzakelijk. Er moet worden gestreefd naar de introductie van niet bureaucratische en 
gemakkelijk te controleren regelingen voor het sproeien vanuit de lucht. Juist in crisissituaties 
moet snel op acute aantasting door schadelijke organismen worden gereageerd.

Amendement 8
Overweging 11

(11) Het aquatische milieu is bijzonder 
kwetsbaar voor pesticiden. Daarom is het 
noodzakelijk bijzondere aandacht te 
besteden aan het vermijden van 
verontreiniging van het oppervlaktewater 
en het grondwater door het nemen van
passende maatregelen zoals de afbakening 
van bufferstroken of het aanplanten van 
heggen langs oppervlaktewateren om de 
blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 

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

blootstelling van de waterlichamen aan 
verwaaiende sproeinevel te beperken. De 
afmetingen van de bufferzones dienen in 
het algemeen te worden afgestemd op de 
bodemkenmerken, het klimaat, de omvang 
van de waterloop en de 
landbouwkenmerken van het betrokken 
gebied. Het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen in gebieden 
bestemd voor de onttrekking van 
drinkwater, op of langs transportwegen, 
bijvoorbeeld spoorwegen, op afgedichte of 
zeer doorlaatbare oppervlakken kan 
resulteren in een hoger risico van 
verontreiniging van het aquatische milieu. 
In dergelijke gebieden dient het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen derhalve 
zoveel mogelijk te worden beperkt of, 
indien passend, achterwege te worden 
gelaten.

Amendement 9
Overweging 12

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

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

Motivering

De Natura 2000-gebieden, waaronder inmiddels meer dan 15% van de terrestrische 
oppervlakte van de Gemeenschap valt, omvatten een veelheid van voor de land- of bosbouw 
bestemde oppervlakten waar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet in strijd is met 
de instandhoudingsdoelstellingen. Toch is het zinvol via een desbetreffende verwijzing aan het 
instrumentarium voor natuurbescherming te herinneren.

Amendement 10
Overweging 13

(13) De hantering van pesticiden, met 
inbegrip van het verdunnen en mengen van 
de chemicaliën en het schoonmaken van de 
toepassingsapparatuur na gebruik, alsook 
de verwijdering van tankoverschotten, lege 
verpakkingen en ongebruikte pesticiden, 
kunnen zeer makkelijk aanleiding geven tot 
ongewenste blootstelling van personen en 
van het milieu. Daarom is het passend met 
betrekking tot deze activiteiten te voorzien 
in specifieke maatregelen die een 
aanvulling vormen op de maatregelen 
krachtens de artikelen 4 en 8 van Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen  en de artikelen 2 en 5 van 
Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 
december 1991 betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen . Die specifieke maatregelen 
dienen eveneens te gelden voor niet-
professionele gebruikers, aangezien de 
kans op onjuiste hantering door deze groep 
van gebruikers zeer groot is omdat zij de 
vereiste kennis missen.

(13) De onjuiste hantering van 
gewasbeschermingsmiddelen, met 
inbegrip van het verdunnen en mengen van 
de chemicaliën en het schoonmaken van de 
toepassingsapparatuur na gebruik, alsook 
de verwijdering van tankoverschotten, lege 
verpakkingen en ongebruikte 
gewasbeschermingsmiddelen, kunnen zeer 
makkelijk aanleiding geven tot ongewenste 
blootstelling van personen en van het 
milieu. Daarom is het passend met 
betrekking tot deze activiteiten te voorzien 
in specifieke maatregelen die een 
aanvulling vormen op de maatregelen 
krachtens de artikelen 4 en 8 van Richtlijn 
2006/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 5 april 2006 betreffende 
afvalstoffen  en de artikelen 2 en 5 van 
Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 
december 1991 betreffende gevaarlijke 
afvalstoffen . Die specifieke maatregelen 
dienen eveneens te gelden voor niet-
professionele gebruikers, aangezien de 
kans op onjuiste hantering door deze groep 
van gebruikers zeer groot is omdat zij de 
vereiste kennis missen.

Amendement 11
Overweging 19
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(19) De maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van deze richtlijn dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden,

_____
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(19) De maatregelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van deze richtlijn dienen te 
worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 
1999 tot vaststelling van de voorwaarden 
voor de uitoefening van de aan de 
Commissie verleende 
uitvoeringsbevoegdheden,

_____
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23, 
gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB 
L200 van 22.7.2006, blz. 11).

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit aan te passen.

