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**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt
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van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0388)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 37, lid 2 en 152, lid 4 van het EG-Verdrag, op 
grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend 
(C6-0245/2006),

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken over de voorgestelde 
rechtsgrondslag,

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming en de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling (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
Visum 1

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 37, lid 2, en artikel 152, lid 4, onder 
b),

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

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

Zoals in overweging 8 van het voorstel staat, heeft de verordening tot doel een hoog niveau 
van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen. De 
keuze van de rechtsgrondslag moet het doel van de verordening weerspiegelen. Van een 
dubbele rechtsgrondslag kan alleen sprake zijn als men meerdere doelen wil bereiken die 
onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn, en dat is in het onderhavige voorstel het geval.
Artikel 37 gold in 1991, toen het Verdrag nog niet voorzag in een specifieke rechtsgrondslag 
voor de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu. Het is niet langer terecht 
dit artikel hier op te voeren.

Amendement 2
Overweging 4

(4) Met het oog op de vereenvoudiging van 
de regelgeving dient het nieuwe besluit ook 
te voorzien in de intrekking van Richtlijn 
79/117/EEG van de Raad van 21 december 
1978 houdende verbod van het op de markt 
brengen en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde 
actieve stoffen.

(4) Met het oog op de vereenvoudiging van 
de regelgeving dient het nieuwe besluit ook 
te voorzien in de intrekking van Richtlijn 
79/117/EEG van de Raad van 21 december 
1978 houdende verbod van het op de markt 
brengen en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde 
actieve stoffen. De hoofdbeginselen van 
Richtlijn 79/117/EEG moeten in deze 
verordening evenwel overeind blijven.

Motivering

De inhoud van de ingetrokken richtlijn moet in de nieuwe wetstekst worden opgenomen.

Amendement 3
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.

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

Motivering

Exactere formulering van deze overweging.
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Amendement 4
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) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
ook ongunstige uitwerkingen hebben op de 
teelt van gewassen. Het gebruik ervan kan 
risico's, gevaren en op korte en lange 
termijn nadelige gevolgen 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.

Motivering

Gewasbeschermingsmiddelen brengen niet alleen risico's en gevaren met zich mee voor mens, 
dier en milieu, maar zij kunnen ook nadelige gevolgen op korte en lange termijn hebben voor 
mens, dier en milieu, ook al worden zij volgens de voorschriften aangewend.

Amendement 5
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, embryo's en 
foetussen, 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.
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Motivering

Embryo's, foetussen en vrouwen die borstvoeding geven moeten expliciet worden genoemd om 
meer nadruk te leggen op de neurotoxicologische gevolgen voor de groei (zie Grandjean P,  
Landrigran, P: The Lancet Vol 368 Issue 9553 (2006), p. 2167).

Amendement 6
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Om dierproeven te vermijden
worden voor de toepassing van deze 
verordening slechts als laatste middel 
proeven op gewervelde dieren uitgevoerd. 
Deze verordening en de wetgeving tot 
vaststelling van gegevens die vereist zijn 
voor werkzame stoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen, 
beschermstoffen en synergistische 
middelen moeten ervoor zorgen dat zo 
weinig mogelijk proeven op gewervelde 
dieren worden genomen en dat dubbel 
testen voorkomen wordt, en zij moeten 
bevorderen dat gebruik wordt gemaakt 
van andere proeven dan op dieren en van 
intelligente teststrategieën.

Motivering

Het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren bepaalt dat de 
Gemeenschap en de lidstaten bij de vaststelling en uitvoering van het beleid alle aandacht 
moeten geven aan het welzijn van dieren en daarom moet in de tekst worden opgenomen dat 
dierproeven tot het absolute minimum beperkt moeten blijven en alleen als laatste middel 
toegepast mogen worden, en dat het gebruik van alternatieven bevorderd moet worden. Dit 
strookt bovendien met de eisen van REACH.

Amendement 7
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 

(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 
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gevolgen hebben voor het milieu. Om in 
alle lidstaten hetzelfde beschermingsniveau 
te bereiken, dient op het niveau van de 
Gemeenschap te worden beslist of 
dergelijke stoffen al dan niet aanvaardbaar 
zijn.

gevolgen hebben voor het milieu. Om in 
alle lidstaten een hoog
beschermingsniveau te bereiken, dient op 
het niveau van de Gemeenschap te worden 
beslist of dergelijke stoffen al dan niet 
aanvaardbaar zijn.

Motivering

Er is geen enkele reden om in alle lidstaten hetzelfde beschermingsniveau te hebben, wat in 
sommige lidstaten tot minder bescherming van het grondwater zou kunnen leiden. In de hele 
EU moet een hoog beschermingsniveau van de volksgezondheid verzekerd zijn.

Amendement 8
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. 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 
moeten de stoffen aan een regelmatige 
herziening worden onderworpen.

Motivering

Dit dient om te verzekeren dat oude en nieuwe stoffen die zijn opgenomen in de lijst van sinds 
1991 toegestane stoffen (bijlage I van Richtlijn 91/414) regelmatig opnieuw worden getest op 
hun gevaren.

Amendement 9
Overweging 14
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(14) Er moet worden voorzien in de 
mogelijkheid om de goedkeuring van een 
werkzame stof te wijzigen of in te trekken 
wanneer niet langer aan de criteria voor 
goedkeuring wordt voldaan.

(14) Er moet worden voorzien in de 
mogelijkheid om de goedkeuring van een 
werkzame stof te wijzigen of in te trekken 
wanneer niet langer aan de criteria voor 
goedkeuring wordt voldaan of de stof 
mogelijk niet langer voldoet aan Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 tot 
vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
het waterbeleid1 .

____________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1. Richtlijn
gewijzigd bij Beschikking nr. 2455/2001/EG (PB L 
331 van 15.12.2001, blz.1).

Motivering

Richtlijn 2000/60/EG stelt voorschriften vast voor de kwaliteit van het grond- en 
oppervlaktewater en de aanwezigheid daarin van chemicaliën, onder meer 
gewasbeschermingsmiddelen. Als niet aan deze voorschriften is voldaan, dan moet dit 
onmiddellijk leiden tot wijziging of intrekking van de goedkeuring van een werkzame stof, 
overeenkomstig de regeling die voor chemicaliën geldt volgens REACH.

Amendement 10
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 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.

Motivering

Toezicht op de goede toepassing van de voorgeschreven risicobeperkende maatregelen in het 
veld is onmogelijk. Dergelijk stoffen moeten dan ook uit de lijst van toegestane stoffen worden 
geschrapt of worden vervangen door minder gevaarlijke producten of niet-chemische 
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methoden voor gewasbescherming.

Amendement 11
Overweging 17 bis (nieuw)

(17 bis) De lidstaten moeten het recht 
hebben gewasbeschermingsmiddelen te
verbieden of niet toe te laten om rekening 
te houden met hun specifieke natuurlijke, 
agrarische of klimaatomstandigheden of 
als het gebruik van deze middelen in strijd 
is met hun actieplan om de risico's en de 
afhankelijkheid van het gebruik van 
pesticiden te verminderen (nationaal 
actieplan pesticiden).

Motivering

Lidstaten mogen niet worden gedwongen om in strijd met hun nationale milieu- en 
gezondheidsbeleid pesticiden toe te laten die het grondwater vervuilen of onnodige risico's en 
gevaren met zich meebrengen voor mens, dier en milieu. De lidstaten moeten rekening kunnen 
houden met de regionale omstandigheden alvorens gewasbeschermingsmiddelen toe te staan.

Amendement 12
Overweging 18

(18) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
naast werkzame stoffen ook 
beschermstoffen of synergistische 
middelen bevatten waarvoor vergelijkbare 
regels moeten gelden. Voor de herziening 
van dergelijke stoffen dienen technische 
regels te worden vastgesteld. Stoffen die 
momenteel op de markt zijn, mogen pas 
worden herzien nadat deze voorschriften 
zijn vastgesteld.

(18) Gewasbeschermingsmiddelen kunnen 
naast werkzame stoffen ook 
beschermstoffen of synergistische 
middelen bevatten waarvoor vergelijkbare 
wetgeving moet gelden. Voor de 
herziening van dergelijke stoffen dienen 
voorschriften te worden vastgesteld op 
basis van een wetgevingsvoorstel van de 
Commissie. Stoffen die momenteel op de 
markt zijn, mogen pas worden herzien 
nadat deze voorschriften zijn vastgesteld.

Motivering

Deze formulering strookt met de wijziging die de rapporteur voorstelt aan te brengen in 
artikel 26, namelijk om voor deze herziening de codecisie te laten gelden.

Amendement 13
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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 
van co-formulanten die in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen 
worden gebruikt.

Motivering

Co-formulanten en synergistische middelen kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van 
de mens en het milieu. Voor het gebruik ervan is dan ook toestemming nodig en zij moeten 
worden opgenomen in een positieve lijst.

Amendement 14
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. De 
lidstaten moeten 
gewasbeschermingsmiddelen die in de 
specifieke omstandigheden van hun 
grondgebied geen duidelijk voordeel voor 
de teelt van gewassen inhouden, kunnen 
verbieden of toestemming daaraan 
kunnen onthouden.

Motivering

Met een risicobeoordeling moet worden aangetoond dat pesticiden geen schadelijke gevolgen 
hebben voor de menselijke gezondheid en het milieu. De vaststelling van mogelijke voordelen 
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voor de teelt van gewassen moet een aparte stap in de procedure zijn. Lidstaten mogen niet 
worden gedwongen pesticiden toe te laten die geen duidelijk voordeel inhouden, het 
grondwater verontreinigen of strijdig zijn met hun nationale milieu- en gezondheidsbeleid en 
nationale pesticidenactieplannen.

Amendement 15
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 onnodig dubbel werk te 
vermijden, de administratieve belasting van 
bedrijven en lidstaten te verminderen en 
een geharmoniseerde beschikbaarheid van 
gewasbeschermingsmiddelen te 
vergemakkelijken, moeten toelatingen die 
door een lidstaat worden verleend, worden 
medegedeeld aan andere lidstaten. 
Lidstaten  mogen toelatingen van andere 
lidstaten bevestigen, afwijzen of beperken 
op grond van hun specifieke 
landbouwbehoeften of om een hoger 
beschermingsniveau te behouden 
overeenkomstig hun nationale 
pesticidenactieplan.

Motivering

De opdeling in toelatingszones is ongewenst omdat de omstandigheden in de voorgestelde 
zones vaak niet vergelijkbaar zijn. Toelatingen moeten alleen op het niveau van de lidstaat 
worden verleend, maar moeten aan andere lidstaten worden medegedeeld. In kennis gestelde 
lidstaten zijn verplicht de toelating overeenkomstig hun specifieke nationale situatie binnen 
een redelijke termijn te bevestigen, af te wijzen of te beperken.
De voorgestelde zonetoelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt veranderd in een 
stelsel van wederzijdse erkenning, dat vergelijkbaar is met dat in de biocidenrichtlijn.

Amendement 16
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 

(26) In uitzonderlijke gevallen waarin het 
noodzakelijk is vanwege een onmiddellijk 
gevaar voor een ecosysteem dat niet met 
andere middelen bezworen kan worden, 
mogen gewasbeschermingsmiddelen
worden gebruikt die niet aan de 
voorwaarden van deze verordening 
voldoen. Voor dergelijke tijdelijke 
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Gemeenschap worden onderzocht. ontheffingen moet op het niveau van de 
Gemeenschap toestemming worden 
verleend.

Motivering

Alleen uitzonderlijke gevaren voor hele ecosystemen kunnen voldoende reden zijn om niet-
toegelaten stoffen toe te passen. Voor dergelijke ontheffingen moet op het niveau van de 
Gemeenschap toestemming worden verleend.

Amendement 17
Overweging 29

(29) Er moet een regeling voor de 
uitwisseling van informatie worden 
opgezet. De lidstaten moeten de hun in 
verband met aanvragen om toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen verstrekte 
informatie en wetenschappelijke 
documentatie aan elkaar, aan de Autoriteit 
en de aan Commissie beschikbaar stellen.

(29) Er moet een regeling voor de 
uitwisseling van informatie worden 
opgezet. De lidstaten moeten de hun in 
verband met aanvragen om toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen verstrekte 
informatie en wetenschappelijke 
documentatie aan elkaar, aan de Autoriteit 
en aan de Commissie beschikbaar stellen.
Alle studies en gegevens die relevant zijn 
voor de toxicologische en 
ecotoxicologische beoordeling van 
gewasbeschermingsmiddelen moeten 
openbaar worden gemaakt.

Motivering

Het publiek moet toegang hebben tot alle bijzonderheden en wetenschappelijke documentatie 
die in verband met verzoeken om toelating volgens de regels voor toegang tot informatie en 
deelneming worden ingediend.

Amendement 18
Overweging 31

(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 

(31) Studies zijn een grote investering. 
Deze investering moet worden beschermd 
om onderzoek te stimuleren. Daarom 
moeten studies, met uitzondering van 
studies die proeven met gewervelde dieren 
behelzen en andere studies die 
dierproeven kunnen voorkomen, die door 
een aanvrager bij een lidstaat worden 
ingediend, tegen gebruik door een andere 
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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.

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.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de gegevensbescherming ook beperkt moet worden om dierproeven 
te vermijden.

Amendement 19
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 kunnen 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.

Motivering

Omdat ook andere studies dan studies op gewervelde dieren dierproeven kunnen voorkomen, 
moeten ook deze hier worden opgenomen.
Om de uitwisseling van gegevens makkelijker te maken moet een centrale databank worden 
aangelegd, waarin alle informatie over proeven en studies die zijn verricht voor de toepassing 
van deze verordening ligt opgeslagen en die wordt beheerd door de Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid. Aanvragers hoeven dan maar één databank te raadplegen alvorens 
proeven of studies te verrichten.
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Ook zou de procedure zo transparanter worden.

Amendement 20
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 
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.

Motivering

Dit strookt met de wijziging die de rapporteur voorstelt aan te brengen in artikel 62, lid 1, 
namelijk om via codecisie specifieke etiketteringseisen vast te stellen.

Amendement 21
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 

(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 
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van gewasbeschermingsmiddelen. toegankelijke informatie over het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen. De 
vergaarde informatie moet tevens worden 
gebruikt voor een "pesticidepaspoort" om 
de traceerbaarheid van 
pesticidetoepassingen in de voedselketen 
te verzekeren.

Motivering

Dit zou de transparantie vergroten. Als de gegevens beschikbaar worden gemaakt in de vorm 
van een pesticidepaspoort dat informatie bevat over alle pesticiden die voor een bepaald 
product zijn gebruikt, dan zou dat een extra prikkel zijn om het gebruik van pesticiden te 
beperken. Een dergelijk paspoort wordt door verscheidene grootwinkelbedrijven geëist om te 
voldoen aan de wensen van de consument.

Amendement 22
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 
Verordening (EG) nr. 882/2004 vallen.

(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 op basis van 
een wetgevingsvoorstel van de Commissie 
worden vastgesteld voor de opslag en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
die niet onder Verordening (EG) nr. 
882/2004 vallen.

Motivering

Strookt met de wijziging die de rapporteur voorstelt aan te brengen in artikel 65 om deze 
voorschriften vast te stellen via codecisie.

Amendement 23
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Overweging 46 bis (nieuw)

(46 bis) De Commissie moet met name de 
bevoegdheid hebben om werkzame stoffen 
goed te keuren, de goedkeuring ervan te 
verlengen of te herzien, co-formulanten 
goed te keuren, geharmoniseerde 
methoden voor het bepalen van de aard en 
hoeveelheid van de werkzame 
bestanddelen, beschermstoffen en 
synergistische middelen en eventuele 
significante verontreinigingen en co-
formulanten vast te stellen, regels vast te 
stellen ter oplossing van verschil van 
mening tussen lidstaten over de 
beoordeling van equivalentie, 
richtsnoeren vast te stellen voor het 
houden van conformiteitscontroles bij de 
verlenging van goedkeuring, 
gedetailleerde voorschriften vast te stellen 
inzake toestemming voor het gebruik van 
niet-toegelaten 
gewasbeschermingsmiddelen voor 
onderzoek en ontwikkeling, maatregelen
te nemen om te zorgen voor de uniforme 
toepassing van het bijhouden van 
registers over de productie, de opslag en 
het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, technische 
en andere richtsnoeren voor de 
tenuitvoerlegging van deze verordening 
en de lijst van goedgekeurde werkzame 
stoffen. Daar deze maatregelen een 
algemene strekking hebben en bedoeld 
zijn om niet-essentiële onderdelen van 
deze verordening te wijzigen of haar te 
completeren door toevoeging van niet-
essentiële onderdelen, moeten zij worden 
vastgesteld  volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing uit 
hoofde van artikel 5 bis van het Besluit 
1999/468/EG.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.
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Amendement 24
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.

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.

Motivering

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

Amendement 25
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 betreffende biologische 
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bestrijdingsmiddelen is de verordening 
echter niet langer van toepassing op 
micro-organismen, virussen, feromonen 
en biologische middelen.

