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Europese regels niet ver van ons bed
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Redactie Gewasbescherming

Een themanummer over de Verordening (EG)
Nr. 1107/2009 betreffende het op de markt
brengen van gewasbeschermingsmiddelen:
hoe dat zo? Veel themanummers van
Gewasbescherming tot nu toe gingen over
bepaalde groepen ziekteverwekkers of over
multidisciplinaire onderzoeksprojecten.
Concrete zaken dus en voor velen interessant.
Dit geldt echter zeker ook voor genoemde
Verordening, al is niet iedereen zich hier altijd
van bewust.
In de wereld van het onderwijs en het
onderzoek, zeker van het fundamentele
onderzoek, is gewasbeschermingsbeleid en
-wetgeving meestal ver uit beeld. Soms
passeren wel eens termen als ‘zonale toelating’
en ‘cut-off criteria’, maar wat het inhoudt is
meestal niet bekend. Toch is zo’n Europese
Verordening van grote betekenis: het is
namelijk wetgeving die alle nationale
wetgevingen overstijgt en krachtiger dan
zijn voorganger, de Richtlijn 91/414. Zwaar
geschut dus en een duidelijke verschuiving
van ‘Den Haag’ naar ‘Brussel’.
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Harmonisatie
De Verordening is vorig jaar van kracht geworden,
achttien maanden na publicatie. Doel van dit alles
is een grotere harmonisatie van regels en het verder
wegnemen van handelsbelemmeringen binnen de
EU. De Verordening is veel meer grensoverschrijdend van aard, met aanvraagprocedures van gewasbeschermingsmiddelen op het niveau van zones.

Belanghebbenden aan het woord
Dit themanummer begint met een interview met Susanne Sütterlin van het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie, over de totstandkoming van de Verordening, de nieuwe elementen en
de Nederlandse inbreng. Daarna licht het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen
en biociden in een artikel toe hoe de nieuwe gang van zaken is rondom de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Kanttekeningen worden geplaatst in een Engelstalige bijdrage van het European
Crop Protection Association (ECPA). De verschuiving van de beoordeling van werkzame stoffen van
‘risk-based’ (gebaseerd op stofeigenschappen in relatie tot de kans op blootstelling) naar ‘hazard-based’
(alleen gebaseerd op de intrinsieke eigenschappen van een stof ) is hun voornaamste punt van kritiek.
Daarna volgt er een korte reactie van LTO. Het laatste artikel, afkomstig van Nefyto, geeft een overzicht
van belangrijke punten voor Nederland en werpt een blik vooruit.
Wij wensen u veel leesplezier!

Referentie

De volledige tekst van de verordening is terug te vinden op:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A309%3A0001%3A0050%3
ANL%3APDF
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