Amendement 12
Artikel 2, lid 1

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

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

Motivering

Maatregelen krachtens deze richtlijn hebben geen betrekking op alle pesticiden, maar slechts 
op pesticiden in de vorm van gewasbeschermingsmiddelen. De in het Commissievoorstel 
gehanteerde term "pesticiden" is dan ook misleidend en dient in de gehele tekst van de 
richtlijn door het woord "gewasbeschermingsmiddelen" te worden vervangen. 

Amendement 13
Artikel 4, titel en leden 1 en 2

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

Nationale actieplannen ter vermindering 
van de gevaren en risico’s bij het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen

1. De lidstaten nemen nationale 
actieplannen aan teneinde streefcijfers, 
maatregelen en tijdschema’s vast te 

1. De lidstaten nemen nationale 
actieplannen aan teneinde de door het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
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stellen om de risico’s - inclusief de 
gevaren – en de afhankelijkheid van 
pesticiden te verminderen.

ontstane risico's voor de gezondheid van 
mens en dier en voor het milieu te 
verminderen. De nationale actieplannen 
kunnen ook regionale plannen omvatten 
om met bijzondere lokale omstandigheden 
rekening te houden.

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

Bij het opstellen en herzien van hun 
nationale actieplannen houden de lidstaten 
terdege rekening met
- de sociale, economische en 

milieueffecten van de geplande 
maatregelen,

- de vereisten van een doeltreffende 
gewasbescherming,
- in andere communautaire regelgeving 

vastgelegde plannen voor het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals de 
plannen voor maatregelen krachtens 
richtlijn 2000/60/EG.

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

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

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

De nationale actieplannen worden ten 
minste iedere vijf jaar opnieuw bezien en 
eventuele veranderingen in de nationale 
actieplannen worden onverwijld ter kennis 
van de Commissie gebracht. De 
Commissie zet een Internetportaal op 
waar het publiek over de nationale 
actieplannen, eventuele veranderingen en 
de belangrijkste uitvoeringsresultaten
wordt geïnformeerd.  

Motivering

Op grond van de uiteenlopende lokale omstandigheden bij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen moet ook rekening worden gehouden met de regionale plannen. 
Een wezenlijk element van de nationale actieplannen is de deelname van het grote publiek. 
Daarom is het zinvol de plannen, wijzigingen en uitvoeringsresultaten via een Internetportaal 
beschikbaar te stellen.

Amendement 14
Artikel 5
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1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding.

1. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding en bijscholing op het 
gebied van het duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen..

Kennis omtrent het deskundig gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen moet 
bestanddeel van de opleiding van alle 
professionele gebruikers zijn.

De opleiding wordt zo opgezet dat wordt 
gewaarborgd dat daarbij voldoende kennis 
van de in bijlage I genoemde onderwerpen 
wordt verworven.

De opleiding en bijscholing wordt zo 
opgezet dat wordt gewaarborgd dat daarbij 
voldoende kennis van de in bijlage I 
genoemde onderwerpen wordt verworven.

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

2. Binnen twee jaar na de in artikel 20, 
lid 1, genoemde datum zetten de lidstaten 
een beoordelingssysteem op. Met 
dienovereenkomstige certificaten wordt 
voldoende kennis omtrent de inhoud van 
bijlage I aangetoond. Het systeem regelt 
de voorwaarden voor de afgifte, de 
geldigheidsduur en de intrekking van het 
certificaat.

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

3. De Commissie kan, overeenkomstig de 
in artikel 18, lid 2, genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing, 
bijlage I aanpassen aan de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang.

Motivering

De lidstaten dienen ertoe bij te dragen ook via opleiding en bijscholing aan de basisvereisten 
van deze richtlijn te voldoen. In geval van reeds opgeleide personen kan ook een verdieping 
van de afzonderlijke aspecten voldoende zijn.

Amendement 15
Artikel 6

1. De lidstaten zien erop toe dat 
distributeurs die pesticiden verkopen die 
overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG van 
het Europees Parlement en de Raad als 
vergiftig of zeer vergiftig zijn ingedeeld,
ten minste één personeelslid in dienst 
hebben dat over het in artikel 5, lid 2, 

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

klanten informatie te verschaffen over het 
gebruik van de 
gewasbeschermingsmiddelen. Het 
certificaat mag niet ouder zijn dan zeven 
jaar.

2. De lidstaten nemen de noodzakelijke 
maatregelen om te garanderen dat de 
verkoop van pesticiden die uitsluitend 
voor professioneel gebruik zijn toegelaten, 
wordt beperkt tot professionele gebruikers 
die houder zijn van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde certificaat.
3. De lidstaten eisen van distributeurs die 
pesticiden voor niet-professioneel gebruik 
in de handel brengen, dat zij algemene 
informatie verstrekken over de risico's van 
pesticidengebruik, met name wat betreft 
gevaren, blootstelling, correcte opslag, 
hantering en toepassing alsook 
verwijdering.

