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Deell  II  EG-recht inzake bestrijdingsmiddelen 

2.. Inleiding EG-recht en bestrijdingsmiddelen 

2.11 Doel en inhoud van het EG-deel 

Ditt deel van de studie behandelt het recht van de Europese Gemeenschap (EG) 
datt betrekking heeft op de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De 
mogelijkhedenn en beperkingen van het EG-recht worden verkend. De eisen die 
voortvloeienn uit het EG-recht en de discretionaire bevoegdheden1 die een lidstaat 
heeft,, worden geïnventariseerd. De bevindingen worden vervolgens gebruikt bij 
hett analyseren van de Nederlandse regelgeving en bij het formuleren van conclu-
siess en aanbevelingen inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. 

Opp basis van het primaire gemeenschapsrecht van het EG-Verdrag (hierna: 
hett Verdrag)2 is voor bestrijdingsmiddelen veel secundair gemeenschapsrecht tot 
standd gekomen, vooral in de vorm van richtlijnen. Daarmee is de bestrijdings-
middelenregelgevingg van de lidstaten voor een belangrijk deel geharmoniseerd.3 

Centraall  staan de richtlijnen 91/414/EEG (Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn) 
enn 98/8/EG (Biocidenrichtlijn). Deze richtlijnen harmoniseren de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelenn (voorheen landbouwbestrijdingsmiddelen) respec-
tievelijkk biociden (voorheen niet-landbouwbestrijdingsmiddelen). De hoofdstuk-
kenn over deze richtlijnen vormen de kern van dit EG-deel. 

Ookk andere richtlijnen hebben betrekking op de toelating en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen.. Dat zijn onder meer de richtlijnen inzake residuen, verpak-
kingg en etikettering, en beëindiging of beperking van het op de markt brengen 
vann middelen. Enkele richtlijnen en verordeningen met een ruimere invalshoek, 
zoalss het op de markt brengen of het in- en uitvoeren van chemische stoffen, zijn 
ookk relevant voor bestrijdingsmiddelen. Daarnaast kunnen richtlijnen ter bescher-
mingg van de waterkwaliteit een belangrijke aanvulling betekenen. De richtlijnen 
inzakee goede laboratoriumpraktijken zijn tenslotte relevant voor de kwaliteit van 
hett onderzoek dat ten grondslag ligt aan een toelating. 

Dee ruimte die een lidstaat heeft om invulling te geven aan of af te wijken van EG-rechtelijke bepa-
lingen,, wordt hier aangeduid als discretionaire bevoegdheid. Wanneer het gaat om de ruimte die een 
bestuursorgaann heeft bij een beoordeling of belangenafweging met het oog op de toetsing door de 
rechter,, worden de begrippen beoordelings- en beleidsvrijheid (terughoudende toetsing rechter) en 
beoordelingsruimtee (meer indringende toetsing rechter) gebruikt. Zie over de nationaalrechtelijke 
doctrinee op dit punt: Damen e.a. 2003, p. 288-300. 
Verdragg van 25 maart 1957, Trb, 1957, 74 en 91, laatstelijk gewijzigd bij het Verdrag van Nice, 
266 februari 2001, PbEG 2001 C80/1, Trb. 2001, 47 en 74. 
Harmonisatie:: het nader tot elkaar brengen van de nationale wetgevingen in de mate waarin dat 
voorr de werking van de gemeenschappelijke markt noodzakelijk is (art. 3, eerste lid, (h) EG). Bij 
harmonisatiee in ruimere zin gaat het om het gestalte geven aan een gemeenschappelijk beleid op 
doorr het EG-Verdrag aangeduide terreinen (Kapteyn e.a. 2003, p. 258). 
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Voorafgaandd aan de behandeling van deze regelgeving worden enkele Verdrags-
bepalingenn en EG-rechtelijke begrippen en beginselen aangestipt die voor deze 
studiee relevant zijn. Doelstellingen, beginselen en voorschriften van het Verdrag 
vormenn niet alleen de basis voor het secundaire gemeenschapsrecht maar vormen 
ookk het toetsingskader voor die situaties waar geen secundair recht van toepas-
singg is. Met deze studie wordt niet beoogd EG-rechtelijke doctrinaire kwesties 
uitputtendd te behandelen.4 Met de beschrijving van enkele van deze kwesties 
wordtt alleen (een deel van) het algemene juridische kader geschetst waarbinnen 
hett specifieke bestrijdingsmiddelenrecht geplaatst moet worden. 

Dee indeling van dit deel is als volgt. Dit inleidende hoofdstuk 2 behandelt 
enkelee Verdragsbepalingen inzake milieubescherming en het vrij verkeer van 
goederen.. Ook worden enkele raakvlakken met andere beleidsterreinen aange-
stipt,, in het bijzonder met het stoffenbeleid. Hoofdstuk 3 behandelt relevante 
begrippenn en leerstukken betreffende de grondslag, werkingssfeer, harmonisatie 
enn implementatie van richtlijnen. De hoofdstukken 4 en 5 bevatten een gedetail-
leerdee behandeling van de richtlijnen 91/414/EEG en 98/8/EG. Beide hebben een 
verr strekkende betekenis voor de toelating van bestrijdingsmiddelen in Neder-
land.. De overige richtlijnen die relevant zijn voor de toelating en/of het gebruik, 
wordenn op hoofdpunten behandeld in hoofdstuk 6. Vervolgens komen in hoofd-
stukk 7 de openbaarheid van gegevens en de rechtsbescherming bij de EG-besluit-
vormingg over de werkzame stoffen aan de orde. In het afrondende hoofdstuk 8 
volgenn samenvattende conclusies over de betekenis van de EG-regelgeving voor 
dee toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. 

2.22 Milieubescherming en milieubeginselen in het Verdrag 

Sindss het Verdrag van Amsterdam is het bevorderen van een duurzame ontwik-
kelingg opgenomen in de centrale doelstellingen van het EG-Verdrag. Deze doel-
stellingg vervangt de eerdere doelstelling inzake het bevorderen van een duurzame 
economischee groei. Het Verdrag van Amsterdam voegt in 1997 aan de doelstel-
lingenn toe het bevorderen van een hoog niveau van bescherming en verbetering 
vann de kwaliteit van het milieu. De doelstellingen richten zich nu onder meer op: 

'hett bevorderen van een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van 
dee economische activiteit binnen de gehele Gemeenschap', en: 
'eenn hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu' 
(art.. 2).5 

Hett begrip 'hoog niveau van bescherming' wordt in het Verdrag niet nader om-
schreven.. Een 'hoog beschermingniveau' was voordien opgenomen in het voor-
maligee art. 100A EG-Verdrag, maar had daar alleen betrekking op de voorstellen 

Daarvoorr wordt ter plaatse verwezen naar de literatuur op dit gebied. 
Verdragg van Amsterdam 1997, PbEG 1997 C 340/1. Artikelverwijzingen zonder toevoeging duiden 
inn deze paragraaf op het EG-Verdrag na wijziging door het Verdrag van Nice. 
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vann de Commissie. Sinds het Verdrag van Amsterdam is in art. 95 EG, dat in de 
plaatss kwam van art. 100A EG-Verdrag, toegevoegd dat ook het Parlement en 
dee Raad deze doelstelling zullen trachten te verwezenlijken. Hiermee is het hoge 
niveauu direct gerelateerd aan wetgevende maatregelen van de Gemeenschap, zij 
hett dat het ook hier gaat om een 'trachten te verwezenlijken' (art. 95, derde lid). 
Dezee laatste formulering beperkt de juridische betekenis van deze bepaling en de 
afdwingbaarheidd van specifieke maatregelen.6 

Dee zwaardere verankering van milieubescherming in het Verdrag kan ook 
betekeniss hebben voor de maatregelen van lidstaten. De toetsing door de rechter 
vann maatregelen van lidstaten kan anders uitvallen. Bij toepassing van het even-
redigheidsbeginsell  door het Hof van Justitie kan de beoordeling van nationale 
belemmeringenn voor het vrije verkeer mogelijk anders uitpakken.7 Deze afwe-
gingg zal, nu het hoge beschermingsniveau in de centrale doelstellingen is opgeno-
men,, mogelijk meer ten gunste van het milieu uitvallen. Daardoor kan een lid-
staatt meer mogelijkheden hebben om uit oogpunt van milieubescherming af te 
wijkenn van een richtlijn en een strengere norm te hanteren.8 

Art.. 3, eerste lid, bepaalt dat het beleid van de gemeenschap onder meer 
omvatt 'een beleid op het gebied van het milieu'. Het begrip milieu wordt in het 
Verdragg niet gedefinieerd. Art. 174, eerste lid, geeft hieraan enige invulling9 

doorr als doelstellingen van milieubeleid te formuleren: 

behoud,, bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu; 
beschermingg van de gezondheid van de mens; 
behoedzaamm en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 
bevorderingg op internationaal vlak van maatregelen om het hoofd te bieden 
aann regionale of mondiale milieuproblemen. 

Ookk hierbij wordt aangegeven dat de Gemeenschap met het milieubeleid streeft 
naarr een hoog niveau van bescherming, zij het rekening houdend met de uiteen-
lopendee situaties in de verschillende regio's (art. 174, tweede lid). 

Dee genoemde Verdragsdoelstellingen inzake een duurzame ontwikkeling en 
eenn hoog beschermingsniveau zijn relevant voor de communautaire bestrijdings-

Ziee over de betekenis van het Verdrag van Amsterdam voor de milieubescherming in het EG-Ver-
dragg onder meer: Van Calster en Deketelaere 1998, p. 12-25; Poostchi 1998, p. 76-84. 
Hett evenredigheidsbeginsel kan betrekking hebben op het optreden van de Gemeenschap in relatie 
tott de doelstellingen van het Verdrag (art. 5, derde lid, EG) maar kan ook betrekking hebben op 
maatregelenn van lidstaten en relatie tot Verdragsbepalingen. Zie onder meer Jans e.a. 2002, p. 182-
2088 en Jans 2000, 'Evenredigheid Revisited', 5£TV2000, 7/8, p. 270-282. 
Alduss Jans 2000A, p. 78-90. Jans illustreert deze gedachte met de 'Deense flessen-zaak' (Zaak C-
302/86,, Jur. 1988 p. 4607). De Deense retourflessenregeling (inhoudende dat alleen goedgekeurde 
flessenflessen mochten worden gebruikt) werd door het Hof indertijd te streng bevonden. Het huidige 
beginsell  van het hoog beschermingsniveau zou een andere balans bij de toepassing van het proporti-
onaliteitsbeginsell  als consequentie kunnen hebben. Dat zou bij de 'Deense flessenzaak' mogelijk tot 
eenn andere uitkomst leiden. 
Kramerr 2000, p. 9, merkt op dat de genoemde elementen niet zo veel toevoegen aan de algemene 
doelstelling. . 
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middelenregelgeving.. Bij de behandeling van deze regelgeving wordt bezien in 
hoeverree deze doelstellingen daarin doorklinken en welke juridische betekenis dit 
kann hebben. 

2.2.12.2.1 De milieubeginselen van artikel 174 EG 

Hett milieubeleid van de Gemeenschap berust op de volgende beginselen (art. 
174,, tweede lid): 

hett voorzorgbeginsel en het beginsel van preventief handelen; 
hett beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden 
bestreden; ; 
hett beginsel dat de vervuiler betaalt. 

HetHet voorzorgbeginsel 
Hett voorzorgbeginsel is in het Verdrag niet gedefinieerd. De Gemeenschapsrech-
terr gaat bij de toepassing van het voorzorgbeginsel in op de mate waarin onder-
zoeksgegevenss al of niet vereist zijn om actie te ondernemen. 

