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1. INLEIDING 

In artikel 251, lid 2, derde alinea, onder c), van het EG-Verdrag is bepaald dat de 
Commissie advies uitbrengt over de amendementen die in tweede lezing door het 
Europees Parlement worden voorgesteld. Hieronder volgt het advies van de 
Commissie over de door het Parlement voorgestelde amendementen.  

2. ACHTERGROND 

Indiening voorstel bij het Europees Parlement en de Raad 
(document COM(2006)388 definitief – 2006/0136 COD): 

18 juli 2006 

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 31 mei 2007 

Advies van het Comité van de Regio’s: 13 februari 2007 

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 23 oktober 2007 

Toezending van het gewijzigde voorstel: 

Politiek akkoord: 

11 maart 2008 

23 juni 2008 

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt: 15 september 2008 

Advies van het Europees Parlement in tweede lezing: 13 januari 2009  

3. DOEL VAN HET VOORSTEL 

De voorgestelde verordening zou de bestaande wetgeving betreffende het op de 
markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Richtlijn 91/414/EEG van de 
Raad) vervangen en de procedures voor de beoordeling van de veiligheid van 
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werkzame stoffen en gewasbeschermingsmiddelen ingrijpend wijzigen. De 
tweefasenprocedure van de richtlijn zou echter behouden blijven:  

– goedkeuring van werkzame stoffen op EU-niveau; 

– toelating van goedgekeurde stoffen bevattende gewasbeschermingsmiddelen 
door de lidstaten. 

Met het oog op vereenvoudiging zou ook Richtlijn 79/117/EEG van de Raad 
houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen worden ingetrokken. Het 
voornaamste doel van het voorstel is een hoog niveau van bescherming te handhaven 
voor mensen, dieren en het milieu; de administratieve lasten die de huidige 
goedkeurings- en toelatingsprocedures met zich brengen, te verlichten; en een hoger 
niveau van harmonisatie te bereiken. 

Dit voorstel moet worden gezien als onderdeel van een pakket waarvan ook de 
thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden en het voorstel voor 
een kaderrichtlijn, die een lacune in de wettelijke voorschriften betreffende de 
gebruiksfase van pesticiden vult, deel uitmaken, alsmede een voorstel voor een 
verordening betreffende het verzamelen van statistieken over het op de markt 
brengen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. 

4. ADVIES VAN DE COMMISSIE OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT 

Het Europees Parlement heeft in tweede lezing een geconsolideerde tekst 
goedgekeurd die een aantal amendementen op de tekst van het gemeenschappelijk 
standpunt bevat. De tekst is het resultaat van onderhandelingen tussen de Raad, het 
Europees Parlement en de Commissie. Alle amendementen zijn hoofdzakelijk van 
technische aard en zijn in overeenstemming met en versterken de hoofdbeginselen 
van het oorspronkelijke voorstel. 

De Commissie aanvaardt alle door het Europees Parlement aangenomen 
amendementen. Het resultaat van de tweede lezing in het EP was zeer bevredigend. 

5. CONCLUSIE 

Overeenkomstig artikel 250, lid 2, van het EG-Verdrag wijzigt de Commissie haar 
voorstel zoals hierboven aangegeven. 
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