3. De lidstaten eisen van distributeurs van 
gewasbeschermingsmiddelen bij verkoop
dat zij algemene informatie verstrekken 
over het correcte gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, met name 
over mogelijke risico's, blootstelling, 
correcte opslag, hantering en toepassing 
alsook verwijdering. Dit geldt ook voor de 
verkoop via Internet. Indien de koper over 
het in artikel 5, lid 2 bedoelde certificaat 
beschikt, is overlegging ervan voor de 
aankoop van 
gewasbeschermingsmiddelen voldoende.

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

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

Motivering

Distributeurs die gewasbeschermingsmiddelen verkopen, moeten voldoende maatregelen 
treffen zodat de klant bij verkoop naar behoren wordt geïnformeerd over correct gebruik, 
mogelijke risico's, correcte opslag, hantering en toepassing alsook verwijdering van 
gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 16
Artikel 7

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
bewustmakingsprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie over 
pesticiden voor het brede publiek, met 
name over hun gezondheids- en 

De lidstaten bevorderen en faciliteren 
voorlichtingsprogramma's en de 
beschikbaarheid van informatie voor het 
brede publiek over de verantwoorde 
omgang met 
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milieueffecten en over alternatieven 
waarbij geen chemische stoffen worden 
gebruikt.

gewasbeschermingsmiddelen, met name 
over hun rol in de landbouw en bij de 
voedingsmiddelenproductie, hun nut en 
risico's en over mogelijke gezondheids- en 
milieueffecten en over alternatieven 
waarbij geen chemische stoffen worden 
gebruikt.

Motivering

Voorlichtingsprogramma's moeten objectief zijn en de met het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen verbonden voor - en nadelen omvatten. 

Amendement 17
Artikel 8, lid 1, alinea 2 bis (nieuw)

Het keuringsinterval mag niet langer zijn 
dan vier jaar.

Amendement 18
Artikel 8, lid 5

5. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 3, bedoelde procedure
bijlage II aanpassen aan de vooruitgang 
van de techniek.

5. De Commissie kan overeenkomstig de in 
artikel 18, lid 2, genoemde 
regelgevingsprocedure met toetsing 
bijlage II aanpassen aan de vooruitgang 
van de techniek.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit aan te passen.

Amendement 19
Artikel 9

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

1. De lidstaten regelen het sproeien van 
gewasbeschermingsmiddelen vanuit de 
lucht.

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

Zij geven aan en maken bekend voor welke 
gewassen, gebieden en specifieke 
toepassingsbehoeften het sproeien vanuit 
de lucht kan worden toegestaan.
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lid 1 kan worden toegestaan.

Zij hanteren daarbij tenminste de 
volgende criteria:

3. De lidstaten wijzen de instanties aan die 
bevoegd zijn voor het toestaan van de 
ontheffingen en stellen de Commissie 
daarvan in kennis.
4. Ontheffingen mogen alleen worden 
toegestaan als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:
(a) er is geen haalbaar alternatief, of er zijn 
duidelijke voordelen op het stuk van 
verminderde effecten op de gezondheid en 
het milieu in vergelijking met de 
toepassing van pesticiden vanaf de grond;

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

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

(b) er mogen alleen 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
toegepast die niet voor het sproeien vanuit 
de lucht verboden zijn. Er wordt rekening 
gehouden met mogelijke effecten van het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
op de gezondheid van de mens en het 
milieu en met de beschikbaarheid van 
haalbare alternatieven;

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

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

(c bis) bij het gebruik van helikopters 
moeten de sproeibomen van de helikopter 
met sproeikoppen zijn uitgerust om de 
verwaaiende sproeinevel te verminderen.

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

2. Een professionele gebruiker die 
pesticiden wil toepassen door sproeien 
vanuit de lucht dient daartoe bij de 
bevoegde instantie een verzoek in dat 
vergezeld gaat van de gegevens die 
aantonen dat aan de in lid 1 genoemde 
voorwaarden wordt voldaan. 

5. Een professionele gebruiker die 
pesticiden wil toepassen door sproeien 
vanuit de lucht, dient daartoe bij de 
bevoegde instantie een verzoek in dat 

In de toelating worden de vereiste 
maatregelen gespecificeerd om 
omwonenden en omstanders te 
waarschuwen en het milieu in de 
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vergezeld gaat van gegevens die aantonen 
dat aan de in lid 4 genoemde voorwaarden 
wordt voldaan.

omgeving van het besproeide gebied te 
beschermen.