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 26
Artikel 3, punt 2 bis (nieuw)

(2 bis) "Werkzame stoffen"
Stoffen, met inbegrip van alle in de 
gebruiksfase aanwezige metabolieten 
daarvan, micro-organismen en virussen 
die een algemene of specifieke werking 
tegen doelorganismen of op gewassen, 
delen van gewassen of plantaardige 
producten hebben.

Motivering

Deze definitie is nodig om ervoor te zorgen dat bij de beoordeling van een werkzame stof ook 
wordt gekeken naar alle metabolieten die in een bepaald middel aanwezig zijn. De definitie 
komt overeen met die welke wordt gegeven in Richtlijn 91/414/EEG.

Amendement 27
Artikel 3, punt 4

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 

Dergelijk stoffen zijn onder meer, maar 
niet uitsluitend, stoffen die als gevaarlijk 
worden geclassificeerd overeenkomstig 
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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.

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, 
en stoffen met eigenschappen die een 
ontregelende werking hebben op de 
hormoonhuishouding of een toxische 
werking op de neurologische ontwikkeling 
of op het afweersysteem.

Motivering

De definitie van een tot bezorgdheid aanleiding gevende stof moet gebaseerd zijn op de 
intrinsieke eigenschappen van die stof en niet op een kwantitatieve risicobeoordeling.
De beperking van tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen tot stoffen die reeds als 
gevaalijk zijn ingedeeld, is onaanvaardbaar en zou het aantal stoffen die in aanmerking 
komen om te worden vervangen, laag houden. Richtlijn 1999/45/EG houdt geen rekening met 
de ontregelende werking van pesticiden op de hormoonhuishouding of een toxische werking 
op de neurologische ontwikkeling of op het afweersysteem.

Amendement 28
Artikel 3, punt 9

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. Het in het vrije verkeer 
brengen van een 
gewasbeschermingsmiddel op het 
grondgebied van de Gemeenschap alsmede 
invoer wordt in het kader van deze 
verordening als op de markt brengen 
aangemerkt.

Motivering

Ingevoerde middelen moeten voldoen aan alle criteria die in deze verordening worden 
vastgesteld.
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Amendement 29
Artikel 3, punt 13 bis (nieuw)

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

Motivering

Gezien het doel en andere relevante bepalingen van de verordening moet de definitie worden 
overgenomen die de Wereldgezondheidsorganisatie van gezondheid geeft.

Amendement 30
Artikel 3, punt 13 ter (nieuw)

(13 ter) "Kwetsbare groepen"
Mensen die specifieke aandacht behoeven 
als het gaat om de acute en chronische 
gevolgen van 
gewasbeschermingsmiddelen voor de 
gezondheid. Het betreft onder meer 
zwangere vrouwen, vrouwen die 
borstvoeding geven, embryo's en 
foetussen, zuigelingen en kinderen, 
ouderen, zieken en mensen die medicijnen 
gebruiken, werknemers en bewoners die 
gedurende langere tijd blootstaan aan 
hoge doses pesticiden.

Motivering

Kwetsbare groepen moeten bijzondere aandacht krijgen in de toelatingsprocedure en moeten 
daarom in artikel 3 van de verordening worden gedefinieerd.

Amendement 31
Artikel 3, punt 14

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
populaties van schadelijke organismen 

De zorgvuldige beschouwing van alle 
beschikbare plaagbestrijdingstechnieken, 
gevolgd door de integratie van passende 
maatregelen die de ontwikkeling van 
populaties van schadelijke organismen 
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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.

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 door prioriteit te geven 
aan preventieve landbouwmaatregelen, 
gebruik van aangepaste variëteiten en 
niet-chemische methoden van 
gewasbescherming en -beheer.

Motivering

De definitie van geïntegreerde bestrijding van plagen moet niet alleen betrekking hebben op 
gewasbescherming, maar ook op beheersaspecten zoals de keuze van aangepaste variëteiten, 
wisselbouw en de strategie met betrekking tot nutriënten, waarmee de noodzaak om 
gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken sterk kan afnemen.

Amendement 32
Artikel 3, punt 17

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

Motivering

De voorgestelde definitie is misleidend omdat zij betrekking heeft op zones in bijlage I die 
geen vergelijkbare agrarische, fytosanitaire en ecologische omstandigheden hebben. Het 
voorgestelde zoneringssysteem ondermijnt de nationale toelating en strookt niet met het 
evenredigheids- en het subsidiariteitsbeginsel omdat het verder gaat dan nodig is om de 
besluitvorming te bespoedigen. Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door het stelsel 
van wederzijdse erkenning te wijzigen zonder het zoneringsbegrip.
Bovendien kan het waterbeheer binnen de drie voorgestelde zones verschillen.

Amendement 33
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Artikel 3, punt 18

(18) "Goede 
gewasbeschermingspraktijken"

(18) "Goede praktijken voor 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, 
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 te verzekeren dat alleen een 
minimumhoeveelheid wordt gebruikt , 
rekening houdend met de plaatselijke 
omstandigheden en met de mogelijkheden 
voor teeltmaatregelen en biologische 
bestrijding.

Motivering

'Optimale doeltreffendheid' is een vertekende term. Het is daarom beter te verzekeren dat 
maar een minimumhoeveelheid wordt gebruikt. 'Goede gewasbeschermingspraktijken' is veel 
breder dan de voorgestelde definitie die alleen iets zegt over de toepassing van pesticiden (zie 
de definitie van 'geïntegreerde bestrijding van plagen' hierboven). De definitie moet 
duidelijker worden gemaakt en alleen slaan op gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 34
Artikel 3, punt 21

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

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

Motivering

Hier moet worden bepaald dat de eigenaar van een test of studie niet mag verhinderen dat 
deze wordt gebruikt door iemand anders, als dit dierproeven zou voorkomen.

Amendement 35
Artikel 4, lid 1

1. Een werkzame stof wordt 1. Een werkzame stof wordt 
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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.

overeenkomstig bijlage II goedgekeurd als 
op grond van wetenschappelijke en 
technische kennis wordt aangetoond 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 moeten 
als een spercriterium worden gebruikt.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat spercriteria gebruikt zullen worden om werkzame stoffen uit te 
sluiten en dat risicobeperkende maatregelen ontoereikend zijn om de gezondheid van de mens 
en het milieu te beschermen tegen de intrinsieke gevaren van bepaalde stoffen. Zo wordt de 
verordening in overeenstemming gebracht met geavanceerder en progressievere 
beleidsconcepten en instrumenten om chemicaliën te beoordelen, zoals het POP-verdrag ter 
terugdringing van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen die moeilijk te elimineren zijn 
nadat ze in het milieu terecht zijn gekomen.

Amendement 36
Artikel 4, lid 2, inleidende formule

2. De residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen die 
resulteren uit de toepassing volgens goede 
gewasbeschermingspraktijken, moeten aan 
de volgende eisen voldoen:

2. De residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen moeten aan 
de volgende eisen voldoen:

Motivering

Pesticiden worden in het algemeen niet erg zorgvuldig gebruikt en men mag dan ook niet 
zonder meer aannemen dat altijd sprake is van "goede gewasbeschermingspraktijken". In 
plaats daarvan moet de term "realistische gebruiksomstandigheden" worden opgenomen in 
lid 3 van dit artikel. Dit strookt bovendien met de bestaande bepalingen in de testrichtsnoeren 
in Richtlijn 91/414, dat gekeken moet worden naar "praktische gebruiksomstandigheden" en 
"realistische gebruiksomstandigheden".

Amendement 37
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 

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

zwangere vrouwen, 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;

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel mogen stoffen geen enkel schadelijk effect hebben op 
de gezondheid van de mens, met name die van kwetsbare groepen zoals embryo's en kinderen, 
noch op het milieu. Dit sluit aan bij de reactie van het EP (zie resolutie P5_TA(2002)0276 
van het Europees Parlement) en de Raad op de eerdere mededeling van de Commissie over de 
herziening van richtlijn 91/414 .

Amendement 38
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 
multiresidumethoden die door EU-
referentielaboratoria worden toegepast.

Motivering

Met dit amendement worden twee dingen in dit artikel toegevoegd. Ten eerste dat voor alle 
toegelaten pesticiden methoden beschikbaar moeten zijn om residuen te identificeren. Dit is 
momenteel niet het geval, daar met de standaard laboratoriumuitrusting maar een beperkt 
aantal residuen van stoffen aangetoond kan worden. Ten tweede moeten methoden ter 
bepaling van de gevolgen voor de gezondheid voldoende gevoelig zijn om niveaus te meten 
die aanleiding tot bezorgdheid kunnen geven in verschillende ecologische en biologische 
milieus, zodat geen gevolgen over het hoofd worden gezien die niet met de gangbare 
methoden worden gevonden.

Amendement 39
Artikel 4, lid 3, inleidende formule

3. Het gebruik van 3. Het gebruik van 
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gewasbeschermingsmiddelen, volgens 
goede gewasbeschermingspraktijken en in 
normale gebruiksomstandigheden, moet 
aan de volgende eisen voldoen:

gewasbeschermingsmiddelen, volgens een 
correct gebruik en in realistische
gebruiksomstandigheden, moet aan de 
volgende eisen voldoen:

Motivering

Pesticiden worden in het algemeen niet erg zorgvuldig gebruikt en men mag dan ook niet 
zonder meer aannemen dat altijd sprake is van "goede gewasbeschermingspraktijken". In 
plaats daarvan moet de term "realistische gebruiksomstandigheden" worden opgenomen 
overeenkomstig de bestaande bepalingen van de testrichtsnoeren in Richtlijn 91/414, dat 
gekeken moet worden naar "praktische gebruiksomstandigheden" en "realistische 
gebruiksomstandigheden".

Amendement 40
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 de mens, met name van kwetsbare 
bevolkingsgroepen zoals zwangere 
vrouwen, vrouwen die borstvoeding 
geven, embryo's en foetussen, zuigelingen 
en kinderen, of van dieren, rechtstreeks of 
via drinkwater, levensmiddelen, diervoeder 
of lucht, met inbegrip van locaties ver weg 
van de plaats van gebruik na verplaatsing
over grote afstand in het milieu, noch 
gevolgen op de werkplek of andere 
indirecte effecten, rekening houdend met 
cumulatieve en synergistische effecten, 
noch op het grondwater;

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel mogen stoffen geen enkel schadelijk effect hebben op 
de gezondheid van de mens, met name die van bewoners en omstanders die veelvuldig worden 
blootgesteld aan pesticiden, en van kwetsbare groepen zoals foetussen en kinderen, die 
gevoeliger zijn voor de blootstelling aan pesticiden, noch op het milieu. Dit sluit aan bij de 
reactie van het EP (zie resolutie P5_TA(2002)0276 van het Europees Parlement)en van de 
Raad op de eerdere mededeling van de Commissie over de herziening van richtlijn 91/414.
Ook moet speciale aandacht worden gegeven aan verplaatsing over grote afstand in het 
milieu.

Amendement 41
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Artikel 4, lid 3, letter e)

e) het heeft geen onaanvaardbare effecten 
op het milieu, met name rekening houdend 
met de volgende aspecten:

e) het heeft geen onaanvaardbare effecten 
op het milieu, met name rekening houdend 
met de volgende aspecten:

i) het gedrag en de lotgevallen in het 
milieu, met name de vervuiling van 
oppervlaktewater, met inbegrip van 
estuariene en kustwateren, drinkwater, 
grondwater, lucht en bodem;

i) het gedrag en de lotgevallen in het 
milieu, met name de vervuiling van 
oppervlaktewater, met inbegrip van 
estuariene en kustwateren, drinkwater, 
grondwater, lucht en bodem, rekening 
houdende met ver van de plaats van 
gebruik gelegen locaties na verplaatsing
over grote afstand in het milieu;

ii) de gevolgen voor niet-doelsoorten; ii) de gevolgen voor niet-doelsoorten;
iii) de gevolgen voor de biodiversiteit. iii) de gevolgen voor de biodiversiteit en 

het ecosysteem.

Motivering

Veel pesticiden kunnen indirecte gevolgen voor het ecosysteem hebben, bijvoorbeeld via de 
voedselketen (teruglopende vogelstand in agrarische ecosystemen als gevolg van de massale 
daling van het aantal prooi-insecten). Met deze gevolgen moet zo veel mogelijk rekening 
worden gehouden,
Speciale aandacht moet ook worden besteed aan de milieugevolgen die optreden door 
verplaatsing over lange afstand van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu, bijvoorbeeld 
in het arctisch gebied.

Amendement 42
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 drie
gewasbeschermingsmiddelen die de 
werkzame stof bevatten.

Motivering

Voor de goedkeuring van een stof moet rekening worden gehouden met alle normale 
omstandigheden waaronder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden.
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Amendement 43
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Vermijding van dierproeven

Om dierproeven te vermijden worden 
proeven met gewervelde dieren voor de 
toepassing van deze verordening alleen 
als laatste middel toegepast.

Motivering

Overeenkomstig de eis in het Protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren
dat de Gemeenschap en de lidstaten bij het formuleren en uitvoeren van het beleid in alle 
opzichten rekening houden met het welzijn van dieren, en om ervoor te zorgen dat 
dierproeven voor de toepassing van deze verordening tot het absolute minimum beperkt 
blijven, moet worden opgenomen dat dierproeven alleen als laatste middel worden toegepast. 
Dit strookt ook met de voorschriften van REACH.

Amendement 44
Artikel 6, letter i bis) (nieuw)

i bis) beperkingen of verboden ten 
aanzien van gebruikswijzen die niet 
verenigbaar zijn met programma's voor de 
geïntegreerde bestrijding van plagen of 
deze programma's zelfs schade 
toebrengen, zoals chemische 
bodembehandeling;

Motivering

Vormen van gebruik die onverenigbaar zijn met goede praktijken, zoals geïntegreerde 
plagenbestrijding, moeten beperkt worden.

Amendement 45
Artikel 7, lid 1, alinea 1

1. De Autoriteit is verantwoordelijk voor 
de coördinatie van de 
goedkeuringsprocedure.
De Autoriteit steunt hierbij op de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

1. Een aanvraag voor de goedkeuring van Een aanvraag voor de goedkeuring van een 



PE 388.326v01-00 30/89 PR\662101NL.doc

NL

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

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

Motivering

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

Amendement 46
Artikel 8, lid 1, letter a)

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

a) gegevens over de gehele reeks van
representatieve gebruiksdoeleinden van 
minstens drie 
gewasbeschermingsmiddelen die de 
werkzame stof bevatten, met inbegrip van 
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blijkt dat aan de eisen van artikel 4 is 
voldaan; wanneer de verstrekte gegevens 
niet alle zones of een niet veel 
voorkomende teelt betreffen, een 
verantwoording van deze aanpak;

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

Motivering

Middelen voor zaadontsmetting (bijvoorbeeld fipromil en imidaclopride) zijn volgens 
bepaalde studies acuut toxisch voor bijen, een risico dat niet is voorzien bij de 
risicobeoordeling. Deze bepaling moet daarom in de verordening worden opgenomen.

Amendement 47
Artikel 8, lid 1, letter b)

b) voor elk punt van de vereiste gegevens 
voor de werkzame stof bedoeld in artikel 
75, lid 1, onder b), de samenvattingen en 
resultaten van de tests en studies, de naam 
van de eigenaar en van de persoon of de 
instelling die de tests en studies heeft 
uitgevoerd;

b) voor elk punt van de vereiste gegevens 
voor de werkzame stof bedoeld in lid 3, de 
samenvattingen en resultaten van de tests 
en studies, de naam van de eigenaar en van 
de persoon of de instelling die de tests en 
studies heeft uitgevoerd;

Motivering

De bepalingen inzake vereiste gegevens zijn een essentieel onderdeel van de 
goedkeuringsprocedure en moeten daarom worden vastgelegd in een wetgevingsprocedure en 
niet in een comitologiebesluit.

Amendement 48
Artikel 8, lid 1, letter c)

c) voor elk punt van de vereiste gegevens 
voor het gewasbeschermingsmiddel 
bedoeld in artikel 75, lid 1, onder b), de 
samenvattingen en resultaten van de tests 
en studies, de naam van de eigenaar en van 
de persoon of de instelling die de tests en 
studies heeft uitgevoerd, voorzover die 
relevant zijn voor de beoordeling van de in 
artikel 4 bedoelde criteria voor één of meer 
gewasbeschermingsmiddelen die 
representatief zijn voor de onder a) 

c) voor elk punt van de vereiste gegevens 
voor het gewasbeschermingsmiddel 
bedoeld in lid 3, de samenvattingen en 
resultaten van de tests en studies, de naam 
van de eigenaar en van de persoon of de 
instelling die de tests en studies heeft 
uitgevoerd, voorzover die relevant zijn 
voor de beoordeling van de in artikel 4 
bedoelde criteria voor één of meer 
gewasbeschermingsmiddelen die 
representatief zijn voor de onder a) 
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bedoelde gebruiksdoeleinden, rekening 
houdend met het feit dat wanneer er 
ingevolge de voorgestelde beperkte 
verscheidenheid van representatieve 
gebruiksdoeleinden van de werkzame stof 
gegevens ontbreken in het dossier waarin 
lid 2 voorziet, dat beperkingen van de 
goedkeuring tot gevolg kan hebben;

bedoelde gebruiksdoeleinden, rekening 
houdend met het feit dat wanneer er 
ingevolge de voorgestelde beperkte 
verscheidenheid van representatieve 
gebruiksdoeleinden van de werkzame stof 
gegevens ontbreken in het dossier waarin 
lid 2 voorziet, dat niet-goedkeuring van de 
werkzame stof tot gevolg heeft;

Motivering

Dossiers met onvolledige of onjuiste informatie moeten afgewezen worden. De bepalingen 
inzake vereiste gegevens zijn een essentieel onderdeel van de goedkeuringsprocedure en 
moeten daarom worden vastgelegd in een wetgevingsprocedure en niet in een 
comitologiebesluit.