Preventievee maatregelen kunnen getroffen worden, ook al is de realiteit en de ernst 
vann de risico's nog niet volledig aangetoond, zo komt naar voren uit de jurispru-
dentie.100 Enerzijds kan een preventieve maatregel niet worden gerechtvaardigd 
mett een louter hypothetische benadering van het risico op grond van loutere veron-
derstellingenn die nog niet wetenschappelijk zijn onderzocht. Anderzijds hoeft het 
bestaann en de omvang van het risico niet volledig door sluitende wetenschappelijke 
gegevenss te zijn aangetoond. Ook wanneer onvoldoende wetenschappelijke gege-
venss beschikbaar zijn en een volledige wetenschappelijke beoordeling langdurig 
onderzoekk zou vergen, kan dit de overheid niet beletten preventieve maatregelen 
tee treffen.11 

Dee jurisprudentie inzake het voorzorgbeginsel heeft voor een belangrijk deel 
betrekkingg op zaken die de gezondheid betreffen, maar ook bij milieu-effecten is 
ditt beginsel aan de orde, zo blijkt uit de jurisprudentie van het Hof.12 

Dee Commissie heeft beleidslijnen geformuleerd voor de interpretatie en toe-
passingg van het voorzorgbeginsel. Voor toepassing moet een potentieel gevaar 
voorr mens, plant, dier of milieu zijn onderkend, waarbij de wetenschappelijke 
evaluatiee onvoldoende zekerheid biedt. De Commissie ziet de toepassing als een 
vormm van risicomanagement, waarbij alle belanghebbende partijen betrokken 

GvEAA 11 september 2002, zaak T-13/99 (Pfizer), r.o. 140, Jur. 2002, p. 11-3305, en HvJEG 9 
septemberr 2003, zaak C-236/01 (Monsanto-nieuwe voedingsmiddelen), r.o. 111 (www.curi-
a.eu.int).(Ziee voor zaak C0236/01 Thijs Etty and Han Somsen, European Court of Justice: Case 
Reports,, EELR 2004/1, p. 3-18.. 
GvEAA 11 september 2002, zaak T-13/99, r.o. 140, 143, 144 en 160 (Pfizer). 
HvJEGG 21 maart 2000, zaak C-6/99 (Greenpeace, genetisch gemodificeerde maïs), Jur. 2000, p. 
1-1651,, M en R 2000/7/8, nr. 64 m.nt. Jans. 

http://www.curi
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dienenn te zijn. Voor de toepassing gelden onder meer vereisten inzake proportio-
naliteit,, consistentie en afweging van kosten en baten.13 

Eenn voorbeeld van toepassing van dit beginsel is een Commissierichtlijn ter aan-
scherpingg van de norm voor arseenverbindingen ten behoeve van houtverduurza-
ming,, in afwachting van de beoordeling van de stof in het kader van de Biociden-
richtlijn.. De Commissie baseert deze richtlijn op het voorzorgbeginsel.14 

Inn de literatuur wordt dit beginsel zo uitgelegd dat ook bij een sterk vermoeden 
vann nadelige uitwerking actie vereist kan zijn. Met milieubeschermingsmaatrege-
lenn hoeft niet gewacht te worden tot causale verbanden tussen activiteiten en 
effectenn zijn aangetoond.15 

HetHet beginsel van preventief handelen 
Hett beginsel van preventief handelen impliceert dat milieu-aantastingen in begin-
sell  niet bestreden maar voorkomen dienen te worden. Daarbij kan worden ge-
dachtt aan technologische maatregelen, aan het in een zo vroeg mogelijk stadium 
vann de besluitvorming rekening houden met milieugevolgen en aan het vermijden 
vann milieugebruik dat aan ecologische evenwichten schade toebrengt.16 Ook 
onderzoeksverplichtingenn in het kader van een vergunningverlening kunnen uit 
ditt beginsel voortvloeien.17 Het preventiebeginsel wordt ook wel zo uitgelegd 
dat,, als er sprake is van een risico waardoor schade kan optreden, actie onderno-
menn dient te worden om die schade te voorkomen.18 

Eenn voorbeeld van een preventiebenadering biedt de Biocidenrichtlijn met de 
bepalingg dat de voorzienbare mogelijkheid van onaanvaardbare effecten op de 
luchtkwaliteitt een reden is voor niet toelating.19 Ook de Gewasbeschermingsmid-
delenrichtlijnn bevat in de Uniforme beginselen enkele voorbeelden van een preven-
tieaanpak,, zoals het voorschrift waar mogelijk de beginselen van geïntegreerde be-
strijdingg toe te passen, gericht op toepassing van diverse methoden, met zo veel 
mogelijkk beperking van chemische middelen en het gebruiksvoorschrift zo gering 
mogelijkee hoeveelheden bestrijdingsmiddel toe te staan, ook als hogere hoeveel-
hedenn niet leiden tot onaanvaardbare risico's.20 

133 Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel, COM(2000) 1 definitief. 
144 Commissierichtlijn 2003/2 inzake de beperking van het op de markt brengen en het gebruik van 

arseen,, PbEG 2003 L 4/9. 
155 Kramer 2000, p. 17; Jans e.a. 2000, p. 45; Sevenster 1992, p. 407. Zie voor een overzicht: Tho-

mass J. Daemen, 'The EC's Evolving Precautionary Principle', European Environmental Law Re-
view,view, 2003/1, p. 6-19. 

166 Sevenster leidt deze elementen in 1992 af uit diverse Milieu Actieprogramma's (Sevenster 1992, p. 
110-112). . 

177 Jans e.a. 2000, p. 46. 
188 Alan Doyle en Tom Carney, 'Precaution and Prevention: Giving Effect to Article 130r Without 

Directt Effect', European Environmental Law Review, 1999, p. 44-47, hier p. 46. 
199 Gemeenschappelijk beginsel 86 (Biocidenrichtlijn). 
200 Richtlijn 91/414, art. 3, derde lid; Uniform beginsel C.l .3. 
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Uitt de aangehaalde jurisprudentie en uit de literatuur over de beginselen komt 
naarr voren dat het onderscheid tussen voorzorg en preventie niet altijd even 
duidelijkk is.21 Bij preventiemaatregelen zal de zekerheid over te voorkomen ne-
gatievee effecten vaak aanwezig zijn. Maar ook maatregelen die, bij het ontbreken 
vann zekerheid, uit voorzorg worden genomen, worden vaak aangeduid als pre-
ventievee maatregelen. Uit de gegeven voorbeelden kan worden geconcludeerd dat 
hett vooral om accentverschillen gaat. Dat geldt ook voor het volgende beginsel. 

HetHet beginsel van bestrijding bij voorrang aan de bron 
Hett beginsel van bestrijding bij voorrang aan de bron houdt in dat milieu-aantas-
tingenn zo vroeg mogelijk worden bestreden. In de literatuur wordt uit dit begin-
sell  een voorkeur afgeleid voor emissienormen boven milieukwaliteitsnormen.22 

Hett accent lijk t hierbij vooral te liggen op het moment waarop de verontreiniging 
wordtt bestreden. Ten aanzien van dit beginsel wordt overigens opgemerkt dat het 
meerr om 'wishful thinking' gaat dan om realiteit. De gemeenschapsinstellingen 
hebbenn een belangrijke discretionaire bevoegdheid. Zo kan de voorkeur voor 
emissienormenn boven kwaliteitsdoelstellingen wel op het beginsel worden geba-
seerdd maar het beginsel verplicht niet tot realisering van de doelstellingen.23 

Opp bestrijdingsmiddelengebied zijn voorschriften die te maken hebben met de 
wijzee van toediening een voorbeeld van emissiebeperking en daarmee van bestrij-
dingg aan de bron, zoals het verbod op vliegtuigtoepassingen dat is opgenomen in 
hett Commissievoorstel voor een thematische strategie inzake bestrijdingsmiddelen-
gebruikk (zie par. 4.2.5). Ook de normstelling waarbij een milieukwaliteitsnorm is 
vertaaldd in een productnorm, bijvoorbeeld een verbod bij uitspoeling van een 
bestrijdingsmiddell  naar het grondwater, kan als bestrijding aan de bron worden 
getypeerd. . 

HetHet beginsel 'de vervuiler betaalt' 
Aann het beginsel 'de vervuiler betaalt' ligt ten grondslag dat de kosten van nood-
zakelijkee maatregelen teneinde aan normen te voldoen, worden betaald door 
degenee die verantwoordelijk is voor de vervuiling.24 Het beginsel kan leiden tot 

211 Kramer 2000, p. 17-18, ziet naast het voorzorgbeginsel weinig zelfstandige betekenis voor het 
preventiebeginsel.. Het begrip heeft in de Anglo-Amerikaanse literatuur een andere betekenis dan in 
dee Duitse, aldus Kramer. Vgl. Gerhard Roller, 'Environmental Law Principles in the Jurisprudence 
off  German Administrative Courts', Environmental Law Network International, 1999, p. 29-34. 
Rollerr geeft aan dat preventie vanouds betrekking heeft op maatregelen door de overheid ter be-
schermingg van belangen van burgers, tegen voorzienbare gevaren. Drupsteen ziet, onder verwijzing 
naarr De Sadeleer, als verschil tussen voorzorg en preventie dat bij voorzorg, anders dan bij preven-
tie,, de zekerheid omtrent de effecten nog ontbreekt. Hij ziet geen principieel verschil tussen preven-
tiee en het beginsel van bestrijding bij voorkeur aan de bron (Th.G. Drupsteen, 'Het Preventiebe-
ginsel',, M en R 2000/9, p. 216-222, in het bijzonder p. 217). 

222 Sevenster 1992, p. 111-112; Jans 2000, p. 46-47. 
233 Kramer 2000, p. 18-19. 
244 Zie over historie, uitleg en toepassing van dit beginsel: Sevenster 1992, p. 44-50, zich onder meer 

baserendd op een Commissiemededeling over dit onderwerp. 
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heffingen,, ter voorkoming van vervuiling, maar ook tot normstelling voor de 
vervuiler.255 Steunmaatregelen voor vervuilers, gericht op het voldoen aan nor-
men,, kunnen over het algemeen worden gezien als inbreuk op dit principe.26 

Inn de communautaire bestrijdingsmiddelenregelgeving wordt het steeds meer ge-
bruikelijkk dat bedrijven een heffing opgelegd krijgen voor door de overheid te 
verrichtenn taken, zoals dossierevaluaties. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Commis-
sierichtlijj  nen ter uitvoering van de werkprogramma's voor bestaande stoffen in het 
kaderr van richtlijn 91/414.27 Ook Verordening 304/2003 betreffende in- en uit-
voerr van gevaarlijke stoffen bevat - facultatief voor de lidstaten - een dergelijk 
heffingenstelsell  voor exportkennisgevingen.28 

Hett milieubeleid van de Gemeenschap moet berusten op deze milieubeginselen. 
Daarnaastt moet bij het bepalen van dit beleid rekening worden gehouden met de 
volgendee aspecten (art. 174, derde lid): 

dee beschikbare wetenschappelijke en technische gegevens;29 

dee milieu-omstandigheden in de onderscheiden regio's van de Gemeenschap; 
dee voordelen en lasten die kunnen voortvloeien uit al dan niet optreden; 
dee economische en sociale ontwikkeling van de Gemeenschap als geheel en 
dee evenwichtige ontwikkeling van haar regio's. 

Hett 'rekening houden met' impliceert dat de genoemde zaken geen harde rand-
voorwaardenn zijn maar factoren die moeten worden meegewogen bij de beleids-
bepaling.300 Het gaat hierbij om het vaststellen van het beleid als geheel en niet 
zozeerr om specifieke maatregelen.31 Hoewel deze beginselen zien op het milieu-
beleidd van de Gemeenschap kunnen ze, onder meer via de richtlijnen, doorwer-
kenn in het recht van de lidstaten. Bij de hierna te behandelen richtlijnen zal wor-
denn bezien welke rol de milieubeginselen daar spelen. 

2.2.22.2.2 Het integratiebeginsel 

Sindss 1987 is het integratiebeginsel in het Verdrag opgenomen. Dit beginsel 
heeftt betrekking op de integratie van milieudoelen in andere beleidssectoren (ook 

255 Jans e.a. 2000, p. 47-48. 
266 Kramer 2000, p. 19-20; Sevenster 1992, p. 47-48. 
277 Bijvoorbeeld Commissieverordening (EG) Nr. 1044/2003 tot wijziging van de Verordeningen 451/-

20000 en 1490/2002, PbEG 2003 L 151/32 (vergoeding of retributie voor de administratieve behan-
delingg en de evaluatie van de kennisgevingen en de dossiers). 