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

3. De bevoegde instanties houden een 
register voor het sproeien vanuit de lucht
bij.

(Paragraaf 5 van de Commissietekst wordt in de door het Parlement gewijzigde tekst 
paragraaf 2, eerste alinea; de laatste alinea van paragraaf 4 van de Commissietekst wordt in 

de gewijzigde tekst paragraaf 2, tweede alinea.)

Motivering

Het sproeien vanuit de lucht is in bepaalde situaties, op bepaalde locaties en bij bepaalde 
gewassen (hoogte, plaats van de ziekte, epidemieën) als toepassingstechniek absoluut 
noodzakelijk. Er moet worden gestreefd naar de introductie van niet bureaucratische en 
gemakkelijk te controleren regelingen voor het sproeien vanuit de lucht. Juist in crisissituaties 
moet snel op acute aantasting door schadelijke organismen worden gereageerd.

Amendement 20
Artikel 10

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer 
gewasbeschermingsmiddelen worden 
gebruikt in de nabijheid van 
waterlichamen,

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

(a) bij voorkeur gekozen wordt voor 
producten die het aquatische milieu niet 
aantasten;

(b) de meest doeltreffende 
toepassingstechnieken, met inbegrip van 
het gebruik van toepassingsapparatuur 
waarbij weinig verwaaiing optreedt.

(b) bij voorkeur gebruik wordt gemaakt 
van de meest doeltreffende 
toepassingstechnieken, met inbegrip van 
het gebruik van toepassingsapparatuur 
waarbij weinig verwaaiing optreedt.

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

2. De lidstaten zorgen er middels passende 
maatregelen voor dat de nationale 
actieplannen maatregelen omvatten ter 
bescherming van waterlopen en met name 
van de beschermingszones voor de 
onttrekking van drinkwater die zijn 
ingesteld overeenkomstig artikel 7, lid 3, 
van Richtlijn 2000/60/EG. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met het risico 
van verontreiniging als gevolg van 
verwaaiing of afspoeling van 
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gewasbeschermingsmiddelen en met de
kenmerken van het betrokken gebied.

De omvang van de bufferzones wordt 
afgestemd op het risico van 
verontreiniging en op de 
landbouwkenmerken van het betrokken 
gebied.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat passende 
maatregelen worden genomen ter 
beperking van de verwaaiing van de 
toegepaste pesticiden, ten minste in het 
geval van opgaande gewassen met inbegrip 
van boomgaarden, wijngaarden en 
hopakkers die vlak naast een waterloop 
gelegen zijn.

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

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

4. De lidstaten zorgen er middels passende 
maatregelen voor dat het risico van 
afspoeling in oppervlaktewateren of 
rioleringssystemen zoveel mogelijk wordt 
beperkt of, voorzover mogelijk, 
achterwege wordt gelaten wanneer 
gewasbeschermingsmiddelen op en langs 
wegen, spoorwegen, zeer doorlaatbare 
oppervlakken en andere infrastructuur in de 
nabijheid van oppervlaktewater of 
grondwater alsook op afgedichte 
oppervlakken worden toegepast.

Motivering

In de kaderrichtlijn waterbeheer is voorzien in basisregelingen en maatregelen ter 
bescherming van het aquatisch milieu. Bij de uitvoering van deze richtlijn is echter bijzondere 
waakzaamheid geboden met het oog op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 
Daarom moet in de nationale actieplannen duidelijk worden geregeld waar bij het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen op moet worden gelet, ook in verband met de toepassing, de 
afstanden (bufferzones) en de opslag in de nabijheid van waterlopen en waterwingebieden.

Amendement 21
Artikel 11, alinea 2

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

De maatregelen bedoeld onder a) en b) 
zijn gebaseerd op de resultaten van 
desbetreffende risicobeoordelingen.



PE 386.502v01-00 20/30 PR\657645NL.doc

NL

Amendement 22
Artikel 13

Geïntegreerde bestrijding Goede gewasbeschermingspraktijken en 
geïntegreerde bestrijding

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
professionele gebruikers de in bijlage III 
omschreven algemene criteria voor goede 
gewasbeschermingspraktijken hanteren.

2. De lidstaten scheppen of ondersteunen 
de schepping van alle noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk 
brengen van geïntegreerde bestrijding.

2. De lidstaten nemen passende 
maatregelen om procedures met een 
geringe inzet van 
gewasbeschermingsmiddelen, 
bijvoorbeeld de geïntegreerde 
bestrijdingsprocedure, te bevorderen.