Amendement 49
Artikel 8, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) voor elke test of studie met 
gewervelde dieren een verantwoording 
van de maatregelen die genomen zijn om 
dierproeven en herhaling van proeven op 
gewervelde dieren te vermijden;

Motivering

Om te zorgen dat dierproeven in de zin van deze verordening tot het absolute minimum 
beperkt blijven, moet bij aanvragen bovendien een verantwoording worden gegeven van de 
maatregelen die zijn genomen om dierproeven in het algemeen te vermijden.

Amendement 50
Artikel 8, lid 3, alinea 2

De vereiste gegevens bedoeld in artikel 8,
lid 1, worden gedefinieerd in 
verordeningen die worden vastgesteld 
volgens de procedure van artikel 76, lid 2; 
zij bevatten de eisen voor werkzame 
stoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 
bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG, 
met de nodige wijzigingen. Voor 
beschermstoffen en synergistische 
middelen zullen volgens de procedure van 
artikel 76, lid 3, vergelijkbare vereiste 

De vereiste gegevens bedoeld in lid 1 
worden gedefinieerd in een verordening
die wordt vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 251 van het Verdrag; zij 
bevatten de eisen voor werkzame stoffen 
en gewasbeschermingsmiddelen in 
bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG, 
met de nodige wijzigingen, met inbegrip 
van maatregelen om dierproeven tot een 
minimum te beperken, met name het 
gebruik van andere proeven dan op dieren 
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gegevens worden vastgesteld. en van intelligente teststrategieën. Voor 
beschermstoffen en synergistische 
middelen zullen volgens de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag vergelijkbare 
vereiste gegevens worden vastgesteld.

Motivering

De bepalingen inzake vereiste gegevens zijn een essentieel onderdeel van de 
goedkeuringsprocedure en moeten daarom worden vastgelegd in een wetgevingsprocedure en 
niet in een comitologiebesluit. Dierproeven moeten tot een minimum beperkt blijven.

Amendement 51
Artikel 8, lid 3 bis (nieuw)

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

Motivering

Aanvragers moeten verplicht worden om alle beschikbare wetenschappelijke litteratuur over 
een gegeven stof te verzamelen en te vermelden.

Amendement 52
Artikel 12, lid 2, alinea 1

2. Binnen negentig dagen na afloop van de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde periode 
keurt de Autoriteit een conclusie goed 
waarin zij vermeldt of de werkzame stof 
naar verwachting beantwoordt aan de eisen 
van artikel 4, en deelt zij die mee aan de 
aanvrager, de lidstaten en de Commissie.

2. Binnen negentig dagen na afloop van de 
in lid 1 van dit artikel bedoelde periode 
keurt de Autoriteit een conclusie goed 
waarin zij vermeldt of de werkzame stof 
naar verwachting beantwoordt aan de eisen 
van artikel 4 en waarom dit zo is, met 
vermelding van antwoorden op eventuele 
opmerkingen van het publiek, en deelt zij 
die mee aan de aanvrager, de lidstaten en 
de Commissie. De conclusie wordt door de 
Autoriteit één week na goedkeuring ervan 
openbaar gemaakt.
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Motivering

De transparantie van de procedure moet worden vergroot.

Amendement 53
Artikel 13, lid 1, alinea 2

De aanvrager krijgt de mogelijkheid om 
opmerkingen op het evaluatieverslag in te 
dienen.

De aanvrager en eventuele anderen die 
schriftelijke opmerkingen hebben 
ingediend volgens de procedure van 
artikel 12, lid 1, krijgen de mogelijkheid 
om opmerkingen op het evaluatieverslag in 
te dienen.

Het evaluatieverslag is toegankelijk voor 
het publiek en wordt toegezonden aan het 
Europees Parlement.

Motivering

De transparantie van de procedure moet worden vergroot.

Amendement 54
Artikel 13, lid 2, inleidende formule en letter a)

2. Op basis van het evaluatieverslag waarin 
lid 1 voorziet, andere voor het 
desbetreffende geval legitieme factoren en 
het voorzorgsbeginsel wanneer de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
178/2002, artikel 7, lid 1, relevant zijn, 
wordt volgens de procedure van artikel 76, 
lid 3, een verordening vastgesteld, die 
bepaalt dat:

2. Op basis van het evaluatieverslag waarin 
lid 1 voorziet, andere voor het 
desbetreffende geval legitieme factoren en 
het voorzorgsbeginsel wanneer de 
voorwaarden van Verordening (EG) nr. 
178/2002, artikel 7, lid 1, relevant zijn, 
wordt volgens de regelgevingsprocedure
met toetsing van artikel 76, lid 3 bis, een
terdege gemotiveerde verordening 
vastgesteld, die bepaalt dat:

a) een werkzame stof, zo nodig 
onderworpen aan voorwaarden en 
beperkingen als bedoeld in artikel 6, wordt 
goedgekeurd;

a) een werkzame stof, zo nodig 
onderworpen aan voorwaarden en 
beperkingen als bedoeld in artikel 6, wordt 
goedgekeurd en opgenomen in bijlage II 
bis;

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit. De transparantie van de procedure moet worden vergroot. Goedgekeurde 



PR\662101NL.doc 35/89 PE 388.326v01-00

NL

stoffen moeten worden opgenomen in een bijlage bij de verordening.

Amendement 55
Artikel 13, lid 3

3. De Commissie houdt een lijst van 
goedgekeurde werkzame stoffen bij.

3. De Commissie houdt een actuele lijst 
van goedgekeurde werkzame stoffen bij in 
bijlage II bis en publiceert deze lijst op het 
internet.

Motivering

De transparantie van de procedure moet worden vergroot. Goedgekeurde stoffen moeten 
worden opgenomen in een bijlage bij de verordening.

Amendement 56
Artikel 14, lid 2

2. De verlenging geldt voor onbeperkte 
tijd.

2. De goedkeuring kan één of meer keren 
worden verlengd voor een periode van ten 
hoogste tien jaar.

Motivering

In de voorgestelde tekst volgt de verlenging van de toelating door de lidstaat de verlenging 
van de werkzame stof (artikel 43, lid 6). Dit betekent dat ook de toelating in beginsel voor 
onbeperkte tijd geldt na de eerste verlenging. Dit is in strijd met het voorzorgsbeginsel, het 
beginsel dat besluiten worden genomen in het licht van de actuele wetenschappelijke en 
technische kennis, zoals bepaald in artikel 4, lid 10 van de voorgestelde tekst, en het beginsel 
dat een hoog beschermingsniveau verzekerd moet zijn (overweging 21).

Amendement 57
Artikel 17, alinea 2, inleidende formule

De duur van die periode wordt op grond 
van de volgende elementen vastgesteld:

De duur van die periode is niet langer dan 
noodzakelijk en wordt op grond van de 
volgende elementen vastgesteld:

Motivering

De ervaring met vergelijkbare procedures voor verlenging van de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen in lidstaten (met name Nederland) laat zien dat deze 
verlengingen vaak de regel worden en voor zeer lange tijd kunnen doorgaan. Daarom moet 
duidelijk worden gemaakt dat deze verlenging een uitzondering is en voor zo kort mogelijke 
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tijd moet gelden.

Amendement 58
Artikel 18, letter b)

b) de vermelding welke gegevens moeten 
worden ingediend;

b) de vermelding welke gegevens moeten 
worden ingediend, met inbegrip van 
maatregelen om dierproeven tot een 
minimum te beperken, met name het 
gebruik van andere proeven dan op dieren
en intelligente teststrategieën;

Motivering

Om te zorgen dat dierproeven in de zin van deze verordening tot het absolute minimum 
beperkt blijven, moeten ook maatregelen daartoe in het programma worden opgenomen.

Amendement 59
Artikel 19

Bij een overeenkomstig de procedure van 
artikel 76, lid 3, vastgestelde verordening 
worden de nodige maatregelen vastgesteld 
voor de uitvoering van de verlengings- en 
herzieningsprocedure, en in voorkomend 
geval de uitvoering van een 
werkprogramma overeenkomstig 
artikel 18.

Bij een overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, vastgestelde 
verordening worden de nodige maatregelen 
vastgesteld voor de uitvoering van de 
verlengings- en herzieningsprocedure, en 
in voorkomend geval de uitvoering van een 
werkprogramma overeenkomstig 
artikel 18.

Motivering

Dit amendement is nodig om te zorgen dat de tekst strookt met de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 60
Artikel 20

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

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

a) de goedkeuring van een werkzame stof, 
zo nodig onderworpen aan voorwaarden en 

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

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

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

2. Voorzover de redenen waarom de 
goedkeuring niet wordt verlengd niet 
betrekking hebben op de bescherming van 
de gezondheid en het milieu, voorziet de 
in lid 1 bedoelde verordening in een 
respijtperiode om de voorraden van de 
desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken, die niet langer is dan één 
seizoen.

Motivering

Voorraden van gewasbeschermingsmiddelen moeten binnen één seizoen worden opgebruikt.

Amendement 61
Artikel 21, lid 1

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

1. De Commissie kan de goedkeuring van 
een werkzame stof steeds herzien en houdt 
terdege rekening met verzoeken om 
herziening van een lidstaat, het Europees 
Parlement of andere betrokken partijen.

Wanneer er volgens de Commissie 
aanwijzingen zijn dat de stof niet langer 
voldoet aan de criteria van artikel 4, of 
wanneer verdere vereiste informatie 
overeenkomstig artikel 6, onder f), niet 
werd verstrekt, licht zij de lidstaten, de 
Autoriteit en de producent van de 
werkzame stof in en stelt zij een termijn 
vast waarbinnen de producent zijn 
opmerkingen moet doen toekomen.

Wanneer er volgens de Commissie 
aanwijzingen zijn dat de stof niet langer 
voldoet aan de criteria van artikel 4, of 
wanneer verdere vereiste informatie 
overeenkomstig artikel 6, onder f), niet 
werd verstrekt, licht zij de lidstaten, de 
Autoriteit en de producent van de 
werkzame stof in en stelt zij een termijn 
vast waarbinnen de producent zijn 
opmerkingen moet doen toekomen.

De Commissie herziet de goedkeuring van 
een werkzame stof als er aanwijzingen 
zijn dat de verwezenlijking van de in 
artikel 4, lid 1, letter a), punt iv en letter 
b), punt i en artikel 7, lid 2 en lid 3 van 
Richtlijn 2000/60/EG gevaar kan lopen.
De goedkeuring wordt herzien voor de 
tien werkzame stoffen die in de jaarlijkse 
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verslagen van de Commissie over residuen 
van pesticiden het vaakst worden 
aangetroffen met waarden boven het 
maximumresidugehalte (MRL). Als 
dezelfde stof herhaaldelijk op die lijst 
voorkomt,wordt de goedkeuring ervan 
ingetrokken.

Motivering

De Commissie kan een stof weliswaar op elk moment herzien, maar het moet duidelijk zijn dat 
verzoeken om herziening ook ingediend kunnen worden door andere instellingen en partijen. 
Als niet wordt voldaan aan de doelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG, dan moet het mogelijk 
zijn de goedkeuring van de stof opnieuw te bezien. Directe koppeling tussen Richtlijn 
2000/60/EG en de onderhavige verordening is bovendien een extra prikkel voor producenten 
om zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid voor hun producten.

Amendement 62
Artikel 21, lid 3, alinea 1

3. Wanneer de Commissie concludeert dat 
niet langer wordt voldaan aan de criteria 
van artikel 4, of wanneer verdere vereiste 
informatie overeenkomstig artikel 6, onder 
f), niet is verstrekt, wordt volgens de 
procedure van artikel 76, lid 3, een 
verordening vastgesteld om de 
goedkeuring in te trekken of te wijzigen.

3. Wanneer de Commissie concludeert dat 
niet langer wordt voldaan aan de criteria 
van artikel 4, of wanneer verdere vereiste 
informatie overeenkomstig artikel 6, onder 
f), niet is verstrekt, wordt volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, een verordening 
vastgesteld om de goedkeuring in te 
trekken of te wijzigen.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 63
Artikel 21, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Als de Commissie tot de conclusie 
komt dat de in artikel 4, lid 1, letter a), 
punt iv en letter b), punt i en artikel 7, lid 
2 en lid 3 van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgelegde doelstellingen om de 
verontreiniging door prioritaire stoffen te 
verminderen, niet gehaald kunnen 



PR\662101NL.doc 39/89 PE 388.326v01-00

NL

worden, dan wordt een verordening tot 
intrekking of wijziging van de 
goedkeuring aangenomen volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis. 

Motivering

Als niet wordt voldaan aan de doelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG voor een stof, dan 
moet het mogelijk zijn de goedkeuring van de stof opnieuw te bezien. De procedure moet 
stroken met de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 64
Artikel 23, lid 1, inleidende formule

1. Basisstoffen worden overeenkomstig de 
leden 2 tot en met 6 goedgekeurd. In 
afwijking van artikel 5 geldt de 
goedkeuring voor onbeperkte tijd. Voor de 
toepassing van die leden wordt onder een 
basisstof een werkzame stof verstaan

1. Basisstoffen worden overeenkomstig de 
leden 2 tot en met 6 goedgekeurd. Voor de 
toepassing van die leden wordt onder een 
basisstof een werkzame stof verstaan

Motivering

In de verordening mag geen goedkeuring voor onbepaalde tijd worden opgenomen voor 
basisstoffen. Net als werkzame stoffen moet ook de goedkeuring van basisstoffen regelmatig 
worden herzien in het licht van de meest recente wetenschappelijke informatie en data.

Amendement 65
Artikel 23, lid 2

2. In afwijking van artikel 5 wordt een 
basisstof goedgekeurd wanneer uit 
relevante evaluaties die zijn uitgevoerd 
overeenkomstig andere communautaire 
wetgeving waarin het gebruik van die stof 
voor andere doeleinden dan als 
gewasbeschermingsmiddel is geregeld, 
blijkt dat de stof geen onmiddellijk of 
uitgesteld schadelijk effect heeft op de 
gezondheid van mens of dier, noch een 
onaanvaardbaar nadelig effect op het 
milieu.

2. Een basisstof wordt goedgekeurd
overeenkomstig artikel 4 en wanneer uit 
relevante evaluaties die zijn uitgevoerd 
overeenkomstig andere communautaire 
wetgeving waarin het gebruik van die stof 
voor andere doeleinden dan als 
gewasbeschermingsmiddel is geregeld, 
blijkt dat de stof geen onmiddellijk of 
uitgesteld schadelijk effect heeft op de 
gezondheid van mens of dier, noch een 
onaanvaardbaar nadelig effect op het 
milieu, mits elk punt van de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen in 
gewasbeschermingsmiddelen bekend is en 
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dezelfde besluitvormingsprocedures 
gelden.

Motivering

De risicobeoordelingsprocedure moet ook voor basisstoffen verplicht zijn.

Amendement 66
Artikel 24, lid 1, alinea 1

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

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

Motivering

Daar de goedkeuring geldt voor tien jaar en vervanging plaatsvindt door op de markt 
aanwezige alternatieven, is zeven jaar voor de goedkeuring van stoffen die in aanmerking 
komen om te worden vervangen duidelijk te lang. In Zweden is een programma voor de 
vervanging van pesticiden bijvoorbeeld afgesloten met een termijn van vijf jaar voor het 
vinden van alternatieven. Vervanging van gewasbeschermingsmiddelen door niet-chemische 
alternatieven moet de eerste prioriteit hebben.

Amendement 67
Artikel 24, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Lidstaten kunnen vervanging ook 
toepassen door alleen de minst schadelijke 
werkzame stoffen voor een bepaald gewas 
toe te laten. Als er niet-chemische 
methoden en praktijken voor het 
betreffende gewas beschikbaar zijn, dan 
worden producten die stoffen bevatten die 
in aanmerking komen om te worden 
vervangen, niet toegelaten.
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Motivering

Er moet tweetrapsvervanging worden ingevoerd, waarbij er niet alleen een Europese lijst van 
chemicaliën is, maar elk gewas afzonderlijk wordt bezien op basis van een geïntegreerd 
gewasbeheer. Als er niet-chemische methoden en praktijken voor het betreffende gewas 
beschikbaar zijn, dan worden producten die een stof bevatten die in aanmerking komt voor 
vervanging, niet toegelaten. Lidstaten moeten de mogelijkheid hebben om desgewenst verder 
te gaan dan de EU-lijst van stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, ten 
einde hun specifieke problemen met het gebruik van pesticiden aan te pakken.

