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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

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

**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

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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. Bij  wijzigingsbesluiten worden in amendementen van het 
Parlement op een niet door de Commissie gewijzigde bepaling de uit het 
basisbesluit overgenomen tekstdelen in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt 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 gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad met het oog op 
de aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling 
van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden
(06124/2008 – C6-0000/2008 – 2006/0132(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (06124/2008 – C6-0323/2008),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2006)0373),

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2008),

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

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

                                               
1 Aangenomen teksten van 23.10.2007, P6_TA(2007)0444.
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Amendement 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Deze richtlijn stelt een kader vast voor de 
totstandbrenging van een duurzaam 
gebruik van pesticiden door vermindering 
van de risico's en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke 
gezondheid en het milieu en door 
bevordering van het gebruik van 
geïntegreerde gewasbescherming en 
alternatieve benaderingswijzen of 
technieken.

Deze richtlijn stelt, met inachtneming van 
het preventiebeginsel, een kader vast voor 
de totstandbrenging van een duurzaam 
gebruik van pesticiden door vermindering 
van de risico's en de effecten van 
pesticidengebruik op de menselijke
gezondheid en het milieu en door 
bevordering van het gebruik van 
geïntegreerde gewasbescherming en 
alternatieve, niet op chemicaliën 
berustende,  benaderingswijzen of 
technieken.

(herstel van am. 18 in eerste lezing)

Or. de

Amendement 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

3. "voorlichter": persoon die beroepsmatig 
of in het kader van een commerciële dienst 
advies verstrekt over de bestrijding van 
plagen en het veilig gebruik van pesticiden, 
in voorkomend geval met inbegrip van 
particuliere en openbare zelfstandige 
voorlichtingsdiensten, handelsagenten, 
levensmiddelenproducenten en 
detailhandelaren;

3. "voorlichter": persoon die over een 
opleiding of training op een door een 
lidstaat vastgesteld niveau beschikt en 
beroepsmatig of in het kader van een 
commerciële dienst advies verstrekt over 
de bestrijding van plagen en het veilig 
gebruik van pesticiden, in voorkomend 
geval met inbegrip van particuliere en 
openbare zelfstandige 
voorlichtingsdiensten, handelsagenten, 
levensmiddelenproducenten en 
detailhandelaren;

Or. de
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(herstel van am. 24  in eerste lezing)

Amendement 3

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 3 - lid 7 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

7 bis. i bis) "niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en de bestrijding 
van schadelijke organismen": het gebruik 
van bestrijdings- en beheertechnieken die 
niet afhankelijk zijn van chemische 
eigenschappen. Niet-chemische methoden 
voor gewasbescherming en de bestrijding 
van schadelijke organismen omvatten 
onder andere wisselteelt, fysieke en 
mechanische bestrijding en beheer met 
behulp van natuurlijke vijanden.

Or. de

(herstel van am. 27 in eerste lezing)

Amendement 4

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 4 - leden 1 en 2

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1) De lidstaten nemen nationale 
actieplannen aan teneinde streefcijfers, 
maatregelen en tijdschema's vast te stellen 
om de risico's en de effecten van het 
gebruik van pesticiden voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te verminderen 
en de ontwikkeling en invoering van 
geïntegreerde gewasbescherming en 
alternatieve benaderingswijzen of 
technieken te bevorderen ter beperking van 
de afhankelijkheid van het gebruik van 
pesticiden.

(1) De lidstaten nemen nationale 
actieplannen aan teneinde streefcijfers, 
maatregelen en tijdschema's vast te stellen 
om de risico's en de effecten van het 
gebruik van pesticiden voor de menselijke 
gezondheid en het milieu te verminderen 
en de ontwikkeling en invoering van 
geïntegreerde gewasbescherming en 
alternatieve benaderingswijzen of 
technieken te bevorderen ter beperking van 
de afhankelijkheid van het gebruik van 
pesticiden.

Bij het opstellen en herzien van hun Bij het opstellen en herzien van hun 
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nationale actieplannen houden de lidstaten 
rekening met de sociale, economische, 
ecologische en gezondheidseffecten van de 
geplande maatregelen. De lidstaten 
beschrijven in hun nationale actieplannen 
hoe zij uitvoering geven aan de 
maatregelen die zij op grond van de 
artikelen 5 tot en met 14 nemen om de in 
lid 1 bedoelde doelstellingen te 
verwezenlijken.

nationale actieplannen houden de lidstaten 
rekening met de sociale, economische, 
ecologische en gezondheidseffecten van de 
geplande maatregelen. De lidstaten 
beschrijven in hun nationale actieplannen 
hoe zij uitvoering geven aan de 
maatregelen die zij op grond van de 
artikelen 5 tot en met 14 nemen om de in 
lid 1 bedoelde doelstellingen te 
verwezenlijken. In de plannen dient voorts 
rekening te worden gehouden met in 
andere communautaire regelgeving 
vastgelegde plannen voor het gebruik van 
pesticiden, zoals de plannen voor 
maatregelen krachtens Richtlijn 
2000/60/EG.

(2) Uiterlijk op … * delen de lidstaten hun 
nationale actieplannen mee aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten.

(2) Uiterlijk op … * delen de lidstaten hun 
nationale actieplannen mee aan de 
Commissie en aan de andere lidstaten.

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

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

Or. de

(herstel van am. 38 en 42 in eerste lezing)

Amendement 5

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 5 - lid 1 - eerste alinea

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1) De lidstaten dragen ervoor zorg dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende opleiding. Deze zal zowel een 
basisopleiding als een aanvullende 
opleiding omvatten, met het oog op het 
verwerven en actualiseren van kennis, voor 
zover van toepassing. 