3. Met name zorgen de lidstaten ervoor 
dat landbouwers kunnen beschikken over 
systemen – met inbegrip van opleiding 
overeenkomstig artikel 5 - en 
instrumenten voor de bewaking van 
schadelijke organismen en 
besluitvorming, alsook over 
adviesdiensten voor geïntegreerde 
bestrijding.

3. De lidstaten scheppen of ondersteunen 
de schepping van de noodzakelijke 
voorwaarden voor het in de praktijk 
brengen van geïntegreerde bestrijding.

4. Tegen 30 juni 2013 brengen de 
lidstaten bij de Commissie verslag uit over 
de uitvoering van het bepaalde in de 
leden 2 en 3, en met name over de vraag 
of de noodzakelijke voorwaarden voor het 
in de praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijding zijn vervuld.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de in 
bijlage IV omschreven algemene criteria 
voor het model van geïntegreerde 
bestrijding kunnen worden toegepast.

5. De lidstaten zien erop toe dat alle 
professionele gebruikers van pesticiden 

5. De bijlagen III en IV worden 
overeenkomstig artikel 18, lid 2 van de 
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uiterlijk tegen 1 januari 2014 de algemene 
normen inzake geïntegreerde bestrijding 
toepassen.

genoemde regelgevingsprocedure met 
toetsing gewijzigd.

6. De lidstaten voorzien in alle nodige
stimulansen om landbouwers aan te sporen 
tot het toepassen van gewasspecifieke 
normen inzake geïntegreerde bestrijding.

6. De lidstaten voorzien in passende
stimulansen om professionele gebruikers
aan te sporen tot het toepassen van 
gewasspecifieke richtlijnen inzake 
geïntegreerde bestrijding, die de in bijlage 
IV omschreven algemene criteria in 
aanmerking nemen. Dergelijke richtlijnen 
kunnen ook door de organisaties van de 
professionele gebruikers worden 
opgesteld. De lidstaten verwijzen in hun 
nationale actieplannen overeenkomstig 
artikel 4 naar passende richtlijnen.

7. De in lid 5 bedoelde algemene normen 
inzake geïntegreerde bestrijding worden 
ontwikkeld overeenkomstig de procedure 
van artikel 52 van Verordening (EG) 
nr. […].

7. Tegen 30 juni 2013 brengen de 
lidstaten bij de Commissie verslag uit over 
de uitvoering van het bepaalde in de leden 
1 t/m 4, en met name over de vraag of de 
noodzakelijke voorwaarden voor het in de 
praktijk brengen van geïntegreerde 
bestrijding zijn vervuld.

8. De in lid 6 bedoelde gewasspecifieke 
normen inzake geïntegreerde bestrijding 
kunnen worden ontwikkeld 
overeenkomstig de procedure van 
artikel 6, lid 3, van Richtlijn 98/34/EG.

Motivering

Voor de EU worden uniforme criteria vastgesteld voor goede gewasbeschermingspraktijken 
en geïntegreerde bestrijding. De betreffende criteria zijn in de bijlagen III en IV verder 
geconcretiseerd om de uitvoering op het niveau van de lidstaten te vergemakkelijken. Een en 
ander wordt aangepast aan de stand van de wetenschap en de techniek overeenkomstig de 
bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 23
Artikel 14, lid 1

1. De Commissie ontwikkelt 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 3, 
bedoelde procedure geharmoniseerde 
risico-indicatoren. Tot het tijdstip waarop 
die indicatoren worden aangenomen, 
mogen de lidstaten bestaande nationale 

1. De Commissie ontwikkelt 
overeenkomstig de in artikel 18, lid 2, 
genoemde regelgevingsprocedure met 
toetsing geharmoniseerde risico-
indicatoren. Tot het tijdstip waarop die 
indicatoren worden aangenomen, mogen de 
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indicatoren blijven gebruiken of mogen zij 
andere passende indicatoren aannemen.

lidstaten bestaande nationale indicatoren 
blijven gebruiken of mogen zij andere 
passende indicatoren aannemen.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst aan de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit aan te passen.

Amendement 24
Artikel 15

De Commissie dient op geregelde 
tijdstippen bij het Europees Parlement en 
de Raad een rapport in over de met de 
uitvoering van deze richtlijn geboekte 
vooruitgang, dat in voorkomend geval 
vergezeld gaat van wijzigingsvoorstellen

De Commissie dient op geregelde 
tijdstippen, maar tenminste om de 5 jaar, 
bij het Europees Parlement en de Raad een 
rapport in over de met de uitvoering van 
deze richtlijn geboekte vooruitgang, dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van 
wijzigingsvoorstellen

Motivering

Uniforme toetsing is zinvol om trends vast te stellen.