288 PbEG 2003 L 63, 1, art. 7, zevende lid. 
299 De oorsprong van deze bepaling lijk t te zijn dat geen actie vereist is wanneer gegevens nog niet 

vaststaan.. Met het voorzorgbeginsel is deze bepaling evenwel in een heel ander daglicht komen te 
staan.. Dit beginsel vereist nu actie bij een sterk vermoeden van nadelige milieu-effecten (Sevenster 
1992,, p. 127 en p. 407). 

300 Jans e.a. 2000, p. 49-50. 
311 Kramer 2000, p. 20. 
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externee integratie genoemd). Het beginsel was aanvankelijk opgenomen in de mi-
lieubepalingenn van art. 130R EG-Verdrag. Het werd in 1993 aangescherpt en is 
sindss 1997 als zelfstandig beginsel opgenomen (art. 6 EG): 

'Dee eisen inzake milieubescherming moeten worden geïntegreerd in de omschrij-
vingg en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap (...) in het 
bijzonderr met het oog op het bevorderen van een duurzame ontwikkeling'. 

Dee politieke betekenis van de centrale plaatsing van dit beginsel wordt in de 
literatuurr groot geacht.32 Over de vraag welke eisen precies moeten worden 
geïntegreerdd en wat integratie betekent, verschillen de meningen. 

Dhondtt geeft daarvan een overzicht in haar studie naar het integratiebeginsel.33 

Zijj  concludeert, mede op basis van de literatuur, dat deze 'eisen inzake milieube-
scherming'' de doelstellingen, beginselen en criteria van art. 174 omvatten. Het 
beginsell  refereert niet aan de secundaire milieuwetgeving, maar de doelstellingen, 
beginselenn en criteria zullen hierin, als het goed is, doorklinken.34 Zij conclu-
deert,, gezien onder meer het doel van het beginsel en de jurisprudentie van het 
Hof,, dat de instellingen de milieudoelstellingen op andere terreinen moeten toepas-
sen,, dat maatregelen gebaseerd moeten worden op milieubeginselen en dat met de 
milieucriteriaa rekening moet worden gehouden. Dit betekent, aldus Dhondt, dat 
eenn beleidskeuze zal moeten uitvallen voor het meest milieuvriendelijke alternatief 
off  - bij een conflictsituatie - voor het minst milieuschadelijke alternatief.35 

Dee instellingen zullen, ter realisering van beleidsdoelstellingen, bij deze keuzes 
beleidsmargess hebben. Het proportionaliteits- of evenredigheidsbeginsel zal daar-
bijj  een belangrijke rol spelen. Dat kan, ten gunste van milieubescherming, be-
perkingenn opleveren in andere beleidsterreinen, zolang geen sprake is van discri-
minatiee of van een strictere beperking dan nodig.36 

Hett integratiebeginsel kan, al met al, de doelstellingen van beleidsterreinen 
alss landbouw- en interne markt verbreden, maar hieruit kan niet worden afgeleid 
datt de milieubeginselen ook prioriteit dienen te krijgen boven andere beginselen 
off  doelstellingen.37 Een hiërarchie tussen doelstellingen is uit de Verdragstekst 
niett af te leiden, noch van milieudoelstellingen met andere gemeenschapsdoelstel-
lingen,, noch van milieudoelstellingen onderling.38 

Dee richtlijnen 91/414 en 98/8 kunnen beschouwd worden als voorbeelden 
vann integratie, in die zin dat deze richtlijnen een sterke milieubeschermingsdoel-
stellingg bevatten, terwijl ze als grondslag niet art. 174 (milieubeleid) hebben, 

Ziee bijvoorbeeld Van Calster en Deketelaere 1998, p. 18. 
Dhondtt 2003, p. 72-110. 
Dhondtt 2003, p. 79-80. 
Dhondtt 2003, p. 108-110. 
Janss 2000, p. 17-23; Jans e.a. 2000, p. 31-36. 
Janss e.a. 2000, p. 32-33. 
Kramerr 2000, p. 14-16. 

32 2 

33 3 

34 4 

35 5 

36 6 

37 7 

38 8 
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maarr 'landbouw' respectievelijk 'interne markt'. Bij de behandeling van deze 
richtlijnenn wordt nagegaan wat de integratie van de milieubeschermingsdoelstel-
lingg in deze richtlijnen betekent. Een vraag daarbij is bijvoorbeeld in hoeverre 
uitt het integratiebeginsel kan voortvloeien dat het 'substitutiebeginsel' - in de zin 
vann het voorkeur geven aan een minst milieubelastend product - onderdeel dient 
tee zijn van de beoordeling van stoffen en producten. 

2.2.32.2.3 Juridische betekenis van de milieudoelstelling en de milieubeginselen 

Dee juridische betekenis van de verschillende milieudoelstellingen en -beginselen 
iss niet altijd duidelijk. In hoeverre kan de rechtsgeldigheid van een richtlijn 
bijvoorbeeldd vanwege strijd met een milieubeginsel bestreden worden? 

Inn de literatuur wordt - vóór het Verdrag van Amsterdam - geconcludeerd 
datt aan de beginselen een beperkte juridische betekenis moet worden toege-
kend.399 Na dit Verdrag wordt nog altijd twijfel geuit aan de juridische betekenis 
vann zowel het hoog beschermingsniveau als van het integratiebeginsel.40 In juri-
dischh opzicht wordt meer verwacht van de wijzigingen in de besluitvormings-
procedures,, waardoor het Parlement voor een groot deel van de milieumaatrege-
lenn een medebeslissende rol krijgt.41 

Inn de jurisprudentie van het Hof speelt het beginsel van het hoog bescher-
mingsniveauu in 1996 een rol in een uitspraak van het Hof over de Uniforme 
beginselenn bij richtlijn 91/414.42 De voorrang van de beschermingsdoelstelling 
wordtt hierbij niet afgeleid van Verdragsbepalingen maar wordt direct ontleend 
aann de overwegingen bij richtlijn 91/414. 

Dezee zaak betreft de bescherming van het grondwater. Het Hof refereert aan de 
hogee mate van bescherming zoals opgenomen in de overwegingen bij richtlijn 
91/414.. De toelatingsprocedure dient een hoge mate van bescherming te garande-
ren.. Het Hof refereert ook aan de richtlijnoverweging dat de bescherming van 
mens,, dier en milieu voorrang moet hebben op het streven naar een betere plant-
aardigee productie. De 'Uniforme beginselen', opgenomen als bijlage VI bij richt-
lijnn 91/414 (en vastgesteld bij afzonderlijke richtlijn), worden door het Hof vernie-
tigdd omdat ze een onvoldoende beschermingsniveau bieden. 

Eenn uitspraak van het Hof uit 1998, waarin de verordening inzake stoffen die de 
ozonlaagg aantasten, werd getoetst aan de milieubeginselen van het Verdrag, laat 
zienn dat het beginsel van het hoog beschermingsniveau ook vóór de wijziging 

399 Zie bijvoorbeeld Sevenster 1992, p. 108-109, Jans 1994, p. 22-24 en Kramer 1995, p. 55-58, die 
iederr een verschillende invulling aan deze betekenis geven. 

400 Bijvoorbeeld Van Calster en Deketelaere 1998, p. 12-25, in het bijzonder p. 14-15; Poostchi 1998, 
p.. 76-84, in het bijzonder p. 77-80. 

411 Van Calster en Deketelaere 1998, p. 19. 
422 HvJEG 18 juni 1996, zaak C-303/94 (Parlement/Raad, Uniforme beginselen), Jur. 1996, p. 1-2943. 
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vann 'Amsterdam' juridische betekenis heeft.43 

Aann de orde is, voorzover hier relevant, de vraag of de 'CFK-verordening' in 
strijdd is met het beginsel van het hoog beschermingsniveau (het toenmalige art. 
130R,, tweede lid, EG-Verdrag) omdat bepaalde stoffen voor brandbestrijding niet 
zijnn verboden, waardoor slechts een deel van het milieu wordt beschermd. Het Hof 
overweegtt onder meer dat ingevolge art. 130R, eerste lid, ook maatregelen kunnen 
wordenn vastgesteld die slechts betrekking hebben op bepaalde aspecten van het 
milieu,, voorzover zij bijdragen tot het behoud, de bescherming en de verbetering 
vann de kwaliteit daarvan. Nu de verordening een verdergaande bescherming biedt 
dann het Protocol van Montreal, kan gesproken worden van een hoog beschermings-
niveau.niveau. Het beschermingsniveau hoeft niet noodzakelijkerwijs het hoogste niveau 
tee zijn dat technisch mogelijk is, aldus het Hof.44 

Hett Hof toetst hier uitdrukkelijk aan het 'hoog beschermingsniveau' van het 
Verdrag.. Het lijk t aannemelijk dat het Verdrag van Amsterdam sindsdien, met 
hett in de centrale doelstellingen opnemen van het hoog beschermingsniveau, de 
juridischee betekenis verder heeft versterkt.45 Een meer indirecte toetsing ver-
richtt het Hof in 2000 met betrekking tot richtlijn 90/220. 

Doorr de Franse rechter waren prejudiciële vragen voorgelegd inzake de procedure 
voorr het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde maïs. Het Hof onder-
zoektt op welke wijze het voorzorgbeginsel in de richtlijn is verwerkt en conclu-
deertt dat dit op verschillende wijzen is gebeurd, onder meer door de verplichting 
voorr de kennisgever om nieuwe gegevens over risico's onmiddellijk te melden. Nu 
hett hier een 'interne markt-richtlijn' betreft, heeft het voorzorgbeginsel, in over-
eenstemmingg met het integratiebeginsel, dus ook buiten de 'echte' milieumaat-
regelenn een zekere juridische betekenis.46 

Dee milieubeginselen van art. 174 en het integratiebeginsel van art. 6 EG spelen 
inn de recente jurisprudentie van het Hof regelmatig een rol, zowel bij de toetsing 
vann richtlijnen en verordeningen als bij de interpretatie daarvan. De toetsing zal 
evenwell  niet snel tot vernietiging leiden, vanwege de grote discretionaire be-
voegdheidd die de gemeenschapsinstellingen hebben bij het totstandbrengen van 

433 Zie H.G. Sevenster, 'Milieubeginselen uit EG-Verdrag toetssteen voor CFK-verordening', NTER 
1998/10,, p. 226-228. 

444 HvJEG 14 juli 1998, zaken C-284/95 (Safety Hi-Tech) en C-341/95 (Gianni Bettati), Jur. 1998, p. 
1-43011 en 1-4355. 

455 Anders Kramer 2000, p. 8-9. Kramer ziet nog altijd geen juridische betekenis van het 'hoge be-
schermingsniveau'' en ziet slechts een beperkte politieke betekenis. De besluitvorming door Parle-
mentt en Raad zal nu in theorie gemakkelijker in een hoger dan in een lager niveau van milieube-
schermingg uitmonden, omdat voor afwijking van het Commissievoorstel eenparigheid van stemmen 
vereistt is. In de praktijk wordt echter alles wat voorgesteld wordt, beschouwd als hebbende een 
hoogg niveau van milieubescherming, aldus Kramer. 