Amendement 68
Artikel 25, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Voor de goedkeuring van een 
beschermstof of synergistisch middel 
wordt lid 1 geacht te gelden indien is 
vastgesteld dat aan artikel 4 is voldaan ten 
aanzien van één of meer representatieve 
gebruiksmogelijkheden van ten minste 
één gewasbeschermingsmiddel voor elke 
verschillende werkzame stof waarmee de 
beschermstof of het synergistisch middel 
wordt gecombineerd.

Motivering

De beoordeling van beschermstoffen en synergistische middelen moet plaatsvinden in relatie 
tot de verschillende werkzame stoffen waarmee ze worden gecombineerd.

Amendement 69
Artikel 26

Binnen vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening wordt volgens de 
procedure van artikel 76, lid 3, een 
verordening vastgesteld tot opstelling van 
een werkprogramma voor de progressieve 
herziening van synergistische stoffen en 
beschermstoffen die bij de 
inwerkingtreding van de verordening op de 
markt zijn. Bij deze verordening worden de 
vereiste gegevens vastgesteld, alsook de 
procedures voor kennisgeving, evaluatie, 
beoordeling en besluitvorming. De 
verordening bepaalt ook dat de 

Binnen twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening wordt volgens de 
procedure van artikel 251 van het Verdrag
een verordening vastgesteld tot opstelling 
van een werkprogramma voor de 
progressieve herziening van synergistische 
stoffen en beschermstoffen die bij de 
inwerkingtreding van de verordening op de
markt zijn. Bij deze verordening worden de 
vereiste gegevens, met inbegrip van 
maatregelen om dierproeven tot een 
minimum te beperken, vastgesteld, alsook 
de procedures voor kennisgeving, 
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belanghebbenden alle nodige gegevens 
binnen een gespecificeerde termijn aan de 
Commissie, de Autoriteit en de lidstaten 
meedelen.

evaluatie, beoordeling en besluitvorming. 
De verordening bepaalt ook dat de 
belanghebbenden alle nodige gegevens 
binnen een gespecificeerde termijn aan de 
Commissie, de Autoriteit en de lidstaten 
meedelen.

Motivering

De bepalingen voor de herziening van bestaande beschermstoffen en synergistische middelen 
mogen niet worden overgelaten aan een comitologiebesluit, maar moeten worden vastgesteld 
in een op het Verdrag gebaseerde wetgevingsprocedure.

Amendement 70
Artikel 27

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivering

Co-formulanten kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van de mens en het milieu. 
Daarom moet het gebruik ervan alleen zijn toegestaan als ze zijn goedgekeurd en opgenomen 
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in een positieve lijst, net als beschermingsstoffen en synergistische middelen (zie artikel 25), 
en wel overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Goede praktijken moeten worden verondersteld, maar zijn niet vanzelfsprekend. Men moet 
uitgaan van realistische gebruiksomstandigheden overeenkomstig de testrichtsnoeren in 
Richtlijn 91/414 die bepalen dat gelet moet worden op "praktische gebruiksomstandigheden" 
en "realistische gebruiksomstandigheden".

Amendement 71
Artikel 29, lid 1, letter c)

c) de co-formulanten in het middel zijn niet
verboden bij artikel 27;

c) de co-formulanten in het middel zijn 
goedgekeurd bij artikel 27;

Motivering

Zie motivering bij het bovenstaande amendement op artikel 27.

Amendement 72
Artikel 29, lid 1, letter d)

d) op grond van de stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
voldoet het aan de eisen van artikel 4, lid 3;

d) op grond van de stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis 
voldoet het aan de eisen van artikel 4, lid 3
rekening houdende met de lokale 
milieuomstandigheden en kwetsbare 
gebieden;

Motivering

In de toelatingsprocedure moet rekening worden gehouden met plaatselijke omstandigheden.

Amendement 73
Artikel 29. lid 1, letter e bis)

e bis) alle metabolieten van de werkzame 
stof(fen) die aanwezig zijn in de 
gebruiksfase zijn bepaald met en voldoen 
aan de in lid 6 genoemde universele 
beginselen;

Motivering

De universele beginselen zijn van wezenlijk belang in het toelatingsproces.
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Amendement 74
Artikel 29, lid 1, letter f)

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

f) de residuen die het gevolg zijn van 
geoorloofd gebruik, kunnen worden 
bepaald door middel van in alle lidstaten
algemeen gebruikte standaardmethoden, 
die voldoende gevoelig zijn gebleken wat 
de tot bezorgdheid aanleiding gevende 
gehalten in verschillende ecologische en 
biologische milieus betreft. De residuen 
moeten aangetoond kunnen worden met 
de gebruikelijke multiresidumethoden die 
worden toegepast in referentielaboratoria 
in de EU;

Motivering

Methoden om residuen van werkzame stoffen op te sporen moeten voldoende gevoelig zijn wat 
de tot bezorgdheid aanleiding gevende gehalten in verschillende biologische milieus betreft, 
zodat geen gevolgen over het hoofd worden gezien die met algemeen gebruikte methoden niet 
makkelijk aan het licht te brengen zijn.

Amendement 75
Artikel 29, lid 5

5. Wat lid 1, onder e), betreft, kunnen 
volgens de procedure van artikel 76, lid 3, 
geharmoniseerde methoden worden 
vastgesteld.

5. Wat lid 1, onder e), betreft, kunnen 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 76, lid 3 bis, 
geharmoniseerde methoden worden 
vastgesteld.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 76
Artikel 29, lid 6

6. Bij verordeningen die volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2, worden
vastgesteld, worden uniforme beginselen 

6. Bij een verordening die volgens de 
procedure van artikel 251 van het Verdrag 
wordt vastgesteld, worden uniforme 
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voor de beoordeling en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen vastgesteld; 
zij bevatten de eisen in bijlage VI bij 
Richtlijn 91/414/EEG, met de nodige 
wijzigingen.

beginselen voor de beoordeling en de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen 
vastgesteld; zij bevatten de eisen in bijlage 
VI bij Richtlijn 91/414/EEG, met de 
nodige wijzigingen.

Motivering

Volgens het bestaande voorstel worden de uniforme beginselen niet vastgesteld door het 
Europees Parlement. In 1996 moest het Europees Parlement naar het Hof omdat de eerste 
uniforme beginselen die werden vastgesteld door de Commissie niet voldeden aan Richtlijn 
91/414. Het Hof (Zaak C-303/94) bevestigde het standpunt van het Parlement en de 
beginselen werden veranderd, met name voor de drinkwatercriteria. De verordening tot 
vaststelling van de nieuwe uniforme beginselen moet worden aangenomen door het Europees 
Parlement en de Raad volgens een adequate wetgevingsprocedure en niet via comitologie.

Amendement 77
Artikel 30, lid 2

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

2. De toelating stelt de voorschriften vast 
voor het op de markt brengen en het 
gebruik van het 
gewasbeschermingsmiddel. Deze 
voorschriften omvatten minimaal:

i) de nodige gebruiksvoorwaarden om te 
voldoen aan de voorwaarden en eisen 
waarin de verordening waarbij de 
werkzame stoffen, beschermingsmiddelen 
en synergistische middelen zijn 
goedgekeurd voorziet, en aan de in artikel 
4, lid 3 genoemde eisen en voorwaarden 
voor gewasbeschermingsmiddelen;
ii) een classificatie van het 
gewasbeschermingsmiddel overeenkomstig
Richtlijn 1999/45/EG

iii) aanwijzingen voor een goed gebruik 
van het middel en voor de naleving van de 
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voorwaarden en beginselen van 
geïntegreerde plagenbestrijding;
iv) de verplichting om naburige bewoners 
die bloot kunnen staan aan verwaaide 
sproeinevel en andere bronnen van 
blootstelling, ten minste 48 uur vóór de 
toepassing van het middel in te lichten.

Motivering

Specifieke eisen en beperkingen moeten duidelijk vermeld worden en in overeenstemming 
worden gebracht met andere bepalingen in deze verordening. De eisen moeten ook minimaal 
de voorwaarden en beginselen van geïntegreerde plagenbestrijding en de inkennisstelling van 
naburige bewoners omvatten.

Amendement 78
Artikel 30, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

Deze voorschriften omvatten in ieder 
geval:
- de maximale dosis per hectare voor elke 
toepassing;
- De periode tussen de laatste toepassing 
en de oogst;
- het aantal toepassingen per jaar;
- de redenen om te spuiten;
- de gevaren/risico's voor de gezondheid 
van de mens (cumulatieve effecten), het 
grond/oppervlaktewater en de 
biodiversiteit.

Motivering

Specifieke eisen en beperkingen moeten duidelijk worden vermeld.

Amendement 79
Artikel 30, lid 3, letters a) en b)

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

a) een beperking van de distributie van het
gewasbeschermingsmiddel;
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werknemers;
b) de verplichting om, alvorens het middel 
wordt gebruikt, buren in te lichten die aan 
verwaaide sproeinevel kunnen worden 
blootgesteld en die hebben gevraagd te 
worden ingelicht.

b) andere beperkingen of voorwaarden 
betreffende de toelating en het gebruik 
van het gewasbeschermingsmiddel, met 
name als ze zijn bedoeld om de 
gezondheid van distributeurs, gebruikers, 
werknemers, bewoners, omstanders en 
consumenten of de gezondheid van dieren 
of het milieu te beschermen.

Motivering

Specifieke eisen en beperkingen moeten duidelijk worden vermeld.

Amendement 80
Artikel 32, leden 1 en 2

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

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

Wie een gewasbeschermingsmiddel op de 
markt wenst te brengen, stelt elke lidstaat 
en de Commissie hiervan in kennis. Deze 
inkennisstelling omvat tevens de in lid 2 
genoemde informatie en het in lid 3, letter 
a) genoemde beknopte dossier.

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

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

b) een voorstel waarin de lidstaat wordt 
vermeld waarvan de aanvrager verwacht 
dat die de aanvraag in de desbetreffende 
zone zal beoordelen;
c) een voor eensluidend verklaard afschrift 
van alle toelatingen die voor dat 
gewasbeschermingsmiddel reeds in een 
lidstaat zijn verleend.

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

Motivering

In de voorgestelde tekst wordt alleen de lidstaat waar een toelatingsaanvraag is ingediend, 
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van de toepassing in kennis gesteld. Dit is anders in Richtlijn 91/414 waarin de aanvrager 
aan elke lidstaat een volledig dossier moet verstrekken.

Amendement 81
Artikel 32, lid 3, letter b)

b) voor elke werkzame stof, beschermstof 
en synergistisch middel in het 
gewasbeschermingsmiddel, een volledig en 
een beknopt dossier voor elk punt van de 
vereiste gegevens voor de werkzame stof, 
de beschermstof en het synergistisch 
middel; en tevens

b) voor elke werkzame stof, beschermstof,
synergistisch middel, co-formulant en 
hulpstof in het gewasbeschermingsmiddel, 
een volledig en een beknopt dossier voor 
elk punt van de vereiste gegevens voor de 
werkzame stof, de beschermstof, het 
synergistisch middel, de co-formulant en 
de hulpstof, alsmede een volledig en 
beknopt dossier inzake het gecombineerde 
effect van de werkzame stof(fen), 
beschermstof(fen), synergistische 
middel(en), co-formulant(en) en 
hulpstof(fen) in het 
gewasbeschermingsmiddel; en tevens

Motivering

Beschermingsstoffen, synergistische middelen, co-formulanten en hulpstoffen worden 
toegevoegd om de werking van de werkzame stof te versterken of te veranderen, zodat het 
gecombineerde effect verschilt van het gecumuleerde effect van de afzonderlijke stoffen. 
Daarom moet ook het gecombineerde effect worden beoordeeld.

Amendement 82
Artikel 32, lid 3, letter c)

c) voor elke test of studie waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, een 
verantwoording van de genomen stappen 
om herhaling van proeven te voorkomen;

c) voor elke test of studie waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, een 
verantwoording van de genomen stappen 
om dierproeven en herhaling van proeven
op gewervelde dieren te voorkomen;

Motivering

Om te bevorderen dat dierproeven voor de toepassing van deze verordening tot een absoluut 
minimum beperkt blijven, moet bij aanvragen ook een verantwoording worden gegeven van 
de maatregelen die zijn genomen om dierproeven meer algemeen te voorkomen.

Amendement 83
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Artikel 32, lid 5 bis (nieuw)

5 bis. Op verzoek verstrekt de aanvrager 
het in lid 3, letter a) bedoelde volledige 
dossier ook aan elke andere lidstaat.

Motivering

In de voorgestelde tekst worden alleen de lidstaten waar een toelatingsaanvraag is ingediend 
ingelicht over de aanvraag. Dit ligt anders in Richtlijn 91/414, die bepaalt dat de aanvrager 
elke lidstaat in kennis moet stellen door een volledig dossier toe te zenden.

Amendement 84
Artikel 34

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

De aanvraag wordt onderzocht door de 
lidstaat waar de aanvrager de aanvraag 
indient, tenzij een andere lidstaat aanbiedt 
om de aanvraag te onderzoeken. De lidstaat 
die de aanvraag zal onderzoeken, brengt de 
aanvrager daarvan op de hoogte.

Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen de andere lidstaten in 
de zone waarvoor de aanvraag is 
ingediend hun medewerking om een 
billijke verdeling van het werk te 
garanderen.

Op verzoek van de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt, verlenen de andere lidstaten 
hun medewerking om een billijke verdeling 
van het werk te garanderen.

De andere lidstaten in de zone waarvoor de 
aanvraag is ingediend laten het dossier 
rusten in afwachting van de beoordeling 
door de lidstaat die de aanvraag 
onderzoekt.

De andere lidstaten hebben het recht hun 
opmerkingen te doen toekomen aan de 
lidstaat die de aanvraag onderzoekt.

Motivering

Een oplossing die niet veel tijd of administratief werk vereist is om alle andere lidstaten van 
de aanvraag in kennis te stellen en deze lidstaten de mogelijkheid te geven om een volledig 
dossier op te vragen. Bovendien moeten de lidstaten het recht hebben om hun opmerkingen te 
doen toekomen aan de lidstaat die het dossier beoordeelt. Dit verbetert de kwaliteit van de 
beoordeling en de uniformiteit ervan in alle landen.

Amendement 85
Artikel 34 bis (nieuw)
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Artikel 34 bis
Databank van de Autoriteit

Nadat hem is medegedeeld welke lidstaat 
de aanvraag zal onderzoeken, doet de 
aanvrager de Autoriteit onmiddellijk de in 
artikel 32, lid 3, letters a) en b) bedoelde 
volledige en beknopte dossiers en de in 
artikel 32, lid 3, letter c) bedoelde 
verantwoording toekomen.
De Autoriteit maakt de beknopte dossiers 
onverwijld toegankelijk voor het publiek, 
behoudens vertrouwelijke informatie uit 
hoofde van artikel 60 en de informatie 
bedoeld in artikel 32, lid 3, letter c).

Motivering

Komt overeen met de laatste alinea van artikel 9, lid 3 en artikel 10 en houdt verband met de 
amendementen op overweging 32 en de artikelen 54, lid 1, 57, leden 1 en 2 en 58, lid -1. Om 
de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken moet er één door de Autoriteit beheerde 
centrale databank komen met alle informatie over tests en studies die eerder voor de 
toepassing van deze verordening zijn uitgevoerd. Aanvragers hoeven dan maar één databank 
te raadplegen alvorens tests of studies te verrichten. De in artikel 32, lid 3, letter c) bedoelde 
informatie moet ook openbaar toegankelijk zijn om te zorgen voor transparantie ten aanzien 
van de maatregelen die aanvragers moeten nemen om dierproeven te vermijden.

Amendement 86
Artikel 35, lid 2

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

2. Wanneer een 
gewasbeschermingsmiddel reeds in één 
lidstaat is toegelaten, besluiten de andere 
lidstaten, onverminderd het bepaalde in 
de artikelen 30 en 31, uiterlijk 90 dagen 
na ontvangst van een verzoek daartoe of
en onder welke voorwaarden het 
desbetreffende gewasbeschermingsmiddel 
wordt toegelaten.

Motivering

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

Amendement 87
Artikel 37, lid 4, alinea 1

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

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

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 88
Artikel 37, lid 5

5. Gedetailleerde regels voor de uitvoering 
van de leden 1 tot en met 4 kunnen na 
raadpleging van de Autoriteit volgens de 
procedure van artikel 76, lid 3, worden 
vastgesteld.

5. Gedetailleerde regels voor de uitvoering 
van de leden 1 tot en met 4 kunnen na 
raadpleging van de Autoriteit volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, worden vastgesteld.

Motivering

Dit amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij de bepalingen van het nieuwe 
comitologiebesluit.