Amendement 25
Artikel 18, leden 2 en 3

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 3 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van artikel 
8 van dat besluit.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5bis, leden 1 tot en met 4,
en 7 van Besluit 1999/468/EG van 
toepassing, met inachtneming van de 
bepalingen van artikel 8 van dat besluit.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, 
zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van de bepalingen van 
artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 
1999/468/EG bedoelde termijn wordt 
vastgesteld op drie maanden.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de tekst aan de bepalingen van het nieuwe 
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comitologiebesluit aan te passen.

Amendement 26
Bijlage I, titel en inleidende formule

Opleidingsprogramma's Opleidings - en bijscholingsprogramma's
De opleidingsprogramma's worden op 
zodanige wijze opgezet dat de cursisten 
een voldoende kennis verwerven van de 
volgende onderwerpen:

De opleidings - en 
bijscholingsprogramma's worden op 
zodanige wijze opgezet dat de cursisten 
een voldoende kennis verwerven van de 
volgende onderwerpen:

Motivering

Met dit amendement wordt bijlage I aangepast aan het bepaalde in artikel 5 (zie het 
amendement op artikel 5).

Amendement 27
Bijlage II bis (nieuw)

Bijlage II bis
Criteria voor goede 
gewasbeschermingspraktijken
1. Preventieve maatregelen
- Teeltsystemen, gewassoorten, 
wisselbouw en bodembewerking alsook 
zaai- en planttijden worden zodanig aan 
de locatie en de situatie aangepast dat de 
aantasting door schadelijke organismen 
niet wordt bevorderd.
- Er worden bij voorkeur soorten 
geselecteerd die beschikken over 
eigenschappen op het gebied van 
tolerantie en resistentie tegen belangrijke 
locatiespecifieke schadelijke organismen.
2. Inschatting van de aantasting
- Voor besluiten over passende 
gewasbeschermingsmaatregelen wordt 
gebruik gemaakt van de adviezen van de 
voorlichters.
- De gewassen, gewasbestanden en 
gewasproducten worden geobserveerd met 
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het oog op hun ontwikkeling en hun 
gezondheidstoestand. De aantasting met 
schadelijke organismen wordt ingeschat 
met het oog op de noodzaak van een 
gewasbeschermingsmaatregel.
3. Gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen
- Voorzover geen andere haalbare 
gewasbeschermingsmaatregelen 
beschikbaar zijn, is het gebruik van een 
gewasbeschermingsmiddel mogelijk.
- Er worden alleen passende, voor het
betreffende toepassingsgebied toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen 
overeenkomstig de gebruiksaanwijzing 
toegepast.
- Bij de productie van de 
behandelingsvloeistof worden bijzondere 
voorzorgsmaatregelen ter bescherming 
van de gebruiker, derden en het milieu in 
acht genomen.
- De professionele gebruiker is houder 
van een certificaat overeenkomstig artikel 
5.
- Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt 
van passende en in gebruik veilige 
apparatuur voor gewasbescherming die 
overeenkomstig artikel 8 is gecontroleerd.
- Verwaaiende sproeinevel wordt zoveel 
mogelijk voorkomen.
- Residuen en reinigingsvloeistoffen 
worden in een passende oplossing op het 
toepassingsoppervlak toegepast. Lozing 
via de riolering van het landbouwbedrijf 
of via het openbare rioleringsstelsel is in 
strijd met een goede 
gewasbeschermingspraktijk.

Motivering

In bijlage II bis (nieuw) worden de algemene criteria voor goede 
gewasbeschermingspraktijken voor de professionele gebruikers in samenhang met artikel 13 
(zie amendement op artikel 13) beschreven.
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Amendement 28
Bijlage II ter (nieuw)

