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De Europese Expertgroep voor
kleine toepassingen en
internationale kennisuitwisseling
Interview met Johan Roman1 en José van Bijsterveldt1 door Dirk van Sambeeck2
Plantenziektenkundige Dienst
HDtt Communicatie advies

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
voor kleine toepassingen gaat de hele EU aan.
De Europese Commissie richtte hiertoe in 2002
een aparte Expert group on Minor Uses op, die
op beleidsmatig en technisch vlak voor samenwerking en gegevensuitwisseling zorgt.
De Expertgroep is voor het technische gedeelte
opgedeeld in Noord en Zuid. De coördinatie van
de noordelijke groep is in handen van Nederland, in de persoon van Johan Roman (Plantenziektenkundige Dienst). “De Expertgroep
bestaat uit alle lidstaten en vertegenwoordigers
van de Europese belangenorganisaties uit de
industrie en landbouw. Een stuurgroep met
overheidsvertegenwoordigers behandelt beleidsmatige gewasbeschermingsvraagstukken.”

Op nationaal niveau hebben alle lidstaten een
coördinator. José van Bijsterveldt is dat namens
Nederland, samen met het Ctgb. “Het Ctgb kijkt
naar toelatingsaspecten, terwijl PD zich richt op
oplossingsrichtingen”, vertelt ze. “Daarin spelen
de Coördinatoren Effectief Middelen Pakket en
het Nederlands Fonds Kleine Toepassingen een
belangrijke rol.”
De activiteiten van de PD vinden plaats in
opdracht van de beleidsdirectie Agroketens en
Visserij van het ministerie van LNV. “Samenwerking is essentieel”, legt Roman uit. “Lidstaten
zoeken met hun eigen instrumenten naar oplossingen voor problemen met kleine toepassingen.
Als we goed samenwerken, hoeft niet iedereen
hetzelfde onderzoek uit te voeren. Hierdoor komen middelen voor kleine toepassingen sneller
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beschikbaar tegen zo min mogelijk kosten.” Er
wordt volgens Roman niet alleen onderzoek
gedaan naar middelen. Zo is er bijvoorbeeld
ook een overzicht gemaakt van arealen van
kleine gewassen. “Als een klein gewas in meerdere lidstaten wordt geteeld, kan het voor de
industrie toch aantrekkelijk zijn nieuwe toelatingsaanvragen in te dienen.”
Bij toelating van middelen voor voedingsgewassen speelt residuonderzoek een grote rol,
vertelt Van Bijsterveldt. “Die studies zijn kostbaar en tijdrovend. Door het uitruilen of verkopen van gegevens besparen we tijd en geld.
Het Nederlands Fonds Kleine Toepassingen
is hiervoor belangrijk. Residustudies kunnen
namelijk uit het Fonds worden betaald. Verder
kijken we waar welk onderzoek plaatsvindt. Dit
leidt tot gegevensuitwisseling, waardoor het
gemakkelijker wordt toelatingen te realiseren.
Zo werken we nu nauw samen met Duitsland,
België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.”
De activiteiten van de Expertgroep staan op
dit moment op een laag pitje, vanwege de
drukke werkzaamheden rond de nieuwe EUVerordening voor het op de markt brengen
van gewasbeschermingsmiddelen, kan de

Europese Commissie minder aandacht besteden aan de kleine toepassingen. Roman werkt
nauw samen met zijn Franse collega-coördinator van Zuid om afstemming op EU-niveau
gaande te houden. “We blijven belang hechten
aan samenwerking en aandacht vragen voor
o.a. wederzijdse erkenningen.” Roman geeft
verder aan dat betrokkenheid van elke lidstaat
noodzakelijk is en dat hiervoor een belangrijke taak ligt bij de Europese Commissie. Er
worden ook mondiaal gegevens uitgewisseld.
Roman: “De Verenigde Staten en Australië hebben veel aandacht voor kleine toepassingen.
Binnen de OECD (Organisation for Economic
Co-Operation and Development) wordt ook
de samenwerking gezocht tussen landen maar
dan op mondiaal niveau zo is er aandacht voor
uitwisseling van gegevens, onder meer op het
gebied van werkzaamheid. In de toekomst
liggen er wellicht ook mogelijkheden voor het
uitwisselen van residugegevens” Volgens Van
Bijsterveldt staat deze vorm van samenwerking
nog wel in de kinderschoenen. Toch gelooft ze
dat de er meer mogelijkheden zijn voor internationale samenwerking buiten de EU. “Op het
gebied van gewasbescherming hebben we echt
wat aan elkaar.”

Plaats van de Minor Uses-groepen in de EU-structuur:

Directorate General for Health and Consumer Affairs

Standing Committee on Food Chain and Animal Health
(Member States and European Commission)

Stuurgroep van EU-coördinatoren en EPPO (waarnemer)
=
Coördinatie op EU-niveau: beleidsmatige aansturing

2 Technische Groepen en speciale projecten
EU coördinatoren + Leden Technische Groep:
alle lidstaten, stakeholders en waarnemers
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