466 Aldus de annotator (HvJEG 21 maart 2000, zaak C-6/99, Jur. 2000 p. 1-1651, M en R 2000/7/8, 
nr.. 64 m.nt. Jans (Greenpeace/ggm)). 
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maatregelen.477 De laatstgenoemde uitspraak, inzake richtlijn 90/220, illustreert 
hoee beginselen van het Verdrag via de richtlijn en de interpretatie van die richt-
lij nn kunnen doorwerken naar de lidstaten. Bij het toetsen van de maatregelen van 
lidstatenn aan richtlijnen zullen deze dienen te worden uitgelegd in het licht van 
dee doelstellingen en beginselen van het Verdrag.48 Zo kunnen milieubeginselen 
uitt het Verdrag via verplichtingen voor de lidstaten doorwerken in de regelge-
vingg van de lidstaten. Het valt te bezien in hoeverre dat het geval is bij de richt-
lijnenn inzake de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

2.33 Toetsing aan de artikelen inzake het vri j  verkeer  van goederen 

Wanneerr onderwerpen (nog) niet door richtlijnen of verordeningen worden be-
streken,, worden maatregelen van lidstaten getoetst aan het Verdrag, onder meer 
aann de artikelen 28-30 EG, inzake het vrij verkeer van goederen. Artikel 28 
bevatt een verbod op kwantitatieve invoerbeperkingen en op alle maatregelen van 
gelijkee werking. 

Hett Hof heeft het begrip 'maatregelen van gelijke werking' breed uitgelegd. Het 
gaatt hierbij om maatregelen die de intracommunautaire handel, al dan niet recht-
streeks,, daadwerkelijk of potentieel, kunnen belemmeren.49 Handelsbelemme-
ringenn ten aanzien van buitenlandse producten zijn dientengevolge niet toegestaan. 
Ookk als maatregelen geen onderscheid maken tussen buitenlandse en binnenlandse 
productenn - de zogenaamde maatregelen zonder onderscheid - vallen ze onder deze 
maatregelenn van gelijke werking.50'51 

Hett verbod een niet toegelaten bestrijdingsmiddel te verkopen, voorhanden of in 
voorraadd te hebben of te gebruiken, is zo'n maatregel van gelijke werking die 
onderr het verbod van art. 28 valt, zo blijkt uit de jurisprudentie.52 Wanneer een 
middell  in de ene lidstaat wel en in de andere niet is toegelaten, heeft dit immers 
eenn belemmerende werking op de handel. Het verbod van art. 28 kan evenwel 
wordenn doorbroken door de rechtvaardigingsgronden genoemd in art. 30. 

Tott die rechtvaardigingsgronden behoort de bescherming van 'de gezondheid en 
hett leven van personen, dieren of planten'. De verboden of beperkingen mogen 
geenn middel tot willekeurige discriminatie of tot verkapte handelsbeperkingen 
tussenn de lidstaten vormen, aldus art. 30. De noodzaak van de maatregel en de 

477 Aldus de conclusie van Dhondt, na een overzicht van de jurisprudentie op dit gebied (Dhondt 2003, 
p.. 144-183). In dezelfde zin Jans e.a. 2000, p. 36-37, ten aanzien van het integratiebeginsel. 

488 Zie Jans 2000, p. 31. 
499 HvJEG 11 juli 1974, zaak 8/74 (Dassonville), Jur. 1974, p. 837. 
500 HvJEG 20 februari 1979, zaak 120/78 (Cassis de Dijon), Jur. 1979, p. 649. 
511 Het verbod op kwantitatieve m'rvoerbeperkingen en maatregelen van gelijke werking (art. 29 EG) 

betreftt niet de maatregelen die geen onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse pro-
ducten.. Art. 29 is daarom vooral een discriminatieverbod. Deze bepaling is voor toelating en ge-
bruikk van bestrijdingsmiddelen minder relevant. 

522 HvJEG 7 november 1989, zaak 125/88 (Nijman, Improsol), Jur. 1989, p. 3533. 
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beschikbaarheidd van alternatieven die het handelsverkeer minder belemmeren 
(proportionaliteitsvereiste),, spelen in de jurisprudentie hierover ook een rol.53 

Omdatt bestrijdingsmiddelen aanzienlijke risico's voor de gezondheid van mens 
enn dier en voor het milieu kunnen opleveren, is de rechtvaardigingsgrond inzake 
dee bescherming van de gezondheid en het leven van de mens54 van toepassing, 
alduss het Hof in de onderstaande zaken, die spelen in de situatie vóór de inwer-
kingtredingg van de richtlijnen 91/414 dan wel 98/8. 

Inn de zaak Fumicot Fumispore oordeelt het Hof in 1981 dat het de lidstaat vrij 
staatt het middel aan een nieuwe onderzoeks- en toelatingsprocedure te onderwer-
pen.. De toelatingsregeling van de lidstaat valt onder de rechtvaardigingsgronden 
vann het Verdrag. Echter: analyses of proeven mogen niet nodeloos worden geëist 
wanneerr deze reeds in een andere lidstaat zijn verricht en de resultaten ter beschik-
kingg kunnen worden gesteld.55 

Inn de zaak Improsol overweegt het Hof in 1989 dat, bij gebreke van volledige 
harmonisatie,, de lidstaten op grond van de rechtvaardigingsgronden van het Ver-
dragg bevoegd zijn te beslissen in welke mate zij de gezondheid en het leven van de 
menss willen beschermen, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden 
mett de door het Verdrag gestelde eisen. '(De) art. 30 en 36 EEG-Verdrag (staan) 
err niet aan in de weg (...) dat een nationale wet onder strafbedreiging verbiedt een 
niett ingevolge die wet toegelaten bestrijdingsmiddel te verkopen, voorhanden of in 
voorraadd te hebben of te gebruiken'.56 

Inn de zaak Brandsma, die betrekking heeft op een biocide, wordt de rechtvaardi-
gingsgrondd nogmaals gehonoreerd. Het verbod op verkoop en gebruik van een niet 
toegelatenn middel is gerechtvaardigd, ook als dit middel in een andere lidstaat wel 
iss toegelaten. Ook hier wordt bepaald dat wel rekening moet worden gehouden met 
technischee of chemische analyses die in een andere lidstaat zijn verricht.57 

HvJEGG 20 mei 1976, zaak 104/75 (De Peijper), Jur. 1976, p. 613. 
Inn de Fumicot-zaak spreekt het Hof over de bescherming van de 'volksgezondheid'. Het Hof lijk t 
dezee bescherming niet te onderscheiden van die inzake de 'gezondheid en het leven van personen', 
zoalss geformuleerd in art. 30. Zie hierover Jans e.a. 2000, p. 40-41. 
HvJEGG 17 december 1981, zaak 272/80 (Frans Ned. Maatsch. Biologische Produkten), Jur. 1981, 
p.. 3277, SEW 1982, p. 716-726 m.nt. D.J. Keur. Met verwijzing naar deze zaak overweegt de 
Hogee Raad dat voor het in Frankrijk toegelaten middel Acyclon-P geen onnodige onderzoeksver-
eistenn mogen worden gesteld (HR 20 november 1990, AB 1992, 13 m.nt. FHvdB). Inzake ditzelfde 
middell  oordeelt het CBB over de vervolgvraag wie de onderzoeksgegevens moet opvragen. Het 
CBBB concludeert, mede op basis van de uitspraak van het Hof van Justitie in de Fumicot-zaak, dat 
vann de Nederlandse autoriteiten mag worden gevergd dat zij de Franse autoriteiten hierom verzoe-
kenn (CBB 13 november 1992, AB 1993, 273 m.nt. JHvdV, M en R 1994/4, nr. 46 m.nt. Jans, SEW 
1994,, p. 450-456 m.nt. Temmink (Even Parijs bellen) (zie ook Deel III , par. 11.4.2.2). 
HvJEGG 7 november 1989, zaak 125/88 (Nijman, Improsol), Jur. 1989, p. 3533, r.o. 15, M en R 
1990/55 nr. 33, m.nt. Jans. 
HvJEGG 27 juni 1996, zaak C-293/94 (Brandsma), Jur. 1996, p. 1-3159. 
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Ookk residuvoorschriften voor bestrijdingsmiddelen in landbouwproducten kunnen 
onderr de rechtvaardigingsgronden van het Verdrag vallen. 

Vanwegee het op appels voorkomen van een - gezien de Nederlandse Residube-
schikkingg - te hoog residugehalte van een bestrijdingsmiddel, wordt de invoer van 
dezee appels verboden. Nu de Residurichtlijn voor de betreffende stof geen regels 
stelt,, zijn de lidstaten hiertoe bevoegd, aldus het Hof. De bevoegdheid wordt wel 
beperktt door het Verdrag. Ook hier oordeelt het hof dat 'de art. 30 en 36 EEG-
Verdragg niet eraan in de weg staan, dat een lidstaat de invoer van uit een andere 
Lid-Staatt afkomstige appels verbiedt op grond dat het residu groter is dan volgens 
dee wettelijke regeling van de invoerende Lid-Staat is toegestaan (...)\58 

Buitenn de rechtvaardigingsgronden van het Verdrag heeft het Hof rechtvaardi-
gingsgrondenn geformuleerd in de 'rule of reason'-doctrine. 

Handelsbelemmerendee maatregelen kunnen dientengevolge gerechtvaardigd zijn bij 
bepaaldee 'dwingende eisen van algemeen belang'. Dit betreft nationale maatregelen 
diee noodzakelijk zijn om belangen te beschermen die voorrang behoren te krijgen 
opp de eisen van vrij goederenverkeer, waaronder het belang van consumentenbe-
scherming599 en van milieubescherming.60 Bij deze uitzonderingen moet het, an-
derss dan bij de uitzonderingen van art. 30 EG, wel gaan om maatregelen zonder 
onderscheid.611 Daarnaast vindt beoordeling plaats op de criteria van art. 30 en op 
hett noodzaak- en proportionaliteitscriterium. 

Voorr bestrijdingsmiddelen zal deze 'rule of reason' doorgaans niet hoeven te 
wordenn toegepast omdat de rechtvaardigingsgronden van art. 30 EG veelal van 
toepassingg zullen zijn.62 

Dee hier genoemde uitspraken betreffen situaties waarin harmonisatiericht-
lijnenn ontbreken of niet van toepassing zijn. Nu de bestrijdingsmiddelenregelge-
vingg sterk is geharmoniseerd, zal het toetsingskader doorgaans niet het Verdrag 
zijnn maar de richtlijn in kwestie. De Verdragsbepalingen kunnen wel indirect een 
roll  spelen bij de toetsing van maatregelen en de uitleg van richtlijnbepalingen. 
Voorr veel residuen heeft overigens nog altijd geen harmonisatie plaatsgevonden 
(ziee par. 6.3). Bovendien bestrijken de richtlijnen niet alle aspecten van gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen, zodat ook daar sprake blijf t van toetsing aan het Ver-
drag. . 

HvJEGG 19 september 1984, zaak 94/83 (Heijn), Jur. 1984, p. 3264, r.o. 19. 
HvJJ 20 februari 1979, zaak 120/78 (Cassis de Dijon), Jur. 1979, p. 649. 
HvJEGG 20 september 1988, zaak 302/86 (Deense flessen), Jur. 1988, p. 4607. 
Dee rechtspraak tendeert evenwel naar gelijkschadeling van de toets inzake het 'zonder onderscheid' 
zijnn met die van afwezigheid van discriminatie, waardoor ook maatregelen die onderscheid maken 
gerechtvaardigdd zouden kunnen zijn. Zie voor een kanttekening op dit punt: Jans e.a. 2000, p. 329-
3300 en Kramer 2000, p. 80. 
Ziee over de rule of reason en milieubescherming Jans 2000, p. 247-252. 
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2.3.12.3.1 Reikwijdte artikel 28 EG: producteisen en verkoopmodaliteiten 

Hett Hof van Justitie heeft in de zaak 'Keek' de ruime uitleg van het begrip 
handelsbelemmerendee maatregel belangrijk ingeperkt door de zogenoemde 'ver-
koopmodaliteiten'' onder bepaalde voorwaarden niet te beschouwen als handelsbe-
lemmering.. Omdat, zoals hierna blijkt , de bestrijdingsmiddelenregelgeving ook 
dergelijkee 'verkoopmodaliteiten' kent, is deze jurisprudentie ook voor deze regel-
gevingg relevant. 