Amendement 89
Artikel 39, lid 1
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1. In het kader van de procedure voor 
wederzijdse erkenning waarin in deze 
onderafdeling is voorzien, kan de houder 
van een toelating in de volgende gevallen
in een andere lidstaat voor hetzelfde 
gewasbeschermingsmiddel en hetzelfde 
gebruik een toelatingsaanvraag indienen:

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

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

Motivering

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.

The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar. 
As this is not the case, this part of the article should be deleted.

Amendement 90
Artikel 40, lid 1

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

1. De lidstaat bij wie overeenkomstig 
artikel 39 een aanvraag wordt ingediend, 
toetst de door de referentielidstaat 
uitgevoerde beoordeling grondig aan de 
omstandigheden op zijn eigen 
grondgebied.

Motivering

Bij het principe van wederzijdse erkenning moet de lidstaten ruimte worden gelaten om 
toelatingen aan te passen aan hun specifieke situatie, door extra gebruiksvoorwaarden vast te 
stellen, of, in naar behoren gemotiveerde gevallen, om voor een bepaald middel toelating te 
weigeren.
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Amendement 91
Artikel 40, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Aan de toelating kunnen 
voorschriften worden verbonden die 
voortvloeien uit de toepassing van andere 
maatregelen overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht, met betrekking tot 
voorwaarden voor de distributie en het 
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen 
die gericht zijn op de bescherming van de 
gezondheid van de betrokken 
distributeurs, gebruikers en werknemers.

Motivering

Bij het principe van wederzijdse erkenning moet de lidstaten ruimte worden gelaten om 
toelatingen aan te passen aan hun specifieke situatie, door extra gebruiksvoorwaarden vast te 
stellen, of, in naar behoren gemotiveerde gevallen, om voor een bepaald middel toelating te 
weigeren.

Amendement 92
Artikel 40, lid 1 ter (nieuw)

1 ter. De toelating mag afhankelijk 
worden gesteld van bijkomende eisen, als 
relevante agrarische, fytosanitaire en 
ecologische, met inbegrip van 
klimatologische, omstandigheden in de 
lidstaat deze eisen nodig maken om te 
voldoen aan artikel 29.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 40, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 93
Artikel 40, lid 2

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

2. Bijkomende voorwaarden kunnen
worden opgelegd wat de naleving van de in 
artikel 30, lid 3, bedoelde voorschriften 
betreft.
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Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 40, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 94
Artikel 40, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Als een lidstaat van mening is dat 
een gewasbeschermingsmiddel dat door 
een andere lidstaat is toegelaten, niet kan 
voldoen aan de eisen in artikel 29 of zou 
ingaan tegen de doelstellingen van zijn 
Nationaal Pesticidenactieplan, en 
bijgevolg voorstelt toelating te weigeren, 
stelt hij de Commissie, de andere lidstaten 
en de aanvrager hiervan in kennis. 

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 40, lid 1 bis (nieuw).

Amendement 95
Artikel 41, lid 1, letter c bis) (nieuw)

c bis) op verzoek van de lidstaat, een 
volledig dossier als voorgeschreven in 
artikel 32, lid 3.

Motivering

Als dit nodig is, moeten de lidstaten over alle informatie kunnen beschikken alvorens een 
besluit over de toelating voor een specifiek product te nemen.

Amendement 96
Artikel 42, lid 5

5. Volgens de procedure van artikel 76, lid 
2, kunnen richtsnoeren voor de organisatie 
van de conformiteitscontroles worden 
opgesteld.

5. Volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 76, lid 3 bis, kunnen 
richtsnoeren voor de organisatie van de 
conformiteitscontroles worden opgesteld.

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.
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Amendement 97
Artikel 43, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De lidstaten herzien een toelating, 
als er aanwijzingen bestaan dat het halen 
van de doelstellingen die overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, a), (iv) en b) (i) en artikel 
7, lid 2 en 3 van Richtlijn 2000/60/EG zijn 
bepaald, in het gedrang kan komen. 

Motivering

Het is van essentieel belang dat, als de doelstellingen van Richtlijn 2000/60/EG voor een stof 
niet worden gehaald, de toelating van het product opnieuw kan worden bekeken. Bovendien 
zorgt dit rechtstreekse feedbackmechanisme tussen Richtlijn 2000/60/EG en deze verordening 
voor een extra stimulans voor producenten om de verantwoordelijkheden op het gebied van 
productzorg ernstig te nemen.

Amendement 98
Artikel 43, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) op grond van de nieuwe 
ontwikkeling van de wetenschappelijke en 
technische kennis de wijze van gebruik en 
de gebruikte hoeveelheden kunnen 
worden gewijzigd. 

Motivering

In de voorgestelde tekst ontbreekt een belangrijke bepaling van Richtlijn 91/414, namelijk
artikel 4, lid 6. Daar staat dat een toelating wordt gewijzigd, indien blijkt dat "op grond van 
de nieuwe ontwikkeling van de wetenschappelijke en technische kennis de wijze van gebruik 
en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd". Deze verplichting zorgt ervoor dat 
de voorwaarden voor het verlenen van toelating aangepast blijven aan de wetenschappelijke 
ontwikkeling en is zo een voorbeeld van een praktische toepassing van het voorzorgsbeginsel.

Amendement 99
Artikel 43, lid 4

4. Wanneer een lidstaat overeenkomstig lid 
3 een toelating intrekt of wijzigt, licht hij 
de houder van de toelating, de andere 
lidstaten, de Autoriteit en de Commissie 

4. Wanneer een lidstaat overeenkomstig lid 
3 een toelating intrekt of wijzigt, licht hij 
de houder van de toelating, de andere 
lidstaten, de Autoriteit en de Commissie 



PE 388.326v01-00 56/89 PR\662101NL.doc

NL

onmiddellijk in. Naargelang van het geval 
trekken de andere lidstaten die tot 
dezelfde zone behoren de toelating in of 
wijzigen die. Artikel 45 is in voorkomend 
geval van toepassing.

onmiddellijk in.

Amendement 100
Artikel 45, alinea 2

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

Voorzover de redenen waarom de toelating 
wordt ingetrokken, gewijzigd of niet wordt 
verlengd geen betrekking hebben op de 
bescherming van de gezondheid of het 
milieu, worden respijtperiodes om de 
voorraden van de desbetreffende 
gewasbeschermingsmiddelen op te 
gebruiken verleend voor een periode van 
maximum een jaar.

Motivering

De respijtperiodes voor het opgebruiken van voorraden mogen niet langer zijn dan een jaar.

Amendement 101
Artikel 47

Artikel 47 schrappen
Het op de markt brengen en het gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen die een 
genetisch gemodificeerd micro-organisme 

bevatten
1. Een gewasbeschermingsmiddel dat een 
micro-organisme bevat dat tot de 
werkingssfeer van Richtlijn 2001/18/EG 
behoort, wordt niet alleen overeenkomstig 
dit hoofdstuk beoordeeld, maar wordt, wat 
de genetische modificatie betreft, ook 
onderzocht overeenkomstig bovenstaande 
richtlijn.
In het kader van deze verordening wordt 
voor een dergelijk 
gewasbeschermingsmiddel geen toelating 
verleend tenzij voor dat middel 
overeenkomstig artikel 19 van Richtlijn 
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2001/18/EG schriftelijke toestemming is 
verleend.
2. Tenzij anders aangegeven, zijn alle 
bepalingen van deze verordening die 
betrekking hebben op toelatingen van 
toepassing.

Motivering

Gewasbeschermingsmiddelen die GGO's bevatten, mogen niet worden toegelaten.

Amendement 102
Artikel 48, lid 1, inleidende formule

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

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

Motivering

Vervanging moet de ruggengraat van een modern toelatingsbeleid zijn. Middelen die een stof 
bevatten die in aanmerking komt voor vervanging, worden door de lidstaten niet 
goedgekeurd, als voor een bepaald gewas veiligere alternatieven of methoden voorhanden 
zijn. De voorgestelde tijdslimiet van vijf jaar zal het herzieningsproces bespoedigen en 
innovatie stimuleren.

Amendement 103
Artikel 48, lid 1, letter c)

c) de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen toereikend is om het 
risico dat resistentie bij het doelorganisme 
ontstaat, zo klein mogelijk te houden.

c) de chemische diversiteit van de 
werkzame stoffen, indien van toepassing, 
of de methoden en praktijken op het 
gebied van gewasbeheer en 
plagenpreventie toereikend zijn om het 
risico dat resistentie bij het doelorganisme 
ontstaat, zo klein mogelijk te houden.
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Motivering

In de bepalingen over vervanging moet ook rekening worden gehouden met niet-chemische 
methoden en praktijken op het gebied van gewasbeheer en plagenpreventie.

Amendement 104
Artikel 48, lid 2

2. In afwijking van lid 1 wordt een 
gewasbeschermingsmiddel dat een stof 
bevat die in aanmerking komt om te 
worden vervangen zonder vergelijkende 
evaluatie toegelaten wanneer eerst 
ervaring moet worden opgedaan door het 
middel in de praktijk te gebruiken.

schrappen

Dergelijke toelatingen worden voor een 
periode van ten hoogste drie jaar 
verleend.

Motivering

Deze afwijking zou leiden tot te veel uitzonderingen en het risico dat zou bestaan, is dat de 
lidstaten in de praktijk producten blijven goedkeuren zonder vergelijkende evaluatie.

Amendement 105
Artikel 48, lid 4

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

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

Motivering

De voorgestelde tijdslimiet van twee jaar zal het vervangingsproces bespoedigen en innovatie 
stimuleren.

Amendement 106
Artikel 49, lid 1

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

onder beperkte toepassing van een 
gewasbeschermingsmiddel in een 
specifieke lidstaat de toepassing van dat 
middel verstaan op een in die lidstaat niet 
veel voorkomende teelt (niet meer dan 
0,1% van het landbouwareaal van de 
lidstaat) of op een veel voorkomende teelt 
om in een uitzonderlijke behoefte te 
voorzien.

Motivering

Onder beperkte toepassing wordt nu toepassing verstaan op een teelt die niet een veel 
voorkomende teelt is (als granen of maïs). Appelen worden in de EU-15 geteeld op 300 000 
ha, ongeveer 0,25% van het landbouwareaal.

Amendement 107
Artikel 49 bis (nieuw)

Artikel 49 bis
Parallelle import

1. In afwijking van artikel 28, lid 1 mogen 
lidstaten de invoer en het op de markt 
brengen van een 
gewasbeschermingsmiddel op hun 
grondgebied door middel van 
parallelhandel alleen toestaan na een 
administratieve procedure om na te gaan 
of het middel in kwestie identiek is aan 
het gewasbeschermingsmiddel dat reeds is 
toegelaten 
("referentiegewasbeschermingsmiddel"). 
Als dit het geval is, krijgt het ingevoerde 
gewasbeschermingsmiddel van de 
bevoegde autoriteit van de aangewezen 
lidstaat een identiteitscertificaat.
2. De importeurs van een 
gewasbeschermingsmiddel vragen bij de 
bevoegde autoriteit van de aangewezen 
lidstaat een identiteitscertificaat voor het 
gewasbeschermingsmiddel dat zij willen 
invoeren aan voordat dit middel voor het 
eerst wordt ingevoerd en voor het eerst op 
de markt wordt gebracht.
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3. De bevoegde autoriteit van de 
aangewezen lidstaat neemt binnen 45 
dagen een besluit over de vraag of aan de 
vereisten van dit artikel is voldaan. Als de 
bevoegde autoriteit verklaart dat aan de 
vereisten van dit artikel is voldaan, 
ontvangt de importeur een 
identiteitscertificaat voor het product in 
kwestie.
4. De aanvrager hoeft niet de informatie 
en test- en onderzoeksrapporten voor te 
leggen die voor de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel zijn vereist.
5. De bevoegde autoriteit bij wie het 
verzoek wordt ingediend, verzoekt de 
bevoegde dienst van het land van 
herkomst:
a) de exacte samenstelling van het 
product vast te stellen, om na te gaan of 
het identiek is aan een in de 
referentielidstaat toegelaten product, en 
b) te controleren of het product in deze 
lidstaat is toegelaten overeenkomstig de in 
deze verordening of in Richtlijn 
91/414/EEG vastgestelde 
toelatingsprocedure.
6. Producten die via parallelle import 
worden ingevoerd, mogen niet worden 
herverpakt.
7. Het identiteitscertificaat verloopt met de 
toelating van het referentieproduct of het 
aflopen van de toelating van het 
ingevoerde product in de lidstaat waaruit 
het is uitgevoerd. Als de toelating van het 
referentieproduct wordt ingetrokken om 
andere redenen dan gezondheids- of 
milieuredenen, mag de importeur het 
ingevoerde product gedurende een jaar na 
de datum van de intrekking blijven 
verkopen.
8. De lidstaten mogen geen 
identiteitscertificaten verstrekken voor 
gewasbeschermingsmiddelen die stoffen 
bevatten die in aanmerking komen voor 
vervanging.
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Motivering

Parallelhandel mag niet worden gebruikt om onveilige of illegale (ongeteste en/of 
nagemaakte) producten op de markt te brengen. De juridische status van parallelle invoer 
moet met duidelijke en bindende bepalingen worden verduidelijkt.

Amendement 108
Artikel 50, lid 1, alinea 1

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

1. In afwijking van artikel 28 mag een 
lidstaat in bijzondere omstandigheden voor 
ten hoogste 30 dagen toelaten dat 
gewasbeschermingsmiddelen op de markt 
worden gebracht met het oog op een 
beperkt en gecontroleerd gebruik, wanneer 
een dergelijke maatregel nodig blijkt 
ingevolge een onvoorzien, op geen enkele 
andere redelijke manier te bestrijden 
gevaar.

Motivering

In Richtlijn 91/414 is in deze afwijkingsmogelijkheid voorzien in artikel 8, lid 4, waar een 
beperking geldt tot situaties met een onvoorzien gevaar. Als onvoorzien wordt geschrapt, 
verandert het karakter van de afwijking volledig. Van instrument voor gebruik in 
uitzonderlijke omstandigheden wordt zij een instrument voor gebruik in vele situaties, als 
normale praktijk, omdat de bijzondere omstandigheden niet worden gedefinieerd en altijd 
ergens kunnen worden vastgesteld. 

Amendement 109
Artikel 51, lid 4

4. Gedetailleerde regels voor de toepassing 
van dit artikel, met name de 
maximumhoeveelheden 
gewasbeschermingsmiddelen die bij 
experimenten of proeven mogen vrijkomen 
en de minimuminformatie die 
overeenkomstig lid 2 moet worden 
verstrekt, kunnen volgens de procedure
van artikel 76, lid 3, worden vastgesteld.

4. Gedetailleerde regels voor de toepassing 
van dit artikel, met name de 
maximumhoeveelheden 
gewasbeschermingsmiddelen die bij 
experimenten of proeven mogen vrijkomen 
en de minimuminformatie die 
overeenkomstig lid 2 moet worden 
verstrekt, kunnen volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, worden vastgesteld.
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Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 110
Artikel 52, alinea's 2 t/m 4

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

Een juist gebruik houdt ten minste in:

a) inachtneming van de eisen en 
voorschriften die overeenkomstig 
artikel 30 zijn vastgesteld en op het etiket 
nader zijn aangegeven, overeenkomstig de 
bepalingen inzake etikettering in de 
artikelen 61 tot 63 en Richtlijn 
1999/45/EEG;
b) toepassing overeenkomstig de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede 
praktijken inzake het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en goede 
milieupraktijken, waarbij het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen beperkt is tot 
het noodzakelijke minimum;
c) inachtneming van Verordening (EG) 
nr. 396/2005 tot vaststelling van 
maximumgehalten aan 
bestrijdingsmiddelenresiduen;
d) naleving van de relevante wetgeving op 
het gebied van bescherming van 
werknemers.

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

Uiterlijk op 1 januari 2012 beantwoordt 
het juiste gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen aan de 
beginselen van geïntegreerde 
plagenbestrijding, inclusief goede
praktijken inzake het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen en goede 
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milieupraktijken. milieupraktijken.
Gedetailleerde regels voor de uitvoering 
van dit artikel, met inbegrip van 
minimumeisen voor die beginselen, 
kunnen worden vastgesteld volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2.

Gedetailleerde regels voor de uitvoering 
van dit artikel, met inbegrip van 
minimumeisen voor die beginselen, 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 251 van het Verdrag.

Motivering

De definitie van juist gebruik moet worden geformuleerd als minimumvereiste. De lidstaten 
moeten verplicht worden juist gebruik in hun toelatingsbesluiten verplicht te stellen (zie 
artikel 30).