Bijlage II ter
Algemene criteria voor geïntegreerde 
bestrijding
1. De preventieve maatregelen ter 
voorkoming van schadelijke organismen 
omvatten:
- passende vruchtwisselingen;
- gebruik van aangepaste teelttechnieken 
en -procedures (bijvoorbeeld op het gebied 
van zaaibedvoorbereiding, zaaitijd en
-dichtheid, zaaigoed, conserverende 
bodembewerking en direct zaaigoed, 
hygiënische maatregelen, snoeien);
- teelt van resistente/tolerante soorten en 
gebruik van gecertificeerd zaai- en 
plantgoed;
- evenwichtige bemesting, 
grondverbetering en irrigatie volgens 
goede praktijken;
- het voorkomen van de verspreiding van 
schadelijke organismen door 
landbouwapparatuur (bijvoorbeeld door 
regelmatige reiniging);
- bescherming en bevordering van 
relevante nuttige organismen, 
bijvoorbeeld door aangepaste 
gewasbeschermingsmaatregelen of het 
gebruik van de ecologische infrastructuur 
op of buiten de teeltoppervlakten.
2. Het toezicht op het bestand wordt zoveel 
mogelijk met passende methoden en 
procedures uitgevoerd. Hiertoe behoren 
wetenschappelijk gefundeerde en 
haalbare prognose-, waarschuwings- en 
diagnosesystemen alsook het gebruik van 
professionele adviesdiensten.
3. Op basis van het toezicht op het bestand 
besluit de professionele gebruiker of en 
wanneer directe 
gewasbeschermingsmaatregelen moeten 
worden genomen. Hiertoe zijn, indien 
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beschikbaar en haalbaar, 
wetenschappelijk gefundeerde 
schadedrempels belangrijke componenten 
bij de besluitvorming. Met dergelijke 
regionale schadedrempels wordt vóór het 
gebruik van een 
gewasbeschermingsmiddel rekening 
gehouden.
4. Biologische, fysische en andere niet-
chemische methoden verdienen de 
voorkeur boven chemische 
gewasbeschermingsmiddelen, indien 
hiervan een bevredigende bestrijding te 
verwachten is en rekening wordt 
gehouden met de economische effecten.
5. Het toe te passen 
gewasbeschermingsmiddel moet zo 
specifiek mogelijk voor het doelorganisme 
zijn en heeft minimale neveneffecten voor 
de gebruiker, de niet-doelorganismen en 
het milieu.
6. De professionele gebruiker houdt bij 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
ingrepen rekening met de noodzakelijke 
hoeveelheid, bijvoorbeeld beperkte 
doseringen en toepassingen of 
behandeling van deeloppervlakten. 
Hierbij moet er rekening mee worden 
gehouden dat het gewenste 
bestrijdingsresultaat zich voordoet en de 
ontwikkeling van resistentie bij de 
doelorganismen niet wordt versterkt.
7. Wanneer risico's voor de ontwikkeling 
van resistentie tegen 
gewasbeschermingsmiddelen bekend zijn 
en als gevolg daarvan frequentere 
toepassingen van 
gewasbeschermingsmiddelen of hogere 
doseringen noodzakelijk zijn, worden 
bestaande strategieën ter voorkoming van 
resistentie toegepast om de 
doeltreffendheid van de 
gewasbeschermingsmiddelen te 
handhaven. Dit houdt met name een 
wisseling in van de werkzame stof met 
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actieve bestanddelen met een 
uiteenlopende werking.
8. De professionele gebruiker controleert 
op basis van de documentatie voor het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
en het toezicht op het bestand het 
bestrijdingsresultaat van zijn 
maatregelen.

Motivering

In bijlage II ter (nieuw) worden de criteria voor het model van geïntegreerde bestrijding in 
samenhang met artikel 13, lid 4 beschreven (zie amendement op artikel 13).
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TOELICHTING

Achtergrond

Bij de vaststelling van het 6e milieuactieprogramma hebben het Europees Parlement en de 
Raad onderkend dat het effect van de gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid van de 
mens en het milieu verder moet worden teruggedrongen. Zij benadrukken de noodzaak van 
een milieuvriendelijker omgang met pesticiden en pleiten voor een tweeledige aanpak:
- volledige tenuitvoerlegging en passende herziening van het bestaande juridische kader,
- ontwikkeling van een thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden.

In haar mededeling "Op weg naar een thematische strategie voor een duurzaam gebruik van 
pesticiden" (COM(2006)0372) presenteert de Commissie de verschillende maatregelen 
waarmee deze strategie gestalte moet krijgen. Het onderhavige voorstel voor een richtlijn 
moet bijdragen aan de uitvoering van de thematische strategie met het oog op het creëren van 
een actiekader voor een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Toepassingsgebied

De rapporteur is van mening dat de titel van dit voorstel voor een richtlijn misleidend is. Zoals 
de Commissie zelf toegeeft, gaat het bij dit voorstel om de regulering van een bijzondere 
groep pesticiden, namelijk pesticiden in de vorm van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom 
moet het begrip "pesticiden" in de gehele tekst van de richtlijn worden vervangen door 
"gewasbeschermingsmiddelen". Dit moet in de hele tekst van de richtlijn expliciet duidelijk 
worden gemaakt. Een eventuele verruiming van het toepassingsgebied op een later tijdstip 
wordt daarmee niet uitgesloten, maar hiervoor is overleg met het Europees Parlement nodig.