Inn de zaak Keek was aan de orde de vraag of een Franse wettelijke regeling inzake 
verkoopp met verlies in strijd was met het verbod van het toenmalige art. 30 van 
hett Verdrag (thans art. 28 EG). Het Hof concludeert dat als handelsbelemmerende 
maatregell  'niet kan worden beschouwd de toepassing op produkten uit andere Lid-
statenn van nationale bepalingen die bepaalde verkoopmodaliteiten aan banden 
leggenn of verbieden, mits die bepalingen van toepassing zijn op alle marktdeelne-
merss die op het nationale grondgebied activiteiten ontplooien, en mits zij zowel 
rechtenss als feitelijk dezelfde invloed hebben op de verhandeling van nationale 
produktenn en op die van produkten uit andere Lid-Staten'. Voor deze producten uit 
anderee lidstaten wordt immers niet de toegang tot de markt verhinderd dan wel 
meerr bemoeilijkt dan voor de nationale producten, aldus het Hof.63 

Hiermeee wordt de eerdere uitleg van het begrip handelsbelemmerende maatregel, 
ingeperkt.. Het verbod van art. 28 EG is ingevolge deze jurisprudentie wel van 
toepassingg op producteisen zoals voorschriften inzake benaming, samenstelling, 
aanbiedingsvorm,, etikettering of verpakking maar niet op de verkoopmodalitei-
ten64,, mits deze voorschriften voldoen aan de in het arrest genoemde randvoor-
waarden:: toepassing op alle marktdeelnemers en eenzelfde invloed op nationale 
productenn en producten uit andere lidstaten. Het Hof heeft in volgende uitspra-
kenn aan het begrip 'verkoopmodaliteiten' invulling gegeven. 

Onderr verkoopmodaliteiten worden verstaan de voorwaarden inzake tijd en plaats 
waaronderr goederen mogen worden verkocht en de wijzen waarop verkoop plaats-
vindtt (winkelsluitingstijden, plaats van verkoop, verkoop vanuit automaten).65 

Ookk bepaalde reclameverboden, zoals het verbod voor een bepaalde groep markt-
deelnemerss om reclame te voeren, vallen eronder.66 

HvJEGG 24 november 1993, gevoegde zaken C-267/91 en C-268/91 (Keek), Jur. 1993, p. 1-6097, 
SEWSEW 1994, p. 115-127 m.nt. K.J.M. Mortelmans. 
Inn de eerste Nederlandse vertaling van het Keek arrest werd gesproken over 'verkoopmethoden' 
(Fransee tekst: modalité's de vente). Dat is later vervangen door 'verkoopmodaliteiten'. 
HvJEGG 2 juni 1994, gevoegde zaken C-401/92 en C-402/92, Jur. 1994, p. 1-2199 (Tankstation 't 
Heuske);; HvJEG 2 juni 1994, gevoegde zaken C-69/93 en C-258/93 (Punto Casa SpA en Commune 
dii  Capena), Jur. 1994, p. 1-2355, SEW 1995, p. 199-216 m.nt. Jans. 
HvJEGG 15 december 1993, zaak C-292/92 (Hünermund), Jur. 1993, p. 1-6787. Een reclame die 
feitelijkk een verbod op verhandeling van een product inhoudt, valt niet onder het begrip verkoopmo-
daliteitenn (HvJEG 2 februari 1994, zaak C-315/92 (Clinique), Jur. 1994, p. 1-317). Een reclame-
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Ookk het kanaliseren van de verkoop van specifieke producten beschouwt het Hof 
alss verkoopmodaliteit. Dat was het geval in een zaak naar aanleiding van een 
Griekss voorschrift dat babyvoeding in Griekenland alleen via apothekers mag 
wordenn verkocht.67 

Dee annotator concludeert bij dit arrest dat de Keek-formule maatregelen omvat die 
dee toegang tot de markt ernstig kunnen belemmeren. Hij pleit voor nuancering, 
doorr invulling van de term 'bepaalde' (verkoopmodaliteiten). Bij een onevenredig 
nadeligg effect hebben op de werking van de interne markt, zouden maatregelen in 
zijnn optiek moeten worden uitgesloten van toepassing van de Keek-formule. 

Dee jurisprudentie van het Hof heeft sindsdien verfijningen maar geen belangrijke 
verschuivingenn getoond met betrekking tot de verkoopmodaliteiten-doctrine.68 

Inn de literatuur is naar aanleiding van deze jurisprudentie gewezen op moge-
lijkee gevolgen voor de noodzaak en de rechtsgrondslag van harmonisatiemaatre-
gelen.699 Uit deze jurisprudentie wordt wel afgeleid dat een harmonisatie op 
grondd van het toenmalige art. 100A EG-Verdrag (thans art. 95 EG) een duidelij-
kee relatie vereist met de belemmering van het vrije verkeer.70 Op deze relatie 
mett de rechtsgrondslag wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan. 

VerkoopmodaliteitenVerkoopmodaliteiten en bestrijdingsmiddelenregelgeving 
Inn de Nederlandse bestrijdingsmiddelenregelgeving zijn diverse voorbeelden te 

verbodd voor buitenlandse producten - een maatregel met onderscheid - valt evenmin onder de Keek-
formulee (maar kan gerechtvaardigd zijn ingevolge art. 36 (thans art. 30), omdat een nationaal 
toelatingsstelsell  (voor geneesmiddelen) anders ondergraven zou worden) (HvJEG 10 november 
1994,, zaak C-320/93 (Ortscheit), Jur. 1994, p. 1-5243. Deze drie uitspraken in: SEW 1995, p. 206-
2111 m.nt. Jans. Een reclameverbod dat de verhandeling van het product zelf betreft, valt niet onder 
hett begrip verkoopmodaliteit (HvJEG 6 juli 1995, zaak C-470/93 (Mars 10%), Jur. 1995, p. I-
1923. . 
HvJEGG 29 juni 1995, zaak C-391/92 (Commissie/Griekenland), Jur. 1995, 1-1621, SEW 1996, p. 
385,, 386, m.nt. Jans. 
Ziee voor een overzicht over de toepassing van de Keckformule in de periode 1995 - 1997: K.J.M. 
Mortelmans,, 'Jurisprudentie van het Hof van Justitie (1995-1997) met betrekking tot de interne 
markt.. Deel I: Vri j verkeer van goederen', SEW 1998, p. 226-235, hier p. 231-233. Recente juris-
prudentiee richt zich met name op vragen inzake het al of niet discriminerend zijn van maatregelen 
(Peterr Oliver, Free Movement of Goods in the European Community, London: Sweet and Maxwell 
2003,, p. 122-133). In de zaak Deutscher Apothekerverband (HvJEG 11 december 2003, zaak C-
322/01)) bepaalt het Hof in 2003 dat een verbod op postorderverkoop van receptvrije geneesmidde-
lenn niet voldoet aan de voorwaarde voor de Keek-formule, omdat dit verbod niet dezelfde invloed 
heeftt op de verhandeling van buitenlandse producten als op die van nationale producten, met name 
vanwegee de internet-verkoop. Dit is daarom wel een maatregel is die onder art. 28 valt. 
Mortelmanss merkt op dat het Keek-arrest ook gaat over de resterende ruimte voor nationaal beleid, 
afhankelijkk van de ruimere of beperktere interpretatie van de verbodsregel (K.J.M. Mortelmans, 
'Dee interne markt en het facettenbeleid na het Keek-arrest: nationaal beleid, vrij verkeer of harmo-
nisatie,, SEW 1994 p. 236-250, in het bijzonder p. 237). 
Steygerr trekt een vergelijkbare conclusie naar aanleiding van vervolg-jurisprudentie (HvJEG 13 juli 
1995,, zaak C-350/92), waar het Hof een relatie legt tussen de belemmering van het vrij verkeer en 
harmonisatiee op grond van art. 100A (thans art. 95), Elies Steyger, NTER 1995, nr. 7, p. 212-214. 
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vindenn van bepalingen die als 'verkoopmodaliteiten' beschouwd lijken te kunnen 
worden: : 

hett verbod tot aflevering van bepaalde middelen aan personen beneden 18 jaar 
(art.. 12, eerste lid, Bmw); 
hett verbod tot aflevering van bepaalde middelen aan personen die niet in het 
bezitt zijn van een bepaald legitimatiebewijs (art. 12, tweede lid, Bmw); 
anderee voorschriften betreffende het afleveren, voorhanden of in voorraad 
hebbenn (bij of krachtens art. 13, eerste lid, Bmw); 
hett verbod tot aflevering van een gewasbeschermingsmiddel aan een beheerder 
vann een verkooppunt zonder vergunning 'distribueren gewasbeschermings-
middelen'' (Besluit Vakkennis en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen, 
art.. 5; middelen voor particulier gebruik en tussenhandel uitgezonderd); 
eenn beperking van de verkoop van grondontsmettingsmiddelen, alleen door 
vergunninghouderss (Besluit regulering grondontsmettingsmiddelen, art. 4); 
eenn beperking van de verkoop van bepaalde bestrijdingsmiddelen, alleen door 
handelarenn of anderen die in het bezit zijn van bepaalde verklaringen of ver-
gunningenn (Bestrijdingsmiddelenbesluit art. 14b).71 

Dee hier genoemde onderwerpen worden niet bestreken door de toelatingsrichtlij -
nen.. Voorzover geen sprake is van harmonisatie en het inderdaad 'verkoopmoda-
liteiten'' betreft, waarbij wordt voldaan aan de voorwaarden die de jurisprudentie 
steltt - inzake alle marktdeelnemers en inzake gelijke werking voor binnenlandse 
enn buitenlandse producten - zouden dergelijke maatregelen buiten het verbod van 
art.. 28 EG vallen. Dat betekent dat maatregelen alleen getoetst worden aan dis-
criminatiee en dat onder meer een evenredigheidstoetsing, en daarmee de recht-
vaardigingg van productnormen, niet aan de orde is. Regulering op dit gebied kan 
dann beschouwd worden als een aangelegenheid van de lidstaten. 

Overigenss kan in de nationale bestrijdingsmiddelenregulering, voorzover het 
niet-geharmoniseerdee onderdelen betreft, ook ten aanzien van bepaalde gebruiks-
voorschriftenn de vraag gesteld worden of hierbij wel sprake is van een voldoende 
directt verband met de belemmering van de toegang tot de markt om onder art. 
288 EG te vallen. Bij deze 'gebruiksmodaliteiten' zal dan niet zozeer de 'Keek-
jurisprudentie'' relevant zijn, maar andere jurisprudentie waarin sprake is van een 
mogelijkk hypothetisch, indirect of onzeker verband met belemmeringen op het 
gebiedd van de toegang tot de markt.72 

All  met al zullen, voorzover de Verdragsartikelen inzake het vrij verkeer van 
goederenn op maatregelen voor bestrijdingsmiddelen van toepassing zijn, in veel 
gevallenn de rechtvaardigingsgronden van art. 30 EG gelden, mits geen sprake is 
vann zaken als discriminatie of een verkapte handelsbelemmering. Voorzover 

Ziee hierover ook Jans e.a. 2000, p. 313. 
Zoalss bijvoorbeeld HvJEG 14 juli 1994, zaak C-379/92 (Peralta), Jur, 1994, p. 1-03453 en HvJEG 
300 november 1995, zaak C-134/94 (Esso Espagnola), Jur. 1995, p. 1-04233. 
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maatregelenn onder 'verkoopmodaliteiten' vallen, dan wel dat er anderszins, bij-
voorbeeldd voor gebruiksvoorschriften, een te ver verwijderd verband zou blijken 
tee zijn met het - ruime - begrip handelsbelemmering, dan zal het verbod van art. 
288 EG niet van toepassing zijn. 

2.44 Raakvlakken met andere beleidsterreinen 

2.4.12.4.1 Milieubeleid 

Hett bestrijdingsmiddelenbeleid is één van de prioritaire actieterreinen in het 
Zesdee Milieuactieprogramma (2002-2012) van de Gemeenschap.73 Het program-
maa richt zich op het opstellen van zes thematische strategieën, onder meer voor 
gewasbeschermingsmiddelenn (art. 7, tweede lid, (c)). 