Amendement 111
Artikel 54, lid 1, inleidende formule

1. Lidstaten stellen informatie over 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
krachtens deze verordening toelating is 
verleend of de toelating is ingetrokken, 
elektronisch ter beschikking van het 
publiek, met minstens de volgende 
vermeldingen:

1. Lidstaten zenden informatie over 
gewasbeschermingsmiddelen waarvoor 
krachtens deze verordening toelating is 
verleend of de toelating is ingetrokken, toe 
aan de Autoriteit, die haar elektronisch ter 
beschikking stelt van het publiek. Deze 
informatie omvat minstens de volgende 
vermeldingen:

Motivering

Hangt samen met de amendementen op overweging 32 en op artikel 34 bis, artikel 57, lid 1 en 
2 en artikel 58, lid -1. Om de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken is het 
noodzakelijk dat één centrale gegevensbank met alle informatie over tests en studies die 
eerder voor de toepassing van deze verordening zijn uitgevoerd, wordt opgericht en door de 
Autoriteit beheerd. Aanvragers hoeven dan maar één gegevensbank te raadplegen alvorens 
een test of onderzoek uit te voeren.

Amendement 112
Artikel 54, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) de lidstaat of lidstaten waar het 
gewasbeschermingsmiddelen is 
toegelaten,

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 54, lid 1, inleidende formule.
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Amendement 113
Artikel 57, leden 1 en 2

1. Voor elke werkzame stof, elke 
beschermstof en elk synergistisch middel 
stelt de als rapporteur aangewezen lidstaat 
een lijst van de test- en studieverslagen op
die nodig zijn voor een eerste goedkeuring, 
een wijziging van de 
goedkeuringsvoorwaarden of een 
verlenging van de goedkeuring, en stelt die 
op verzoek ter beschikking van elke 
belanghebbende partij.

1. Voor elke werkzame stof, elke 
beschermstof en elk synergistisch middel 
zendt de als rapporteur aangewezen lidstaat 
een lijst van de test- en studieverslagen die 
nodig zijn voor een eerste goedkeuring, een 
wijziging van de 
goedkeuringsvoorwaarden of een 
verlenging van de goedkeuring, alsmede 
een samenvatting van de resultaten van de 
test- en studieverslagen om de 
werkzaamheid van de stof en de 
schadeloosheid ervan voor mensen, 
dieren, planten en het milieu vast te 
stellen, toe aan de Autoriteit, die deze ter 
beschikking stelt van het publiek.

2. Voor elk gewasbeschermingsmiddel dat 
zij toelaten, houden de lidstaten de 
volgende lijsten bij en stellen die op 
verzoek ter beschikking van elke 
belanghebbende partij:

2. Voor elk gewasbeschermingsmiddel dat 
zij toelaten, zenden de lidstaten de 
volgende lijsten toe aan de Autoriteit, die 
ze ter beschikking stelt van het publiek:

a) een lijst van de nodige test- en 
studieverslagen voor de eerste toelating, 
voor een wijziging van de 
toelatingsvoorwaarden of een verlenging 
van de toelating; en

a) een lijst van de nodige test- en 
studieverslagen voor de eerste toelating, 
voor een wijziging van de 
toelatingsvoorwaarden of een verlenging 
van de toelating;

b) een lijst van de test- en studieverslagen 
waarvoor overeenkomstig artikel 56 om 
bescherming is verzocht en alle 
verantwoordingen die overeenkomstig dat 
artikel zijn ingediend.

b) een lijst van de test- en studieverslagen 
waarvoor overeenkomstig artikel 56 om 
bescherming is verzocht en alle 
verantwoordingen die overeenkomstig dat 
artikel zijn ingediend; en

b bis) een samenvatting van de resultaten 
van de test- en studieverslagen om de
werkzaamheid van de stof en de 
schadeloosheid ervan voor mensen, 
dieren, planten en het milieu vast te 
stellen.

Motivering

Om de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken is het noodzakelijk dat één centrale 
gegevensbank met alle informatie over tests en studies die eerder voor de toepassing van deze 
verordening zijn uitgevoerd, wordt opgericht en door de Autoriteit beheerd. Aanvragers 
hoeven dan maar één gegevensbank te raadplegen alvorens een test of onderzoek uit te 
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voeren.

Amendement 114
Artikel 58, lid -1 (nieuw)

-1. Al wie toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wenst te 
verkrijgen, raadpleegt, alvorens tests of 
studies uit te voeren, de gegevensbank in 
de artikelen 34 bis, 54 en 57. 

Motivering

Hangt samen met de amendementen op overweging 32 en op artikel 34 bis, artikel 54, lid 1 en 
artikel 57, lid 1 en 2. Om voor zo veel mogelijk gegevensuitwisseling te zorgen, moeten 
aanvragers de gegevensbank van de Autoriteit raadplegen, om alle nodige informatie te 
vinden over tests en studies die eerder voor de toepassing van deze verordening zijn 
uitgevoerd.

Amendement 115
Artikel 58, lid 1, alinea 1

1. Al wie toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wenst te 
verkrijgen, doet, alvorens tests of studies 
uit te voeren, navraag bij de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar hij van plan 
is een aanvraag in te dienen, of in die 
lidstaat reeds een toelating is verleend voor 
een gewasbeschermingsmiddel dat 
dezelfde werkzame stof, dezelfde 
beschermstof of hetzelfde synergistisch 
middel bevat. Een dergelijk verzoek om 
inlichtingen houdt de raadpleging in van 
de informatie die krachtens artikel 54 ter 
beschikking is gesteld.

1. Al wie toelating voor een 
gewasbeschermingsmiddel wenst te 
verkrijgen, stelt, alvorens tests of studies 
uit te voeren, de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar hij van plan is een aanvraag 
in te dienen, ervan in kennis dat in die 
lidstaat of een andere reeds een toelating is 
verleend voor een 
gewasbeschermingsmiddel dat dezelfde 
werkzame stof, dezelfde beschermstof of 
hetzelfde synergistisch middel bevat, onder 
verwijzing naar de desbetreffende 
informatie in de gegevensbank.

Motivering

Hangt samen met de amendementen op artikel 34 bis, artikel 54, lid 1, artikel 57, lid 1 en 2 en 
artikel 58, lid -1.

Amendement 116
Artikel 59, lid 1
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1. Tests en studies waarbij gewervelde
dieren zijn betrokken, worden voor de 
toepassing van deze verordening niet 
overgedaan. Al wie het voornemen heeft 
tests en studies uit te voeren waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, neemt 
de nodige maatregelen om te verifiëren of 
deze tests en studies niet reeds zijn 
uitgevoerd of aangevangen.

1. Tests en studies waarbij gewervelde 
dieren zijn betrokken, worden voor de 
toepassing van deze verordening niet 
overgedaan. Al wie het voornemen heeft 
tests en studies uit te voeren waarbij 
gewervelde dieren betrokken zijn, neemt 
de nodige maatregelen om te verifiëren of 
deze tests en studies niet reeds zijn 
uitgevoerd of aangevangen, met name 
door de gegevensbank te raadplegen.

Amendement 117
Artikel 62, lid 1, alinea 1

1. De etikettering van 
gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen 
aan de voorschriften van een volgens de 
procedure van artikel 76, lid 2,
vastgestelde verordening.

1. De etikettering van 
gewasbeschermingsmiddelen moet voldoen 
aan de voorschriften van een volgens de 
procedure van artikel 251 van het Verdrag
vastgestelde verordening.

Motivering

De etiketteringsvoorschriften moeten worden vastgesteld in een verordening van het 
Parlement en de Raad.

Amendement 118
Artikel 62, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Levensmiddelen die niet voldoen 
aan de bepalingen van Richtlijn 
2006/125/EG van de Commissie van 5 
december 2006 inzake bewerkte 
voedingsmiddelen op basis van granen en 
babyvoeding voor zuigelingen en peuters1, 
krijgen het etiket "niet geschikt voor 
zuigelingen en jonge kinderen". 
___________
1 PB L 339 van 6.12.2006, blz. 16.

Motivering

Levensmiddelen die resten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten boven de limieten 
waarin Richtlijn 2006/125/EG voorziet, moeten duidelijk worden geëtiketteerd met een 
waarschuwing op dit punt, om deze informatie aan de eindverbruiker te verstrekken.



PR\662101NL.doc 67/89 PE 388.326v01-00

NL

Amendement 119
Artikel 63

1. Elke reclame voor een 
gewasbeschermingsmiddel gaat vergezeld 
van de zinnen: "Gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees 
vóór gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie." Deze zinnen moeten 
binnen de reclametekst duidelijk opvallen. 
Het woord 
"gewasbeschermingsmiddelen" mag 
worden vervangen door een nauwkeuriger 
aanduiding van de productsoort, 
bijvoorbeeld fungicide, insecticide of 
herbicide.

Reclame voor
gewasbeschermingsmiddelen is verboden.

2. De reclame mag geen informatie 
bevatten die misleidend kan zijn met 
betrekking tot de mogelijke gevaren voor 
de gezondheid van mens of dier of voor 
het milieu, zoals de termen "gering 
risico", "niet giftig" of "ongevaarlijk".

Amendement 120
Artikel 64, lid 1

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

1. Producenten, leveranciers, distributeurs 
en professionele gebruikers van 
gewasbeschermingsmiddelen houden 
registers bij van de 
gewasbeschermingsmiddelen die zij 
produceren, opslaan of gebruiken 
gedurende op zijn minst tien jaar na het 
einde van de productie of het gebruik.

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

Relevante informatie in deze registers 
stellen zij op verzoek ter beschikking van 
de bevoegde autoriteit. Zij stellen deze 
informatie ook ter beschikking van buren 
en bewoners, kleinhandelaars of de 
drinkwaterindustrie die om toegang 
verzoeken. De informatie over alle 
aanvragen van 
gewasbeschermingsmiddelen voor een 
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bepaald landbouwproduct wordt ter 
beschikking van klein- en 
groothandelaars gesteld in de vorm van 
een pesticidenpaspoort. 

Motivering

Klein- en groothandelaars hebben gevraagd om volledige informatie over de pesticiden die 
voor een bepaald product worden gebruikt, om beter aan de vereisten op het gebied van 
traceerbaarheid te kunnen voldoen en de analyses van pesticidenresten in het kader van hun 
kwaliteitsprogramma's te verbeteren. De primaire producenten moeten worden verplicht de 
gegevens die overeenkomstig deze richtlijn worden bijgehouden, op verzoek aan hun klanten 
te verstrekken.

Amendement 121
Artikel 64, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. De producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen zorgen voor 
toezicht na de registratie. Zij verstrekken 
de bevoegde autoriteiten alle relevante 
informatie en houden deze ter 
beschikking van belanghebbenden die 
erom verzoeken.

Motivering

De verantwoordelijkheid van de producenten van gewasbeschermingsmiddelen mag niet 
ophouden bij de toelating van hun stof. Om de bescherming van het milieu te garanderen, met 
name de hulpbron water, is het belangrijk dat toezicht wordt uitgeoefend na de registratie en 
dat de informatie die zo wordt verkregen, ter beschikking wordt gehouden van de bevoegde 
autoriteiten, alsmede van belanghebbenden die erom verzoeken (bijvoorbeeld de 
drinkwaterindustrie). Het mag niet worden overgelaten aan betrokkenen verderop in de keten 
om de mogelijke negatieve gevolgen van een stof voor het aquatische milieu aan te pakken.

Amendement 122
Artikel 64, lid 2

2. Houders van een toelating verstrekken 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
alle informatie over het verkoopvolume
van gewasbeschermingsmiddelen.

2. De producenten van 
gewasbeschermingsmiddelen informeren 
de bevoegde autoriteiten over

- de hoeveelheden van een bepaalde stof 
of een bepaald product die zijn 
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geproduceerd, 
- de hoeveelheden van een bepaalde stof 
of een bepaald product die aan verwerkers 
of groothandelaars in de EU zijn geleverd, 
- de hoeveelheden van een bepaalde stof 
of een bepaald product die zijn uitgevoerd. 
Deze informatie wordt door de bevoegde 
autoriteiten beoordeeld en gepubliceerd.

Motivering

Traceerbaarheid moet voor de hele productenstroom worden gegarandeerd, mede voor 
statistische doeleinden en voor de beoordeling van het pesticidengebruik, aansluitend bij de 
thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden.

Amendement 123
Artikel 64, lid 3

3. Uitvoeringsmaatregelen om de uniforme 
toepassing van de leden 1 en 2 te 
waarborgen, worden overeenkomstig de 
procedure van artikel 76, lid 3, vastgesteld.

3. Uitvoeringsmaatregelen om de uniforme 
toepassing van de leden 1 en 2 te 
waarborgen, worden overeenkomstig de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, vastgesteld.

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 124
Artikel 65, alinea 1

De lidstaten voeren officiële controles uit 
om deze verordening te doen naleven. Zij
sturen de Commissie een definitief verslag 
over de omvang en de resultaten van deze 
controles binnen zes maanden na afloop 
van het jaar waarop dat verslag betrekking 
heeft.

De lidstaten voeren officiële controles uit 
om deze verordening te doen naleven. Deze 
controles omvatten controles op de 
boerderij ten einde de naleving van de 
gebruiksbeperkingen te verifiëren. De 
lidstaten sturen de Commissie een 
definitief verslag over de omvang en de 
resultaten van deze controles binnen zes 
maanden na afloop van het jaar waarop dat 
verslag betrekking heeft.
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Amendement 125
Artikel 65, alinea 3

Bij een volgens de procedure van artikel 
76, lid 3, vastgestelde verordening worden 
de voorschriften voor de controles op de 
productie, de verpakking, de etikettering, 
de opslag, het vervoer, het op de markt 
brengen, de formulering en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen bepaald. Die 
verordening bevat bepalingen die 
equivalent zijn met de artikelen 1 tot en 
met 13, artikel 26, artikel 27, lid 1, artikel 
27, lid 4, onder a) en b), en de leden 5 tot 
en met 12, de artikelen 28, 29, 32 tot en 
met 45, 51, 53, 54, 66 en de bijlagen I, II, 
III, VI en VII van Verordening (EG) nr. 
882/2004. Zij bevat eveneens bepalingen 
met betrekking tot het verzamelen van 
informatie en de rapportering over 
vermoedelijke vergiftigingen en vermeldt 
in detail welke informatie op medisch 
verzoek ter beschikking moet worden 
gesteld.

Bij een volgens de procedure van artikel 
251 van het Verdrag vastgestelde 
verordening worden de voorschriften voor 
de controles op de productie, de 
verpakking, de etikettering, de opslag, het 
vervoer, het op de markt brengen, de 
formulering en het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen bepaald. Die 
verordening bevat bepalingen die 
equivalent zijn met de artikelen 1 tot en
met 13, artikel 26, artikel 27, lid 1, artikel 
27, lid 4, onder a) en b), en de leden 5 tot 
en met 12, de artikelen 28, 29, 32 tot en 
met 45, 51, 53, 54, 66 en de bijlagen I, II, 
III, VI en VII van Verordening (EG) nr. 
882/2004. Zij bevat eveneens bepalingen 
met betrekking tot het verzamelen van 
informatie en de rapportering over 
vermoedelijke vergiftigingen en vermeldt 
in detail welke informatie op medisch 
verzoek ter beschikking moet worden 
gesteld.

Motivering

De voorschriften voor de controles moeten worden vastgesteld in een verordening van het 
Parlement en de Raad.

Amendement 126
Artikel 74

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

De Commissie kan volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3 bis, technische en andere 
richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging van 
deze verordening opstellen of wijzigen. De 
Commissie kan de Autoriteit verzoeken 
dergelijke richtsnoeren op te stellen of 
ertoe bij te dragen.

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.
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Amendement 127
Artikel 75, lid 1

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

1. De uitvoeringsvoorschriften van deze 
verordening worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 76, lid 3.

a) wijzigingen van de bijlagen, in het licht 
van de stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis;
b) de verordeningen inzake vereiste 
gegevens voor werkzame stoffen en voor 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals 
bedoeld in artikel 8, lid 1, onder b) en c), 
in het licht van de stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis;
c) wijzigingen van de verordening inzake 
uniforme beginselen voor de beoordeling 
en de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen, zoals 
bedoeld in artikel 29, lid 6, in het licht van 
de stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis;

e) de ter uitvoering van deze verordening 
vereiste maatregelen.

Motivering

Aanpassing van de bepalingen betreffende de aan de Commissie verleende bevoegdheden op 
het gebied van de uitvoeringsvoorschriften, als gevolg van de amendementen op de 
artikelen8, 29 en 62.

Amendement 128
Artikel 75, lid 2

2. Volgens de procedure van artikel 76, lid 
2, wordt een verordening vastgesteld met 
de lijst van werkzame stoffen die in bijlage 
I bij Richtlijn 91/414/EEG is opgenomen. 
Deze stoffen worden geacht krachtens deze 
verordening te zijn goedgekeurd.

2. Volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 76, lid 3 bis, wordt een 
verordening vastgesteld met de lijst van 
werkzame stoffen die in bijlage I bij 
Richtlijn 91/414/EEG is opgenomen. Deze 
stoffen worden geacht krachtens deze 
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verordening te zijn goedgekeurd.

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 129
Artikel 76, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en 
met 4, en artikel 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van artikel 8 daarvan.

Motivering

Om de tekst aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe comitologiebesluit.

Amendement 130
Bijlage I

Deze bijlage wordt geschrapt.