Doelstelling

Overeenkomstig de bepaling van het 6e milieuactieprogramma en de thematische strategie 
voor duurzaam gebruik van pesticiden moet het er naar het oordeel van de rapporteur in het 
kader van de richtlijn in eerste instantie om gaan de met het gebruik van de 
gewasbeschermingsmiddelen verbonden risico's en gevolgen voor het milieu en de menselijke 
gezondheid te beperken. De desbetreffende maatregelen moeten echter proportioneel zijn. In 
zoverre moet ook rekening worden gehouden met de voordelen die met het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen verbonden kunnen zijn, bijvoorbeeld wat betreft de kwaliteit 
van de productie en de maximalisering van de opbrengsten.

Nationale actieplannen

De rapporteur deelt de mening van de Commissie dat het in eerste instantie zaak van de 
lidstaten is om in het kader van de nationale actieplannen bij te dragen aan de risicobeperking 
bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Alleen op deze wijze kan naar behoren 
rekening worden gehouden met de uiteenlopende voorwaarden en omstandigheden op lokaal 
niveau.
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Kennis en informatie

Naar het oordeel van de rapporteur moeten professionele gebruikers, distributeurs en 
adviseurs hun kennis omtrent de correcte omgang met gewasbeschermingsmiddelen via 
overeenkomstige opleidings- en bijscholingsmaatregelen verbeteren. Het publiek moet via 
overeenkomstige programma's op passende wijze over mogelijkheden voor een correcte 
omgang met gewasbeschermingsmiddelen worden geïnformeerd.

Technische regelingen

De apparatuur voor het toepassen van pesticiden moet op gezette tijden aan een technische 
controle worden onderworpen. Het sproeien vanuit de lucht moet volgens de rapporteur door 
de lidstaten via duidelijk omschreven voorschriften worden geregeld.

Aquatisch milieu

In de kaderrichtlijn voor het waterbeheer is voorzien in basisregelingen en maatregelen ter 
bescherming van het aquatisch milieu. Bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijn is echter 
bijzondere waakzaamheid met het oog op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
geboden. Daarom moet in de nationale actieplannen duidelijk worden geregeld waar bij het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op moet worden gelet, ook in verband met de 
toepassing, de afstanden (bufferzones) en de opslag in de nabijheid van waterlopen en 
waterwingebieden.

Goede gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding

Volgens de rapporteur zal het ook in de toekomst nodig zijn de bestrijding doelgericht verder 
te ontwikkelen. Daarom is ook verder een tweesporenbeleid nodig: goede 
gewasbeschermingspraktijken en geïntegreerde bestrijding. De in de bijlagen III en IV 
genoemde criteria beschrijven het kader voor goede gewasbeschermingspraktijken en 
geïntegreerde bestrijding in de Europese Unie. De goede gewasbeschermingspraktijken 
dienen de basiseisen te omschrijven die iedereen moet naleven die 
gewasbeschermingsmaatregelen neemt. Met inachtneming van de regionale omstandigheden 
(b.v. landbouw, weersomstandigheden en milieu) formuleren de lidstaten of 
beroepsorganisaties op basis van de in bijlage IV beschreven algemene criteria voor 
geïntegreerde bestrijding gewas- of sectorspecifieke richtlijnen voor geïntegreerde bestrijding. 
Geïntegreerde bestrijding is het model voor gewasbescherming in de Europese Unie en 
daarmee de innovatiemotor voor gewasbescherming. Geïntegreerde bestrijding kan ook 
maatregelen omvatten waarbij hogere economische risico's op de koop toe worden genomen 
om besparingen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te bereiken en risico's door 
het gebruik ervan te beperken. De toepassing van deze richtlijnen is vrijwillig en kan via 
bijzondere stimulansen worden bevorderd.
Op gezette tijden moet worden nagegaan in hoeverre de algemene criteria voor goede 
gewasbeschermingspraktijken en de algemene criteria voor geïntegreerde bestrijding aan de 
stand van de wetenschap en de techniek en aan de algemene vooruitgang moeten worden 
aangepast. Dergelijke aanpassingen dienen via de comitologieprocedure te geschieden. Een 
belangrijke basis voor de discussie over de bijlagen zullen de verslagen van de lidstaten zijn.
Met de tweeledige aanpak wordt ervoor gezorgd dat steeds ook de mogelijkheid bestaat om 
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meer voor het milieu te doen en daarvoor eventueel ook te worden gecompenseerd. 
Anderzijds zullen goede gewasbeschermingspraktijken een stimulans bieden om volgens het 
model van de geïntegreerde bestrijding te werk te gaan.