Daarnaastt behoort tot de milieubeleidsdoelstellingen de 'volledige uitvoering en 
toetsingg van de doelmatigheid van het geldende regelgevingskader, om bij wijzi-
gingg een hoog beschermingsniveau te bieden'.74 Opgeroepen wordt tot verminde-
ringg van de effecten van pesticiden op de menselijke gezondheid en het milieu, op 
hett totstandbrengen van een duurzamer gebruik en een significante algemene ver-
minderingg van de risico's en van het gebruik van pesticiden die strookt met de 
noodzakelijkee gewasbescherming. Thans gebruikte pesticiden die persistent of bio-
accumulerendd of giftig zijn of andere tot bezorgdheid aanleiding gevende eigen-
schappenn hebben, zouden waar mogelijk moeten worden vervangen door minder 
gevaarlijke,, aldus art. 7, eerste lid. 

Inn 2002 heeft de Commissie de Mededeling 'Op weg naar een thematische strate-
giee voor een duurzaam gebruik van pesticiden' gepubliceerd.75 Hierop wordt 
ingegaann in par. 4.2.5. 

2.4.22.4.2 Beleid landbouw en bodem 

Dee raakvlakken van bestrijdingsmiddelenbeleid met andere beleidsterreinen, zoals 
hett gemeenschappelijk landbouwbeleid en het bodembeschermingsbeleid76, ko-
menn in het Milieuactieprogramma niet aan de orde. Het integreren van milieu-
maatregelenn in landbouwmaatregelen lijk t een belangrijke manier om direct aan 
dee bron het bestrijdingsmiddelengebruik duurzamer te maken. De Commissie-

Besluitt 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Zesde Mi-
lieuactieprogrammaa van de Europese Gemeenschap, PbEG 2002, L 242/1. 
Datt kan een 'vergelijkende beoordeling en de ontwikkeling van communautaire vergunningprocedu-
ress omvatten', aldus art. 7, tweede lid, van Besluit 1600/2002/EG. 
COMM (2002)349 def. 
Ziee over het bodembeschermingsbeleid de Mededeling van de Commissie 'Naar een thematische 
strategiee inzake bodembescherming' (COM(2002) 179 def.), waarin de problematiek van de grond-
waterverontreinigingg wordt gesignaleerd en waarin de Commissie wijst op het ontbreken van gege-
venss over gecombineerde effecten {par. 3.3.2). 
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mededelingg inzake de thematische strategie voor het duurzaam gebruik van be-
strijdingsmiddelenn gaat dan ook uitgebreid in op het grote belang van maatrege-
lenn in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid voor een meer duur-
zaamm gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Commissie verwijst daarbij 
onderr meer naar verordening 1257/1999 ter bevordering van plattelandsontwik-
keling77,, verordening 1259/1999 betreffende milieumaatregelen bij teelt of pro-
ductie,, voor het in aanmerking komen voor subsidies78 en naar verordening 
2092/911 inzake biologische productiemethoden.79 

Bijj  verordening 1257/1999 gaat dit bijvoorbeeld om milieumaatregelen die verder 
gaann dan de 'goede landbouwpraktijk'.80 Het stimuleren van 'geïntegreerde be-
strijding'' heeft voorbeelden opgeleverd van een zeer hoge reductie (tot 55%) van 
hett bestrijdingsmiddelengebruik.81 

2.4.2.12.4.2.1 Cross Compliance 
Hett doorvoeren van kortingen op landbouwsubsidies bij het niet voldoen aan 
bepaaldee milieumaatregelen wordt 'cross compliance' genoemd.82 De aanvanke-
lij kk in verordening 1259/1999 opgenomen 'cross-compliance'-regeling, die lidsta-
tenn de keuze liet om de regeling toe te passen, is nu vervangen door een regeling 
inn verordening 1782/2003. De volledige betaling van rechtstreekse steun wordt 
gekoppeldd aan de naleving van regels met betrekking tot landbouwgrond, -pro-
ductiee en activiteit. Het gaat daarbij om basisnormen inzake milieu, voedselvei-
ligheid,, diergezondheid, dierenwelzijn en een 'goede landbouw- en milieucondi-
tie'.. De minimumeisen voor de 'goede landbouw- en milieuconditie' moeten door 
dee lidstaten worden vastgesteld (art. 3-5). Bij niet-naleving volgt een korting 
waarvann de hoogte op basis van de verordening wordt vastgesteld (art. 6-7). 

Verordeningg (EEG) nr. 1257/99 van de Raad, PbEG 1999 L 160/80, inzake steun voor plattelands-
ontwikkelingg uit het Europees Oriëntatie- en garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), zoals 
gewijzigdd bij Verordening (EG) nr. 1783/2003, PbEG 2003 L 270/70. Het verminderen van het 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen is daarbij één van de doelstellingen. De wijziging betreft onder 
meerr steunmaatregelen in verband met beperkingen die voortvloeien uit de Richtlijn inzake het 
behoudd van de vogelstand en de Richtlijn inzake instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wildee flora en fauna. 
Verordeningg (EEG) nr. 1259/1999 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschrif-
tenn voor de regelingen inzake steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbe-
leid,, PbEG 1999 L 160/113. Verordening 1259/1999 is bij Verordening 1782/2003 (PbEG 2003 L 
270/10),, met uitzondering van enkele bepalingen, ingetrokken. 
Verordeningg inzake de biologische produktiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouw-
produktenn en levensmiddelen, (EEG) nr. 2092/91 van de Raad, PbEG 1991 L 198/1, nadien gewij-
zigd.. Deze verordening reguleert de teeltwijze, etikettering en controle van producten die worden 
aangeduidd als 'biologische produkten'. De teelt hiervan vindt in principe plaats zonder bestrijdings-
middelen.. Alleen bij 'acuut gevaar' mogen bepaalde in een bijlage genoemde bestrijdingsmiddelen 
wordenn gebruikt (art. 6 jo. bijlagen I en II) . 
Opp basis hiervan in Nederland: Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (Stcrt. 1999, 252, nadien 
gewijzigd),, waarin bestrijdingsmiddelen beperkt zijn toegestaan, afhankelijk van het pakket. 
COM(2002)349def.,, p. 22. 
Inn Nederland is hiervan tot nu toe beperkt gebruik gemaakt (alternatieve bestrijdingsmiddelen of -
methodenn in de teelt van maïs en zetmeelaardappelen (Stcrt. 2000, 50)) (zie Deel III , par. 18.5.2). 
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Dezee regeling is voor lidstaten minder vrijblijvend dan de voorgaande regeling. 
Dee waarde ervan zal afhangen van de door de lidstaat te bepalen minimumeisen. 

Ookk landbouwmaatregelen die de vermindering van het bestrijdingsmiddelen-
gebruikk niet als doel hebben, kunnen aan die vermindering bijdragen, zoals rege-
lingenn inzake het braakleggen van gronden en extensivering van de productie.83 

Dee lidstaten hebben doorgaans een discretionaire bevoegdheid bij het - al of niet-
toepassenn van de genoemde milieumaatregelen.84 

Eenn sinds begin jaren negentig gesignaleerde vermindering van de hoeveelheid van 
hett bestrijdingsmiddelengebruik, kan - deels - samenhangen met landbouwmaatre-
gelen,, maar ook met het gebruik van meer gezuiverde bestrijdingsmiddelen.85 

Sindss 1996 is er in de meeste landen weer sprake van een toename van het ge-
bruik.86 6 

Afgewachtt moet worden hoe de 'Strategie voor een meer duurzaam bestrijdings-
middelengebruik'' invulling zal geven aan dat duurzame gebruik. In deze Strate-
giee zal afstemming plaatsvinden met de Strategie voor bodembescherming en met 
eenn Strategie inzake gezondheid en milieu, onder meer gericht op het beperken 
vann blootstelling aan residuen via voeding en drinkwater.87 

2.4.32.4.3 Beleid chemische stoffen 

Hett specifieke kader voor het beleid en de regelgeving voor bestrijdingsmiddelen 
heeftt raakvlakken met het beleids- en regelgevingskader voor chemische stoffen. 
Dee nieuwe regelgeving die in 2003 in ontwikkeling is voor chemische stoffen, 
zall  waarschijnlijk ook een uitwerking hebben op stoffen voor bestrijdingsmidde-
len.. Enkele relevante ontwikkelingen op dit gebied worden hier aangestipt. 

833 Verordening (EEG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaal-
dee akkerbouwgewassen, PbEG 1999 L 160/1 (gewijzigd bij Verordening 1782/2003), verleent 
compensatiee voor braaklegging. Implementatie in Nederland: Regeling EG-steunverlening akker-
bouwgewassenn (Sten. 1996, 211) en de Regeling Natuurbraaksubsidie {Stcrt. 1998, 65) (beide 
gewijzigdd Stcrt. 2000, 12). Braaklegging kan evenwel tezelfdertijd lijden tot meer intensieve teelt 
(enn meer bestrijdingsmiddelengebruik) op andere percelen en kan daardoor per saldo zelfs negatief 
zijnn voor het milieu (Oppenheimer Wolff & Donnelly 1996, par. 4.9.2). 

844 Onderzoek heeft uitgewezen dat op diverse terreinen het instrument van de cross compliance weinig 
uitwerkingg heeft gehad, omdat weinig lidstaten er gebruik van gemaakt hebben (Dhondt 2003, p. 
263). . 

855 Van een meer gezuiverd middel hoeft minder gebruikt te worden voor hetzelfde effect (waarvan een 
lageree dosis volstaat). 

866 COM(99) 22 final, Communication from the Commission, 'Directions towards sustainable agricul-
ture',, 27-1-1999, p. 8-9; Eurostat 23 January 2002, Annual pesticides sales data provided by Mem-
berr States. De Commissiemedeling 'Naar een thematische strategie voor een duurzaam bestrijdings-
middelengebruik'' geeft eenzelfde lijn aan maar wijst ook op de grote verschillen per jaar en per 
lidstaat,, daarbij signalerend dat Nederland in de jaren tachtig en negentig verreweg de hoogste 
toepassingenn (doseringen) kent (COM(2002) 349 final, p. 10-11). 

877 COM(2002) 349 def., p. 24. Zie ook het Witboek Voedselveiligheid, COM(1999) 719 def., p. 29. 
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Dee Commissie heeft in 2003, in vervolg op het Witboek chemische stof-
fen88,, voorstellen ingediend voor nieuwe regelgeving voor chemische stoffen.89 

Hett Witboek constateert dat de bestaande regelgeving voor chemische stoffen niet 
werkt.. Meer dan 100.000 bestaande stoffen zijn toegelaten zonder getest te zijn. 
Slechtss circa 140 daarvan zijn onderwerp van risicobeoordeling door lidstaten. De 
'bewijslast'' (voor de risicobeoordeling) ligt bij de overheden. Er is een algemeen 
gebrekk aan kennis en het proces van beoordeling is te traag en het veilig gebruik 
vann de meest problematische stoffen kan niet worden verzekerd, aldus enkele 
conclusies.90 0 

Dee huidige regelgeving onderscheidt 'bestaande stoffen' (meer dan 100.000) en 
'nieuwee stoffen' (circa 3000, na 1981 op de markt). Voor beide geldt een kennis-
gevingsstelsel,, met verplichtingen tot gegevenslevering, maar alleen voor nieuwe 
stoffenn verricht de kennisgever ook een risicobeoordeling. Voor de bestaande 
stoffenn wordt alleen voor 'prioritaire stoffen' - door overheden - een risicobeoor-
delingg uitgevoerd, hetgeen slechts incidenteel en na lange tijd tot maatregelen 
leidt.. In het voorgestelde nieuwe beleid - REACH91 - verdwijnt het onderscheid 
tussenn nieuwe en bestaande stoffen en worden meer verantwoordelijkheden (voor 
gegevensverzameling,, risicobeoordeling en informatieverstrekking) bij de indus-
triee (de kennisgevers of aanvragers) gelegd. 