(1) De lidstaten dragen ervoor zorg dat alle 
professionele gebruikers, distributeurs en 
voorlichters toegang hebben tot een 
passende en onafhankelijk georganiseerde 
opleiding. Deze zal zowel een 
basisopleiding als een aanvullende 
opleiding omvatten, met het oog op het 
verwerven en actualiseren van kennis, voor 
zover van toepassing. Hiertoe worden er 
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minimumeisen vastgesteld die in de hele 
Gemeenschap bindend zijn.  

Or. de

(herstel van am. 48 in eerste lezing)

Amendement 6

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 6 - lid 1

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1) De lidstaten dragen ervoor zorg dat ten 
minste de distributeurs die pesticiden aan 
professionele gebruikers verkopen, 
voldoende personeel in dienst hebben dat 
over het in artikel 5, lid 2, bedoelde 
certificaat beschikt. Dat personeel is op het 
tijdstip van verkoop beschikbaar om 
klanten voldoende informatie over het 
gebruik van pesticiden te verschaffen en 
met betrekking tot de producten in kwestie 
veiligheidsinstructies te geven op het 
gebied van de menselijke gezondheid en 
het milieu.

(1) De lidstaten dragen ervoor zorg dat de 
distributeurs  voldoende personeel in dienst 
hebben dat over het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde certificaat beschikt. Dat personeel 
is op het tijdstip van verkoop beschikbaar 
om klanten voldoende informatie over het 
gebruik van pesticiden te verschaffen en 
met betrekking tot de producten in kwestie 
veiligheidsinstructies te geven op het 
gebied van de menselijke gezondheid en 
het milieu.

Or. de

(herstel van am. 54 in eerste lezing)

Amendement 7

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 7

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

De lidstaten nemen maatregelen ter 
informatie van het brede publiek en ter 
bevordering en facilitering van de 
bewustmaking en van de beschikbaarheid 
van precieze en evenwichtige informatie 
over pesticiden voor het brede publiek, met 

De lidstaten nemen maatregelen ter 
informatie van het brede publiek en ter 
bevordering en facilitering van de 
bewustmaking en van de beschikbaarheid 
van precieze en evenwichtige informatie 
over pesticiden voor het brede publiek, met 
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name over de gezondheids- en 
milieurisico's ervan, over niet-
doelwitorganismen en over het gebruik van 
alternatieven zonder chemische stoffen.

name over de gezondheids- en 
milieuvoordelen en -risico's ervan, over 
niet-doelwitorganismen en over het 
gebruik van alternatieven zonder 
chemische stoffen.

De lidstaten voeren verplichte systemen in 
voor het verzamelen van informatie over 
gevallen van acute en chronische 
vergiftiging, in het bijzonder onder 
personen die met  pesticiden omgaan, 
arbeiders en omwonenden.

Or. de

(herstel van am. 59,  2e alinea, in eerste lezing)

Amendement 8

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 12 - lid 1 - inleiding

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

(1) De lidstaten nemen de maatregelen die 
nodig zijn om te garanderen dat de 
volgende handelingen van professionele 
gebruikers en, indien van toepassing, van 
distributeurs de menselijke gezondheid of 
het milieu niet in gevaar brengen:

(1) Als onderdeel van hun nationale 
actieplannen treffen de lidstaten de 
maatregelen die op grond van de relevante 
risico-evaluaties nodig blijken om te 
garanderen dat de volgende handelingen in 
het kader van gebruik de gezondheid of de 
veiligheid van personen en het milieu niet 
in gevaar brengen:

Or. de

(herstel van am. 78, 1e alinea,  in eerste lezing)

Amendement 9

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 14 - lid 4 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

4 bis. Het verzamelen van gegevens mag 
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er niet toe leiden dat de landbouwers en 
wijnbouwers in de Gemeenschap met 
extra papierwerk of een onredelijke 
informatieplicht worden belast. 

Or. de

(herstel van am. 99 in eerste lezing)

Amendement 10

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Artikel 16 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

Artikel 16 bis
Uitwisseling van informatie en beste 

praktijken
De Commissie dient een platform op te 
zetten voor de uitwisseling van informatie 
en beste praktijken op het gebied van 
duurzaam gebruik van pesticiden en 
geïntegreerde bestrijding.

Or. de

(herstel van am. 102 in eerste lezing)

Amendement 11

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Bijlage I - lid 3

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

3. Basiskennis van geïntegreerde 
gewasbeschermingstrategieën en -
technieken, geïntegreerde 
gewasbeheerstrategieën en -technieken en 
beginselen van biologische landbouw, 
informatie betreffende de algemene 
beginselen en gewas- en sectorspecifieke 
richtsnoeren inzake geïntegreerde 

3. Basiskennis van geïntegreerde 
gewasbeschermingstrategieën en -
technieken, geïntegreerde 
gewasbeheerstrategieën en -technieken en 
beginselen van biologische landbouw, 
methoden voor biologische bestrijding van 
schadelijke organismen, informatie 
betreffende de algemene beginselen en 
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gewasbescherming. gewas- en sectorspecifieke richtsnoeren 
inzake geïntegreerde gewasbescherming.

Or. de

(gedeeltelijk herstel van am. 111 in eerste lezing)

Amendement 12

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Bijlage I - lid 5 bis (nieuw)

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendement

5 bis. 10 quater. risicogebaseerde aanpak 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
lokale afwateringsvariabelen zoals 
klimaat, soort bodem en gewas, 
glooiingen in het terrein; 

Or. de

(gedeeltelijk herstel van am. 119 in eerste lezing)
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