Motivering

Het voorgestelde systeem met zones is misleidend, omdat in de zones geen "vrij gelijkaardige 
omstandigheden" op agrarisch, fytosanitair en ecologisch gebied bestaan. Het voorgestelde 
zonesysteem ondermijnt de nationale toelating en strookt niet met het communautaire 
beginsel van proportionaliteit en subsidiariteit, omdat het verder gaat dan nodig is om het 
besluitvormingsproces te bespoedigen. De nagestreefde doelstellingen kunnen worden 
gehaald door het systeem van wederzijdse erkenning aan te passen, zonder een zoneconcept 
in te voeren.

Amendement 131
Bijlage II, punt 2.1

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

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

Amendement 132
Bijlage II, punt 3.6

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

3.6.1. In voorkomend geval worden de 
ADI, het AOEL en de ARfD vastgesteld. 
Bij de vaststelling van dergelijke waarden 
wordt een adequate veiligheidsmarge van 
ten minste 100 in acht genomen, waarbij 
rekening wordt gehouden met het soort en 
de ernst van de effecten, mogelijke 
combinaties van effecten en de 
kwetsbaarheid van specifieke 
bevolkingsgroepen als zwangere vrouwen 
en vrouwen die borstvoeding geven, 
embryo's en foetussen, zuigelingen en 
kinderen.

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

3.6.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van 
vervolg-genotoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, met inbegrip van 
een onderzoek van de wetenschappelijke 
literatuur, overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG niet als mutagen van categorie 
1, 2 of 3 is of moet worden ingedeeld.

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

3.6.3. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van carcinogeniteitsonderzoek 
dat werd uitgevoerd overeenkomstig de 
vereiste gegevens voor de werkzame 
stoffen en de gewasbeschermingsmiddelen 
en andere beschikbare gegevens, met 
inbegrip van een onderzoek van de 
wetenschappelijke literatuur, 
overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG niet 
als carcinogen van categorie 1, 2 of 3 is of 
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werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 
is.

moet worden ingedeeld.

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

3.6.4. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van een 
beoordeling van 
reproductietoxiciteitsonderzoek dat werd 
uitgevoerd overeenkomstig de vereiste 
gegevens voor de werkzame stoffen en de 
gewasbeschermingsmiddelen en andere 
beschikbare gegevens, met inbegrip van 
een onderzoek van de wetenschappelijke 
literatuur, overeenkomstig Richtlijn 
67/548/EEG niet als vergiftig voor de 
voortplanting, categorie 1, 2 of 3, is of 
moet worden ingedeeld.

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

3.6.5. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij overeenkomstig 
de beoordeling op grond van 
communautaire of internationale 
richtsnoeren, alsmede andere beschikbare 
gegevens en informatie, met inbegrip van 
een onderzoek van de wetenschappelijke 
literatuur, voor het uitvoeren van proeven 
niet wordt geacht hormoonontregelende 
eigenschappen te hebben die voor de mens 
vermoedelijk toxicologisch significant zijn,
ook niet wanneer de blootstelling 
waarschijnlijk in het embryonale of 
foetale stadium of in de kinderjaren 
plaatsvindt en naar behoren rekening 
wordt gehouden met mogelijke 
combinaties van effecten.

3.6.6. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij op grond van de 
beoordeling of andere beschikbare 
gegevens, met inbegrip van een onderzoek 
van de wetenschappelijke literatuur, niet 
wordt geacht neurotoxische of 
immunotoxische eigenschappen bij de 
mens te hebben, waarbij rekening met 
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blootstelling in het embryonale of foetale 
stadium of in de kinderjaren, alsmede met 
mogelijke combinaties van effecten wordt 
gehouden.

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel moeten de cut-off-criteria voor chronische 
gezondheidseffecten worden gehanteerd bij de risicobeoordeling en mogen zij niet worden 
verbonden met de blootstellingsbeoordeling. Dit is zo, omdat er geen definitie is van 
“voorgestelde realistische gebruiksomstandigheden”. Andere cut-off-criteria sluiten ook 
delen van de risicobeoordelingsstrategie uit, bijvoorbeeld de cut-off-criteria voor zeer 
persistente en zeer bioaccumulerende stoffen (vPvB).

CMR-pesticiden (pesticiden die kankerverwekkend, mutageen of vergiftig voor de 
voortplanting zijn) die zijn ingedeeld in categorie 3, mogen niet worden toegelaten tot er 
wetenschappelijk bewijs is dat zij geen kankerverwekkende, mutagene of voor de 
voortplanting vergiftige effecten kunnen hebben.

Amendement 133
Bijlage II, punt 3.7.1, alinea 1 en 2, inleidende formule en letters a) en b) 

3.7.1. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij niet als een
persistente organische verontreinigende 
stof wordt beschouwd.

3.7.1. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij en haar 
omzettingsproducten of residuen niet als 
persistente organische verontreinigende 
stoffen worden beschouwd.

Een persistente organische 
verontreinigende stof wordt als volgt 
gedefinieerd:

Een persistente organische 
verontreinigende stof wordt als volgt 
gedefinieerd:

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

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

ii) bewijs dat de werkzame stof anderszins 
voldoende persistent is om zorgwekkend te 
zijn;

b) Bioaccumulatie: b) Bioaccumulatie:

i) bewijs dat de bioconcentratiefactor of 
bioaccumulatiefactor van de stof voor 
waterorganismen groter is dan 5 000 of, bij 
gebreke van dergelijke gegevens, dat de 

i) bewijs dat de bioconcentratiefactor of 
bioaccumulatiefactor van de stof voor 
waterorganismen groter is dan 2 000 of, bij 
gebreke van dergelijke gegevens, dat de 
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log Ko/w groter is dan 5; log Ko/w groter is dan 5;
ii) bewijs dat een chemische stof om 
andere redenen zorgwekkend is, zoals een 
grote bioaccumulatie in andere niet-
doelsoorten, hoge toxiciteit of ecotoxiciteit; 
en

ii) bewijs dat een chemische stof om 
andere redenen zorgwekkend is, zoals een 
grote bioaccumulatie in andere niet-
doelsoorten, hoge toxiciteit of ecotoxiciteit; 
of
iii) controlegegevens in biota die uitwijzen 
dat de potentiële bioaccumulatie van de 
werkzame stof voldoende hoog is om 
zorgwekkend te zijn; of

Motivering

De drie criteria voor persistente organische verontreinigende stoffen moeten elk een cut-off-
criterium zijn. Overeenkomstig bijlage D bij het verdrag van Stockholm mag het niet mogelijk 
zijn ze terzijde te schuiven met berekeningen op het gebied van blootstelling of andere 
omstandigheden en ramingen.

Amendement 134
Bijlage II, punt 3.7.2, alinea 1

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

3.7.2. Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd wanneer zij en haar 
omzettingsproducten of residuen niet als 
persistente, bioaccumulerende en toxische 
(PBT) stoffen worden beschouwd.

Motivering

De criteria in het Commissievoorstel komen uit REACH, hoewel de ontoereikendheid van 
deze criteria in het kader van REACH al is erkend, aangezien zij binnen één jaar zullen 
worden herzien. De REACH-criteria voor persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen 
(PBT) en persistente en zeer bioaccumulerende stoffen (vPvB) zijn zo rigide dat zelfs bekende 
PBT-stoffen, zoals stoffen op de lijst van het verdrag van Stockholm inzake persistent 
organische verontreinigende stoffen niet als zodanig worden geïdentificeerd. In 
overeenstemming met de bepalingen van het verdrag van Stockholm is het belangrijk dat 
REACH het mogelijk maakt gebruik te maken van gelijkwaardig bewijs, en niet alleen 
testresultaten die vaak niet beschikbaar of zelfs niet toepasselijk zijn.

Amendement 135
Bijlage II, punt 3.7.2.1

Een werkzame stof voldoet aan het 
persistentiecriterium wanneer:

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

- de halfwaardetijd in zeewater langer is 
dan zestig dagen, of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zij voldoet ook aan het 
persistentiecriterium wanneer er bewijs is 
dat de werkzame stof anderszins 
voldoende persistent is om zorgwekkend te 
zijn. 

Motivering

Zie motivering bij het amendement op punt 3.7.2.

Amendement 136
Bijlage II, punt 3.7.2.2, alinea 2 bis (nieuw)

Zij voldoet ook aan het 
bioaccumulatiecriterium wanneer er 
bewijs is van hoge bioaccumulatie in 
andere soorten of controlegegevens in 
biota uitwijzen dat de potentiële 
bioaccumulatie van de chemische stof 
voldoende hoog is om zorgwekkend te 
zijn. 

Motivering

Zie motivering bij het amendement op punt 3.7.2.
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Amendement 137
Bijlage II, punt 3.7.2.3, streepje 2

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

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

Amendement 138
Bijlage II, punt 3.7.3, alinea 1

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

3.7.3. Een werkzame stof wordt niet geacht 
aan artikel 4 te voldoen wanneer zij of 
haar omzettingsproducten of residuen 
zeer persistent en zeer bioaccumulerend 
(vPvB) zijn.

Motivering

De criteria in het Commissievoorstel komen uit REACH, hoewel de ontoereikendheid van 
deze criteria in het kader van REACH al is erkend, aangezien zij binnen één jaar zullen 
worden herzien. De REACH-criteria voor persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen 
(PBT) en persistente en zeer bioaccumulerende stoffen (vPvB) zijn zo rigide dat zelfs bekende 
PBT-stoffen, zoals stoffen op de lijst van het verdrag van Stockholm inzake persistent 
organische verontreinigende stoffen niet als zodanig worden geïdentificeerd. In 
overeenstemming met de bepalingen van het verdrag van Stockholm is het belangrijk dat 
REACH het mogelijk maakt gebruik te maken van gelijkwaardig bewijs, en niet alleen 
testresultaten die vaak niet beschikbaar of zelfs niet toepasselijk zijn.

Amendement 139
Bijlage II, punt 3.7.3.1

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

Een werkzame stof voldoet aan het 
criterium "zeer persistent" wanneer er 
bewijs is dat:

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

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

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

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

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

- de halfwaardetijd in de bodem langer is 
dan 180 dagen.
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Zij voldoet ook aan het criterium "zeer 
persistent" wanneer er bewijs is dat de 
stof anderszins voldoende "zeer 
persistent" is om zorgwekkend te zijn. 

Motivering

Zie motivering bij het amendement op punt 3.7.3.

Amendement 140
Bijlage II, punt 3.7.3.2, alinea's 1 bis en 1 ter (nieuw)

De bioaccumulatie wordt bepaald op basis 
van meetgegevens over de bioconcentratie 
in aquatische soorten. Zowel mariene als 
zoetwatersoorten mogen worden gebruikt. 
Zij voldoet ook aan het criterium "zeer 
bioaccumulerend" wanneer er bewijs is 
van zeer hoge bioaccumulatie in andere 
soorten of controlegegevens in biota 
uitwijzen dat de potentiële bioaccumulatie 
van de chemische stof voldoende hoog is 
om zorgwekkend te zijn.

Motivering

Zie motivering bij het amendement op punt 3.7.3.

Amendement 141
Bijlage II, punt 3.8.2

3.8.2. Een werkzame stof wordt slechts 
geacht aan artikel 4 te voldoen als zij 
wanneer zij overeenkomstig de 
beoordeling op grond van communautaire 
of internationale richtsnoeren voor het 
uitvoeren van proeven niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor niet-doelsoorten 
toxicologisch significant kunnen zijn, 
tenzij de blootstelling van niet-doelsoorten 
aan die werkzame stof in een 
gewasbeschermingsmiddel in de 
voorgestelde realistische 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen 

3.8.2. Een werkzame stof wordt slechts 
geacht aan artikel 4 te voldoen als zij 
wanneer zij overeenkomstig de 
beoordeling op grond van communautaire 
of internationale richtsnoeren voor het 
uitvoeren van proeven en andere 
beschikbare gegevens, met inbegrip van 
een onderzoek van de wetenschappelijke 
literatuur, niet wordt geacht 
hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die voor niet-doelsoorten 
toxicologisch waarschijnlijk significant 
zijn.
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is.

Motivering

Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel mogen de cut-off-criteria voor chronische 
gezondheidseffecten niet alleen worden verbonden met de blootstellingsbeoordeling, mede 
omdat er geen bindende definitie van “voorgestelde realistische gebruiksomstandigheden” is. 
Dit tekstdeel moet in overeenstemming worden gebracht met de toelatingsvoorwaarden voor 
werkzame stoffen in verband met de menselijke gezondheid, door rekening te houden met 
andere beschikbare gegevens naast de resultaten van de beoordeling.

Amendement 142
Bijlage II, punt 3.8.2 bis (nieuw)

3.8.2 bis. Een werkzame stof wordt slechts 
geacht aan artikel 4 te voldoen als zij een 
verwaarloosbare toxiciteit heeft voor 
bijen, inclusief een risicoquotiënt van 
minder dan 50. 

Motivering

In het kader van het toelatingsproces wordt rekening gehouden met de toxiciteit voor bijen. 
Het risicoquotiënt is een zeer nuttige indicator om de toxiciteit voor bijen te berekenen, zodat 
er bij de risicobeoordeling expliciet rekening mee moet worden gehouden.

Amendement 143
Bijlage II, punt 3.9

Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd als in voorkomend geval een 
residudefinitie kan worden vastgesteld met 
het oog op de risicobeoordeling en de 
handhaving.

Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd als een residudefinitie kan 
worden vastgesteld en de residuen met 
algemeen gebruikte analytische methoden 
opspoorbaar zijn met het oog op de 
risicobeoordeling en de handhaving.

Motivering

Met dit amendement worden twee dimensies in dit tekstdeel ingevoerd. In de eerste plaats dat 
er voor alle toegelaten pesticiden een residudefinitie moet zijn. In de tweede plaats dat de 
residuen van alle stoffen op de markt met een standaardlaboratoriumuitrusting moeten 
kunnen worden geïdentificeerd en gemeten, hetgeen op dit ogenblik niet het geval is. Met een 
standaardlaboratoriumuitrusting kunnen iets meer dan 100 stoffen worden opgespoord, 
terwijl er veel meer stoffen op de markt zijn, die op dit ogenblik voor risicobeoordeling en 
handhaving "onzichtbaar" zijn.
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Amendement 144
Bijlage II, punt 3.9 bis (nieuw)

3.9 bis. Effecten op de voedselketen
Een werkzame stof wordt slechts 
goedgekeurd indien haar impact op de 
voedselketen van hogere organismen 
aanvaardbaar wordt geacht op basis van 
een wetenschappelijk goedgekeurde 
risicobeoordelingsmethodologie en indien, 
als zij eenmaal is goedgekeurd, de 
beoordeelde impact op het ecosysteem via 
een systeem van verlichting en 
compensatie wordt beperkt. 

Motivering

Vele pesticiden hebben indirecte effecten op het ecosysteem, bijvoorbeeld via effecten op de 
voedselketen (inkrimping van de vogelpopulatie in agro-ecosystemen als gevolg van een 
massale daling van de hoeveelheid prooi-insecten). Deze effecten kunnen worden beoordeeld 
aan de hand van een wetenschappelijke methodologie beschreven in Butler SJ, Vickery JA & 
Norris K (2007), "Farmland biodiversity and the footprint of agriculture", Science, 315, 381-
384.

Amendement 145
Bijlage II, punt 4

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

Een werkzame stof is gedefinieerd als stof 
die overeenkomstig artikel 24 in 
aanmerking komt om te worden vervangen, 
wanneer aan een van de volgende 
voorwaarden is voldaan:

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

- de ADI, het AOEL of de ARfD van de 
stof ligt lager dan die van de meerderheid 
van de goedgekeurde werkzame stoffen 
rekening houdend met bewoners, 
omstanders en de meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen;

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

- zij beantwoordt aan een van de criteria 
om als PBT-stof te worden beschouwd;

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

- er zijn redenen tot bezorgdheid die 
verband houden met de aard van de 
kritische effecten en eigenschappen die 
kunnen leiden tot zeer restrictieve 
maatregelen op het gebied van risicobeheer 
(zoals uitgebreide persoonlijke 
beschermingsmiddelen of zeer grote 
bufferzones);

- zij heeft potentieel 
hormoonontregelende, neurotoxische of 
immunotoxische eigenschappen bij 
volwassenen of tijdens de ontwikkeling, 
op grond van de beoordeling en andere 
beschikbare gegevens, met inbegrip van 
een onderzoek van de wetenschappelijke 
literatuur; 

- zij een significant aandeel niet-werkzame 
isomeren bevat.

- zij bevat een significant aandeel niet-
werkzame isomeren.

Motivering

Stoffen waarvoor bewijs bestaat van hormoonontregelende, neurotoxische of immunotoxische 
eigenschappen worden niet goedgekeurd. Stoffen die potentieel voor deze eigenschappen 
hebben, zonder dat er echt bewijs voor bestaat, met name wanneer de blootstelling plaatsheeft 
tijdens de ontwikkeling, moeten als stoffen die in aanmerking komen om te worden vervangen, 
worden beschouwd. Speciale aandacht moet gaan naar neurotoxische effecten tijdens de 
ontwikkeling.