Doelstellingenn van de nieuwe strategie zijn onder meer: bescherming van de ge-
zondheidd van de mens en het milieu, versterking van competitiekracht binnen de 
Europesee chemische industrie, stimulering van innovatie, verhoogde transparantie, 
minderr dierproeven en aansluiting bij de WTO-verplichtingen.92 Met REACH 
wordtt gestreefd naar het sneller beschikbaar komen van informatie, die openbaar 
wordtt gemaakt en op basis waarvan binnen een redelijke termijn maatregelen 
kunnenn worden genomen.93 Daarbij ligt de nadruk op de bestaande stoffen. De 
'bewijslast'' verschuift naar de industrie.94 

Hett concept-Commissievoorstel is na intensieve consultatierondes, waaronder een 
grootschaligee internetconsultatie, sterk afgezwakt. 

Strategiee voor een toekomstig beleid voor chemische stoffen, COM(2001) 88 def. (Witboek chemi-
schee stoffen). 
COM(2003)) 644 def., Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
inzakee de registratie en beoordeling van en de vergunningverlening en beperking ten aanzien van 
chemischee stoffen (Reach), tot oprichting van een Europees Chemicaliënagentschap en tot wijziging 
vann Richtlijn 1999/45/EG en Verordening (EG) nr. (inzake persistente organische stoffen). 
Voorstell  voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot het wijzigen van Richtlijn 
67/548,, teneinde deze aan te passen aan de Verordening. 
Witboekk chemische stoffen, par. 2.1. 
Registration,, Evaluation, Authorisation of Chemicals. 
Witboekk chemische stoffen, par. 2.2. 
Witboekk chemische stoffen, par. 4. 
Witboekk chemische stoffen, par. 3. 
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Zoo zijn vereisten voor de producenten, importeurs en gebruikers ('downstream') 
versoepeld.. De laatsten hoeven bijvoorbeeld geen veiligheidsrapporten te maken. 
Dee registratievereisten voor stoffen geproduceerd in hoeveelheden tussen 1 en 10 
ton,, zijn versoepeld. Zorgplichtbepalingen zijn geschrapt. Geheimhoudingsbepalin-
genn voor bedrijfsgeheimen zijn versterkt.95 De inperking van de reikwijdte van de 
verordeningg leidt ertoe dat slechts voor 10% van de bestaande stoffen veiligheids-
beoordelingenn gemaakt zullen worden en dat stoffen in consumentenproducten 
doorgaanss buiten de regelgeving vallen.96 

VoorgesteldeVoorgestelde regelgeving chemische stoffen 
Dee 'REACH-verordening' zal meer dan 40 richtlijnen en verordeningen vervan-
gen,, waaronder richtlijn 76/769 en verordening 793/93. Richtlijn 67/548 zal 
wordenn gewijzigd. De verordening bevat een registratiestelsel en een vergunnin-
genstelsel.. Het verstrekken van informatie binnen de keten van productie naar 
gebruikk neemt een belangrijke plaats in. 

Err is een registratieverplichting voor stoffen boven een bepaalde hoeveelheid per 
producentt of importeur per jaar (titel II) . Producenten en importeurs leveren voor 
dezee registratie gegevens aan het op te richten Europees Chemicaliën Agentschap 
(ECA).. Vervolgens gelden er informatieverplichtingen. Via op te stellen veilig-
heidsinformatiebladenn dienen andere partijen in de keten te worden geïnformeerd 
(titell  IV). Lidstaten verrichten evaluaties van dossiers, waarbij het ECA beoorde-
lingscriteriaa opstelt. Waar nodig vragen lidstaten nadere informatie, waarbij af-
stemmingg met andere lidstaten plaatsvindt. Met het oog op de beperking van dier-
proevenn moeten producenten voor bepaalde testen toestemming hebben van de 
bevoegdee instanties (titel VI). Daarnaast is voor het in de handel brengen en ge-
bruikenn van 'stoffen met zeer zorgwekkende eigenschappen' een vergunning ver-
eist,, te verlenen door de Commissie (titel VII) . Bij de besluitvorming over de 
vergunningg speelt het substitiebeginsel een rol, maar alleen wanneer het risico van 
menss en milieu niet afdoende wordt beheerst (art. 57). Van de Commissie-vergun-
ningbesluiten,, waarbij een comité-raadplegingsprocedure wordt gevolgd, worden 
slechtss samenvattingen bekend gemaakt (art. 61, negende lid). Besluiten tot het 
beperkenn van productie, handel en gebruik, zijn eveneens Commissiebesluiten, vast 
tee stellen op basis van een comité-regelgevingsprocedure (art. 65). 

Tegenn de ECA-besluiten, bijvoorbeeld over een vrijstelling van registratie of over 
eenn afwijzing van registratie, kan beroep worden ingesteld door degene tot wie het 
besluitt is gericht, bij een kamer van beroep bij het ECA. Derde-belanghebbenden 
hebbenn dit recht dus niet. Tegen de besluiten van de kamer van beroep (en tegen 
ECA-besluitenn waarvoor geen beroep op de kamer van beroep mogelijk is) kan, 
ingevolgee art. 230 EG, beroep bij het Hof worden ingesteld (art. 87-90). 

Persberichtt Europese Commissie, Memo/03/213, 'Q and A on the new Chemicals policy REACH'. 
Europeann Environmental Bureau, EEB Position on Commission proposal for a Regulation on 
REACH,REACH, 10 december 2003. 
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GeenGeen strengere eisen door lidstaten 
Dee verordening wordt gebaseerd op art. 95 EG. Ingevolge een ruime 'vrij ver-
keersbepaling'' (art. 125) mogen lidstaten van een stof die voldoet aan de veror-
deningg niet alleen de invoer en het in de handel brengen, maar ook de vervaardi-
gingg of het gebruik niet verbieden, beperken of belemmeren. Dat geldt ook voor 
eenn stof in een preparaat of voorwerp. Er is een vrijwaringsbepaling op basis 
waarvann een lidstaat tijdelijk maatregelen kan treffen bij gegronde redenen voor 
eenn risico voor mens of milieu (art. 126). 

StoffenStoffen voor bestrijdingsmiddelen 
Ookk werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen zullen onder de REACH-veror-
deningg vallen. Deze stoffen worden beschouwd als geregistreerde stoffen (art. 8). 
Dee informatieverplichtingen, bijvoorbeeld inzake veiligheidsinformatiebladen, 
vann de verordening zullen dientengevolge ook op deze stoffen betrekking hebben. 

Mogelijkk werkt de REACH-systematiek op termijn ook op andere punten 
doorr in de regelgeving voor bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld voor het mee-
wegenn van vervangingsmogelijkheden en voor de dierproefregeling, die in de 
REACH-opzett iets verplichtender lijk t dan in de bestrijdingsmiddelenregelgeving. 

2.4.42.4.4 Afrondende opmerkingen aangrenzende beleidsterreinen 

Vann de beleidsterreinen die belangrijke raakvlakken hebben met de bestrijdings-
middelenproblematiek,, bevat het communautaire landbouwbeleid op onderdelen 
aanzettenn en mogelijkheden voor het integreren van bestrijdingsmiddelenmaatre-
gelenn in landbouwmaatregelen. Lidstaten hebben doorgaans een grote discretio-
nairee ruimte om hieraan al dan niet invulling te geven. Op andere terreinen, 
zoalss bodem en voedselveiligheid, zijn er beleidsvoornemens voor meer afstem-
mingg of integratie, maar afgewacht moet worden hoe deze vorm krijgen. De 
strategiee die in ontwikkeling is voor een meer duurzaam bestrijdingsmiddelenge-
bruikk is daarvoor van belang. 

Dee voorbereidingen voor het REACH-beleid laten zien dat het nog lang zal 
durenn voor de eerste stap - het beschikken over adequate informatie - naar een 
stoffenbeleidd met een hoog beschermingsniveau gezet zal zijn. Het chemische 
stoffenbeleidd is nog te weinig uitgekristalliseerd om conclusies over gevolgen 
voorr het bestrijdingsmiddelenbeleid te kunnen trekken. 



3.. Enkele EG-rechtelijke begrippen en procedures 

Ditt hoofdstak behandelt enkele begrippen en procedures die voor het vervolg van 
dezee studie relevant zijn. De behandeling wordt toegespitst op de richtlijnen en 
verordeningenn die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen.' Voor een 
meerr diepgaande behandeling van de EG-rechtelijke leerstukken wordt ter plaatse 
verwezenn naar EG-rechtelijke literatuur. 

3.11 Rechtsgrondslag 

Dee Gemeenschapsorganen hebben geen algemene bevoegdheid tot regelgeving. 
Eenn richtlijn of verordening vereist een rechtsbasis of -grondslag in het Verdrag. 
Dezee grondslag bepaalt de te volgen besluitvormingsprocedures en heeft invloed 
opp de discretionaire ruimte voor een lidstaat tot afwijking van een regeling. De 
hierr behandelde richtlijnen/verordeningen hebben de volgende rechtsgrondslag2: 

art.. 43 (thans 37): gewasbeschermingsmiddelen; residurichtlijn 90/642; 
art.. 43 en 100: overige residurichtlijnen; 
art.. 95: introductie genetisch gemodificeerde organismen; 
art.. 100A (thans 95): biociden; inspectie en verificatie GLP; 
art.. 100/100A: beperking gevaarlijke stoffen en preparaten; 
art.. 100 (thans 94): verbodsrichtlijn bestrijdingsmiddelen; GLP-richtlijn; 
art.. 1OO/235/130S (thans 308/175): oppervlaktewater voor drinkwater; aqua-
tischh milieu, lozingen gevaarlijke stoffen; drinkwater; grondwater; 
art.. 130S (thans 175): verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische 
stoffen;; verordening bescherming ozonlaag; 
art.. 175: kaderrichtlijn water; verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemi-
schee stoffen. 

Thanss gaat het voor bestrijdingsmiddelen met name om de artikelen 37, 95 en 
1755 EG. 

Voorr bronverwijzingen en andere informatie inzake de in dit hoofdstuk aan de orde komende richt-
lijnenn en verordeningen, zie de hoofdstukken 4-7. 
Mett de inwerkingtreding van de Europese akte, in 1987, werd onder meer art. 100A in het Verdrag 
opgenomen.. Daarmee werd de eerder gebruikte rechtsgrondslag voor milieumaatregelen (art. 100 
jo.. art. 235) overbodig. De besluitvorming inzake het milieubeleid werd vóór 1987 meestal geba-
seerdd op de art. 100 en 235. Art. 100 zag op maatregelen die van invloed zijn op de werking van 
dee gemeenschappelijke markt. Art. 235 werd daarnaast als rechtsgrondslag gebruikt omdat dit een 
basiss bood voor maatregelen in gevallen waarin het Verdrag niet in de vereiste bevoegdheden voor-
zagg (Jans e.a. 2000, p. 19). 
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Art.. 37 biedt voor landbouwmaatregelen een specifieke rechtsgrondslag. Dat kan 
eenn combinatie zijn van landbouw- en gezondheids- of milieumaatregelen.3 Maat-
regelenn op basis van dit artikel komen tot stand met raadpleging van het Parle-
ment.44 Een afwijkingsprocedure voor lidstaten tot het behouden of treffen van 
verdergaandee maatregelen ontbreekt. 

Art.. 95 ziet op de werking van de interne markt. De bevoegdheid van de 
gemeenschapswetgeverr op dit terrein is in 2000 door het Hof belangrijk ingeperkt 
(ziee hierna). Maatregelen op basis van art. 95 komen tot stand met medebeslissing 
vann het Parlement en dit artikel biedt lidstaten een procedure voor het behouden of 
treffenn van verdergaande beschermingsmaatregelen. 