Amendement 146
Bijlage II bis (nieuw)

Bijlage II bis
Lijst van werkzame stoffen die voor 
gebruik in gewasbeschermingsmiddelen 
zijn toegelaten

Motivering

De opname van toegelaten stoffen in een bijlage bij de verordening moet behouden blijven.

Amendement 147
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Bijlage III, titel

Lijst van co-formulanten die niet in 
gewasbeschermingsmiddelen mogen
worden gebruikt

Lijst van co-formulanten, beschermstoffen 
en synergistische middelen die voor
gebruik in gewasbeschermingsmiddelen 
zijn toegelaten

Motivering

Co-formulanten kunnen een impact op de menselijke gezondheid en op het milieu hebben. Zij 
moeten daarom worden toegelaten en opgenomen in een positieve lijst. 

Amendement 148
Bijlage IV, punt 1

Lidstaten voeren een vergelijkende 
evaluatie uit wanneer zij een aanvraag 
evalueren voor de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel dat een 
werkzame stof bevat die is goedgekeurd als 
stof die in aanmerking komt om te worden 
vervangen.

Lidstaten voeren een vergelijkende 
evaluatie uit wanneer zij een aanvraag 
evalueren voor de toelating van een 
gewasbeschermingsmiddel. Hierbij wordt 
prioriteit gegeven aan 
gewasbeschermingsmiddelen die een 
werkzame stof bevatten die is goedgekeurd 
als stof die in aanmerking komt om te 
worden vervangen.

Wanneer wordt overwogen een toelating 
voor een gewasbeschermingsmiddel ten 
voordele van een alternatief 
gewasbeschermingsmiddel (hierna 
"vervanging") te weigeren of in te trekken, 
moet in het licht van de wetenschappelijke 
en technische kennis zijn aangetoond dat 
het alternatieve middel een significant 
lager risico voor de gezondheid of het 
milieu inhoudt. Het alternatieve 
gewasbeschermingsmiddel wordt 
geëvalueerd om aan te tonen of het al dan 
niet met een vergelijkbaar effect op het 
doelorganisme kan worden gebruikt zonder 
significante economische en praktische 
nadelen voor de gebruiker.

Wanneer wordt overwogen een toelating 
voor een gewasbeschermingsmiddel ten 
voordele van een alternatief 
gewasbeschermingsmiddel (hierna 
"vervanging") te weigeren of in te trekken, 
moet in het licht van de wetenschappelijke 
en technische kennis zijn aangetoond dat 
het alternatieve middel een significant 
lager risico voor de gezondheid of het 
milieu inhoudt. Het alternatieve 
gewasbeschermingsmiddel wordt 
geëvalueerd om aan te tonen of het al dan 
niet met een vergelijkbaar effect op het 
doelorganisme kan worden gebruikt zonder 
significante economische en praktische 
nadelen voor de gebruiker.

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

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

a) vervanging vindt slechts plaats wanneer 
de chemische diversiteit van de werkzame 
stoffen toereikend is om het risico dat 

a) vervanging vindt slechts plaats wanneer 
de chemische diversiteit van de werkzame 
stoffen, indien van toepassing, of de 
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resistentie bij het doelorganisme ontstaat, 
zo klein mogelijk te houden;

methoden en praktijken op het gebied van 
gewasbeheer en plagenpreventie
toereikend zijn om het risico dat resistentie 
bij het doelorganisme ontstaat, zo klein 
mogelijk te houden;

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

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

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

Motivering

Zelfs producten die geen stof bevatten die in aanmerking komt om te worden vervangen, 
worden eventueel niet door de lidstaten goedgekeurd, als er veiligere alternatieven op de 
markt zijn. De lidstaten moeten verder kunnen gaan dan de bestaande EU-lijst van 
kandidaten die in aanmerking komen om te worden vervangen, als zij dit om redenen van 
bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu wensen. De prioriteit op het gebied 
van vergelijkende evaluatie en vervanging moet evenwel gaan naar stoffen die in aanmerking 
komen om te worden vervangen.

Bij de vergelijkende evaluatie wordt rekening met niet-chemische methoden en praktijken op 
het gebied van gewasbeheer en plagenpreventie gehouden.

Amendement 149
Bijlage IV, punt 2

Een significant verschil in risico wordt 
door de bevoegde autoriteiten per geval 
vastgesteld. Er wordt rekening gehouden 
met de eigenschappen van de werkzame 
stof en met de mogelijke blootstelling van 
verschillende bevolkingssubgroepen 
(professionele of niet-professionele 
gebruikers, omstanders, werknemers, 
bewoners, specifieke kwetsbare groepen of 
consumenten), direct of indirect via 
levensmiddelen, diervoeder, water of het 
milieu. Er moet ook rekening worden 
gehouden met andere factoren zoals de 

Een significant verschil in risico, met name 
gezondheidsrisico's, wordt door de 
bevoegde autoriteiten per geval 
vastgesteld, waarbij rekening met de 
bekende cumulatieve en synergistische 
effecten wordt gehouden. Er wordt 
rekening gehouden met de eigenschappen 
van de werkzame stof en met de mogelijke 
blootstelling van verschillende 
bevolkingssubgroepen (professionele of 
niet-professionele gebruikers, omstanders, 
werknemers, bewoners, specifieke 
kwetsbare groepen of consumenten), direct 
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striktheid van de opgelegde 
gebruiksbeperkingen en de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

of indirect via levensmiddelen, diervoeder, 
water of het milieu. Er moet ook rekening 
worden gehouden met andere factoren 
zoals de striktheid van de opgelegde 
gebruiksbeperkingen en de voorgeschreven 
persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voor het milieu wordt een factor van 
minstens 10 tussen de voorspelde 
concentratie in het milieu (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) en de 
concentratie waarbij naar verwachting geen 
schadelijke effecten zullen optreden 
(Predicted No Effect Concentration, 
PNEC) als een significant verschil in risico 
van verschillende werkzame stoffen 
beschouwd.

Voor het milieu wordt, rekening houdend
met de bekende cumulatieve en 
synergistische effecten, een factor van 
minstens 3 tussen de voorspelde 
concentratie in het milieu (Predicted 
Environmental Concentration, PEC) en de 
concentratie waarbij naar verwachting geen 
schadelijke effecten zullen optreden 
(Predicted No Effect Concentration, 
PNEC) als een significant verschil in risico 
van verschillende werkzame stoffen 
beschouwd.

Motivering

Er moet rekening met de gecombineerde effecten van pesticiden worden gehouden. 

Met een factor van 10 tussen PEC en PNEC wordt het aantal stoffen dat in aanmerking komt 
voor vervanging onnodig beperkt.
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TOELICHTING

Achtergrond 

Met de vaststelling van het 6de milieuactieprogramma hebben het Europees Parlement, de
Commissie en de Raad erkend dat de effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en 
het milieu verder moeten worden beperkt. Zij onderstrepen de noodzaak van een 
milieubewustere omgang met pesticiden en pleiten voor een tweesporenaanpak met volledige 
omzetting en adequate controle van het bestaande juridische kader, alsmede de ontwikkeling 
van een thematische strategie voor een duurzaam pesticidengebruik. 

Het voorliggende Commissievoorstel, resultaat van de nog lopende herziening van Richtlijn 
91/414, moet volgens de rapporteur aansluiten bij de grondslagen van het 6de 
milieuactieprogramma. Doel moet daarbij zijn de bestaande bevindingen uit prospectieve en 
retrospectieve beoordelingsstrategieën op het gebied van risico's en gevaren voor mens en 
milieu om te zetten en coherentie met andere beleidsterreinen tot stand te brengen.

Doelstelling

Overeenkomstig de doelstellingen van het 6de milieuactieprogramma alsmede van de 
thematische strategie voor een duurzaam pesticidengebruik moet de verordening een hoge 
mate van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu garanderen. Volgens de 
rapporteur moeten daarom artikel 152, lid 4, letter b) en artikel 175 van het EG-Verdrag als 
grondslag worden gekozen en moet vooral rekening met het voorzorgsbeginsel, meer dan met 
andere belangen worden gehouden. 

Coherentie 

Volgens de rapporteur moeten in de tekst duidelijkere verbanden met andere beleidsterreinen 
worden gelegd. Zo moet worden gegarandeerd dat de verordening niet tegen de doelstellingen 
en kwaliteitsnormen van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de dochterrichtlijnen 
hiervan ingaat. Hier moet met regelmatige controles voor worden gezorgd.
Ook moeten bij het testen van werkzame stoffen en producten de grondbeginselen van de 
dierenbescherming worden geëerbiedigd. Dit betekent naast zo weinig mogelijk proeven op 
zoogdieren ook een gecoördineerde verzameling van en vrije toegang tot wetenschappelijke 
studies over alternatieve testprocedures. 

Vervangingsprincipe en vergelijkende evaluatie 

De rapporteur acht het onontbeerlijk om de principes van de bestaande rechtsakten op dit 
gebied, met name REACH en de biociderichtlijn, te volgen en om ter vermindering van de 
risico's en gevaren als gevolg van pesticiden het vervangingsprincipe en vergelijkende 
evaluatie in te voeren, omdat de uitvoering van de maatregelen voor risicobeperking bij het 
praktische gebruik van pesticiden op het veld niet voldoende kan worden gecontroleerd.  
Bij de vervanging moeten niet alleen problematische werkzame stoffen door minder 
bedenkelijke worden vervangen, maar moet evenzeer naar alternatieve niet-chemische 
bestrijdings- en preventiemethoden voor gewasbescherming worden gekeken. Dit strookt met 
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het grondbeginsel van de thematische strategie om de afhankelijkheid van het gebruik van 
chemisch-synthetische pesticiden in de landbouw te verminderen.
Om deze doelen te bereiken moet de toelating van producten voor natuurlijke biologische 
controle, bijvoorbeeld micro-organismen en virus- of feromoonpreparaten, worden 
versoepeld. Na afsluiting van de onderzoeksprojecten hierover mogen deze stoffen niet in het 
toepassingsgebied van deze verordening komen te vallen, maar moeten zij afzonderlijk 
worden gereguleerd.

Voorts moeten de doelstellingen van de thematische strategie inzake de verplichte invoering 
van normen op het gebied van geïntegreerd plagenbeheer en geïntegreerde gewasbescherming 
in de landbouw in de definities en maatregelen van goede professionele praktijk en adequate 
omgang met pesticiden van deze verordening worden ingevoegd. Hierbij moeten deze 
maatregelen in plaats van pas in 2014, al in 2012 een verplicht onderdeel van de 
toelatingsprocedure worden.

Zonale toelating

De rapporteur acht de instelling van zones en de daarbij aansluitende zonale toelating van 
pesticiden, gelet op de doelstellingen van de verordening, niet doelmatig; deze aanpak is 
volgens haar strijdig met artikel 5 van het EG-Verdrag en met de grondidee van de 
kaderrichtlijn water. 
In de eerste plaats strookt de opdeling van de Europese Unie in willekeurige zones niet met 
criteria op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening. Als resultaat wordt bijvoorbeeld een 
zonegrens getrokken waardoor de linker- en de rechteroever van de Moezel tot verschillende 
rechtsgebieden behoren. De risicobeoordeling en het risicobeheer moeten volgens kleiner 
gedifferentieerde natuurlijke ruimten en bodem- en klimaatomstandigheden worden 
uitgevoerd. Bovendien moet elke lidstaat de mogelijkheid behouden om, wat de vastgestelde 
beschermingsnormen betreft, verder te gaan dan de communautaire norm of om besluiten over 
de toelating van producten te nemen,teneinde de doelstellingen van nationale 
pesticidenactieplannen, gezondheidsprogramma's of milieubeschermingsmaatregelen om te 
zetten. Daarnaast moet elke lidstaat de vrijheid hebben om besluiten over toelatingen te 
koppelen aan nuttigheidstests, die rekening houdend met de specifieke nationale situatie 
worden uitgevoerd. 
Daarom stelt de rapporteur voor om in de plaats van de willekeurige zones het principe van 
wederzijdse erkenning van nationale toelatingen in te stellen, waarbij de lidstaten op grond 
van het subsidiariteitsbeginsel evenwel nationale of regionale specificaties mogen bepalen. 

Kwetsbare groepen 

De rapporteur acht het van fundamenteel belang beschermingsdoelstellingen voor de zwakste 
en kwetsbaarste groepen in de maatschappij vast te stellen. Naast kinderen, embryo's en 
foetussen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gaat het ook om andere 
groepen, als professionele gebruikers, buurtbewoners, gehandicapten en zieken. Hier moet bij 
alle test- en beslissingsstrategieën aandacht aan worden besteed, waarbij rekening met de 
actuele wetenschappelijke kennis moet worden gehouden. 
Recente residuonderzoeken tonen aan dat vooral bij fruit en groente de grenswaarde van 
Richtlijn 2006/215 voor babyvoeding tot 200 keer wordt overschreden. De neurologische 
schade bij jonge kinderen als gevolg van pesticiden zijn in de wetenschappelijke literatuur op 
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afschrikwekkende wijze duidelijk gemaakt (onder meer een lager IQ bij kinderen). Deze 
vaststellingen zijn alarmerend. De Gemeenschap heeft haar inspanningen ter bestrijding van 
zwaarlijvigheid en vóór gezonde voeding opgevoerd. Het zou absurd zijn, als minder vers 
fruit en verse groente zouden worden gegeten wegens een te hoog pesticidengehalte. De 
toelatingspraktijk en etikettering moeten op de kwetsbare groepen worden afgestemd. 

Actuele stand van de wetenschappelijke kennis 

Politieke en administratieve besluiten moeten altijd gebaseerd zijn op de actuele stand van de 
wetenschappelijke kennis. Daarom is een regelmatige controle van alle toelatingen van 
werkzame stoffen nodig. Hierbij zijn ook de basisomstandigheden voor controles en toezicht 
van groot belang, bijvoorbeeld een voldoende sensibele en praktisch bruikbare analytische 
detecteerbaarheid van de werkzame stoffen en de omzettingsproducten ervan in alle relevante 
milieumatrices of gegevensdossiers voor alle gevraagde toepassingsgebieden. Vrije toegang 
tot wetenschappelijke kennis, gegevens en verslagen moet zo ruim mogelijk worden 
gegarandeerd. Kennis uit de stofmonitoring moet tot een flexibele controle per geval van de 
toelatingsbesluiten leiden, bijvoorbeeld bij herhaalde overschrijding van de vastgestelde 
maximumresidugehalten in levensmiddelen, insijpeling in het grondwater enz. Om deze 
terugkoppeling naar de toelating tot stand te brengen, acht de rapporteur een verplichte 
monitoring na de toelating noodzakelijk, omdat bij de bestaande monitoring als regel niet alle 
in de praktijk gebruikte werkzame stoffen, relevante omzettingsproducten of relevante 
bijstoffen onderzocht worden. 
Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat pesticiden vaak in mengsels worden 
gebruikt en ook als meervoudig residu of in combinaties in producten en milieumatrices
voorkomen. Ook met potentiële combinatie-effecten moet bij het toelatingsonderzoek op basis 
van de actuele kennis rekening worden gehouden. Als er een vermoeden is van cumulatieve of 
synergistische effecten, moeten de risico's ook zonder zekere kennis met preventieve 
risicobeheersmaatregelen worden aangepakt. 

Uitsluitingscriteria 

Omdat uit vele voorbeelden uit het verleden is gebleken dat blootstelling aan gevaarlijk 
stoffen ondanks strenge beperkingen niet volledig kan worden uitgesloten, moeten 
uitsluitingscriteria op basis van de eigenschappen van de stoffen worden vastgesteld, om 
potentiële onaanvaardbare effecten op de menselijk gezondheid of het milieu vooraf te 
voorkomen. Dit moet gelden voor stoffen die lang blijven bestaan of zich in het milieu, 
levende organismen of de voedselketen kunnen opstapelen, stoffen die kankerverwekkende, 
mutagene of voor de voortplanting vergiftige eigenschappen hebben, alsmede stoffen met 
hormoonontregelende, neurotoxische of immunotoxische eigenschappen. Hierbij moeten op 
grond van een preventieve milieu- en gezondheidsbescherming strengere criteria worden 
vastgesteld dan degene waarin het ontwerp voorziet. 

Transparantie en mededinging 

De rapporteur acht zo veel mogelijk transparantie voor de toelating, het gebruik en de 
consument van essentieel belang. Daarom moet informatie over de toegelaten stoffen op het 
internet worden gepubliceerd; ook moeten informatie die relevant is voor de consument 
(bijvoorbeeld ecotoxicologische gegevens) uit de toelatingsprocedure en de resultaten van de 
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residucontrole worden gepubliceerd. Naast het voorgestelde voorschrift gegevens over 
pesticidengebruik te bewaren (record keeping) stelt de rapporteur een pesticidenpaspoort 
voor, om meer transparantie en traceerbaarheid in de voedselketen te garanderen. Op deze 
manier wordt ook in de handel de mededinging voor gezonde levensmiddelen bevorderd. Aan 
het einde van de keten hebben de consumenten immers het recht te weten welke pesticiden bij 
de levensmiddelenproductie zijn gebruikt. 
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