Art.. 175 biedt een specifieke basis voor milieumaatregelen. Ook hier komen 
maatregelenn tot stand met medebeslissing van het Parlement. Lidstaten kunnen, 
ingevolgee art. 176, met inachtneming van Verdragsbepalingen, verdergaande be-
schermingsmaatregelenn treffen. De keuze tussen de art. 175 en 95 werd na het 
Verdragg van Amsterdam minder essentieel omdat de besluitvormingsprocedures die 
voorheenn verschilen, sindsdien gelijk zijn.5 Nu geldt voor beide de medebeslis-
singsproceduree (art. 251).6 

Inn de literatuur wordt art. 95 EG, onder verwijzing naar jurisprudentie, door-
gaanss als basis gezien voor productregelgeving, ook waar het milieubeleid be-
treft.77 Uit de rechtspraak van het Hof kan worden afgeleid dat de keuze van de 
rechtsgrondslagg gebaseerd dient te zijn op het doel en de inhoud van de regeling. 
Wanneerr de regeling twee hoofddoelstellingen kent, moeten ook twee rechtsbases 
gebruiktt worden, tenzij deze niet met elkaar verenigbaar zijn. Bij meerdere doel-
stellingenn dient het hoofddoel of het zwaartepunt van de regeling doorslaggevend 
tee zijn.8 

Ditt was aan de orde in de Titaandioxide-zaak, over de op art. 130S (thans art. 
175)) gebaseerde richtlijn, waar het ging om titaandioxide-afval. Het Hof overweegt 
datt een richtlijn niet reeds onder 130S valt omdat deze milieubescherming ten doel 
heeft.. Nu de milieumaatregelen in kwestie direct de interne markt raken en nu ook 

Barentss 2003, p. 125, met jurisprudentieverwijzingen en Kramer 2000, p. 67, met jurisprudentie-
verwijzingen,, onder meer naar HvJEG C-405/92 (Mondiet), Jur. 1993, p. 1-6133. Het Hof legt in 
'Mondiet'' de relatie met het integratiebeginsel en concludeert dat de visserij maatregel niet enkel 
vanwegee eisen inzake milieubescherming onder de specifieke milieugrondslag (toen art. 130S) valt. 
Inn HvJEG 19 september 2002, zaakC-336/00 (Huber), Jur. 2002, p. 1-07699, overweegt het Hof 
dat,, naar vaste rechtspraak, art. 43 (thans art. 37) de juiste basis is voor iedere wetgeving inzake 
dee landbouwproducten van Bijlage II, van het Verdrag. 
Besluitvormingg ingevolge art. 37 gebeurt formeel op basis van gekwalificeerde meerderheid, maar 
inn de praktijk veelal op basis van unanimiteit (Barents 2003A, p. 978). 
Dee afbakening tussen an. 100A en art. 130S was aan de orde in de Titaandioxide zaak (HvJEG 11 
junii  1991, zaak C-300/89, Jur. 1991, p. 1-2867, MenR 1993, p. 578-581, m.nt. Jans) (zie hierna). 
Art.. 175 kent voor enkele gebieden nog een 'samenwerkingsprocedure' (alleen raadpleging Parle-
mentt en besluitvorming door de Raad met eenparigheid van stemmen), onder meer voor maatrege-
lenn van in hoofdzaak fiscale aard en van ruimtelijke ordening (art. 175, tweede lid). 
Ziee bijvoorbeeld Mortelmans 2003, p. 935. 
Ziee over de jurisprudentie op dit gebied Dhondt 2003, p. 170, en Kramer 2000, p. 56-58. 
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interne-marktmaatregelenn een hoog beschermingsniveau kunnen inhouden, is art. 
100AA (thans art. 95) de juiste rechtsbasis, zo oordeelt het Hof.9 

Off  het doel van een regeling de bescherming van het milieu is, dan wel het be-
reikenn van de interne markt, is niet altijd duidelijk. 

Kramerr noemt als voorbeeld richtlijn 91/173, waarin het gebruik van PCP zeer 
sterkk wordt beperkt, en waar de hoofddoelstelling milieubescherming is en niet het 
functionerenn van de interne markt. Meer dan doel en inhoud van de richtlijn dient 
naarr zijn mening de vraag of uniformiteit gewenst is, richtinggevend te zijn voor 
dee keuze van de rechtsbasis, waarmee productregelgeving art. 95 als basis vereist. 
Ditt is uit milieu-oogpunt geen probleem daar, ingevolge het integratiebeginsel, ook 
hierr milieuvereisten geïntegreerd moeten worden.10 

Dee discussie over de rechtsgrondslag krijgt een andere wending met de uitspraak 
inzakee de Tabaksreclamerichtlijn, waarin het Hof de rechtsbasis van art. 100A 
(thanss art. 95) inperkt. Maatregelen op basis van dit artikel moeten metterdaad 
tott doel hebben de voorwaarden voor de werking van de interne markt te verbe-
teren.. Het artikel biedt geen algemene bevoegdheid om de interne markt te regu-
leren.. Dat zou in strijd zijn met art. 5 EG, dat bepaalt dat de gemeenschapsbe-
voegdhedenn toegekende bevoegdheden zijn, aldus het Hof. 

Inn deze zaak werd verzocht om nietigverklaring van de Tabaksreclamerichtlijn, die 
eenn reclameverbod voor tabaksproducten bevatte. Een dergelijk verbod, bijvoor-
beeldd voor reclame op posters, voldoet niet aan het vereiste van het rechtstreeks 
vann invloed zijn op de interne markt. De ernst van de mededingingsverstoring 
speeltt hierbij een rol en de proportionaliteitstoetsing leidt ertoe dat bepaalde ver-
storingenn worden beschouwd als niet ernstig.11 

Dezee uitspraak kan belangrijke gevolgen hebben voor toekomstige harmonisatie-
maatregelen.122 De interne markt-rechtsgrondslag lijk t een duidelijkere relatie 
mett de verbetering van de interne markt te vereisen. Een dubbele rechtsgrond-
slagg zal daarom mogelijk vaker vereist zijn. Geconcludeerd kan worden dat de 
vanzelfsprekendheidd waarmee (milieu)productregelgeving tot nu toe op art. 95 
(voorheenn art. 100A) werd gebaseerd, na het tabaksreclame-arrest heroverweging 
verdient.. Dit geldt ook voor de Biocidenrichtlijn. 

3.1.13.1.1 De rechtsgrondslag van de richtlijnen 91/414 en 98/8 

Dee rechtsgrondslag-problematiek is van belang voor de toelatingsrichtlijnen. De 

HvJEGG 11 juni 1991, zaak C-300/89 (titaandioxide), Jur. 1991 1-2867. 
Alduss Kramer 2000, p. 57-59. 
HvJEGG 5 oktober 2000, zaak C-376/98 (Duitsland/Parlement en Raad), Jur. 2000, p. 1-8419, SEW 
2000/11,, p. 37-38; R. Barents, 'De tabaksrichtlijn in rook opgegaan', NTER 2000/12, p. 327-331. 
F.. Amtenbrink en J.F. Appeldoorn, 'Is er leven na het Tabaksreclamearrest?', SEW 2001/12, p. 
413-420. . 
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opp art. 95 EG gebaseerde richtlijn 98/8 bevat voor biociden enkele bepalingen 
waarbijj  de relatie met de verbetering van de interne markt beperkt is. Te denken 
valtt aan de reclamebepaling in art. 22 en aan de voorschriften inzake het bestrij-
denn van vergiftigingen in art. 23 Biocidenrichtlijn. Ook hier kan de tabaksrecla-
me-jurisprudentiee gevolgen hebben, zij het dat het in deze richtlijn niet de centra-
lee bepalingen van de richtlijn betreft. De richtlijnen 91/414 en 98/8 hebben een 
vergelijkbaarr toelatingsstelsel. Gezien de vele raakvlakken tussen deze richtlijnen 
zouu eenzelfde rechtsgrondslag voor beide richtlijnen voor de hand liggen. De 
rechtsgrondslagg verschilt echter vanwege het verschil in beleidsterrein (landbouw 
enn interne markt). Naar verluidt zal de komende wijziging van de op art. 43 
(thanss art. 37 EG) gebaseerde richtlijn 91/414 tot stand komen via de medebe-
slissingsprocedure.. Over de rechtsgrondslag lijk t daarbij nog onduidelijkheid te 
bestaan.133 Een wijziging van rechtsgrondslag lijk t weinig waarschijnlijk gezien 
dee voorrang van art. 37 EG ten opzichte van art. 95 EG.14 

3.22 Besluitvorming over  stoffen 

Communautairee besluiten over stoffen worden op verschillende wijzen genomen. 
Sommigee besluiten zijn richtlijnen van de Raad, bijvoorbeeld het opnemen van 
stoffenn in de bijlage bij richtlijn 76/769 (beperking gevaarlijke stoffen) en bij 
richtlijnn 79/117 (verbod bestrijdingsmiddelen op basis van bepaalde stoffen). 
Anderee besluiten zijn richtlijnen van de Commissie, zoals aanpassing van richt-
lijnbijlagenn aan de stand van wetenschap en techniek of wijziging van dossier-
vereistenn in richtlijnbijlagen. Ook het uitwerken van richtlijnonderdelen in uit-
voeringsprogramma'ss (commissieverordeningen) of in commissiebesluiten inzake 
'technischee toelichtingen' (guidance documents) kan belangrijke besluiten over 
stoffenn inhouden.15 Besluiten tot opneming van werkzame stoffen in de bijlagen 
vann richtlijn 91/414 en 98/8 hebben de vorm van commissierichtlijnen. Besluiten 
tott niet-opneming hebben hier de vorm van commissiebeschikkingen. 

3.2.13.2.1 Comiiéprocedures 

Dee Commissiebesluiten over de werkzame stoffen komen tot stand op basis van 
comitologieprocedures.. Het Comitologiebesluit16 onderscheidt vier typen proce-
dures,, waarbij de invloed van de Commissie en de lidstaten die deelnemen in 
'permanentee comités' varieert (art. 3-6).17 

Mededelingg Commissiemedewerker L. Smeets, e-mail 16-10-2003. 
Ingevolgee vaste jurisprudentie van het Hof. Kramer 2000, p. 59, verwijzend naar art. 32, tweede 
lid,, EG, spreekt van een 'lex specialis'. 
Inn het kader van de Biocidenrichtlijn komen technische toelichtingen tot stand op basis van een co-
mitéproceduree (richtlijn 98/8, art. 33 jo. art. 28). 
Raadsbesluitt 99/468/EG, PbEG 1999 L 184/23, gebaseerd op art. 202. Zie over dit besluit, over 
dee voorgeschiedenis van de comitologie en over het vorige Comitologiebesluit, de uitgebreide 
beschrijvingg en analyse van Lenaerts en Verhoeven 1999, p. 394-413. 
Lenaertss en Verhoeven 1999, p. 404 en 413. Voor milieu-aangelegenheden zijn milieugroeperingen 
somss als 'adviseur' aanwezig maar hun aanwezigheid is beperkt, aldus de schrijvers (p. 403). 
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Bijj  de regelgevingsprocedure adviseert het comité met gekwalificeerde meerderheid 
vann stemmen over een commissievoorstel. De Commissie stelt een maatregel vast 
wanneerr deze in overeenstemming is met het comité-advies. Bij een afwijkend of 
ontbrekendd comité-advies dient de Commissie een voorstel in bij de Raad. Deze 
kann binnen een bepaalde termijn voor of tegen stemmen en met dat laatste het 
voorstell  blokkeren, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen. Vervolgens 
kann de Commissie bepaalde stappen zetten. Wanneer de Raad niet beslist, stelt de 
Commissiee de maatregelen alsnog vast. 

Bijj  de beheersprocedure wordt, als de Commissie het comité-advies niet volgt, 
dee Raad direct geïnformeerd. Commissiemaatregelen zijn wel onmiddellijk van toe-
passing,, tenzij de Commissie anders beslist. De Raad kan, met gekwalificeerde 
meerderheidd van stemmen, binnen een bepaalde termijn een ander besluit nemen. 
Hett Commissiebesluit wordt dan dus vervangen door een Raadsbesluit. 

Bijj  de raadplegingsprocedure houdt de Commissie 'zoveel mogelijk' rekening 
mett het advies van het comité. Bij de vrijwaringsprocedure kan de Commissie via 
eenn snelle procedure tijdelijke maatregelen nemen in bijzondere situaties. Lidstaten 
kunnenn deze besluiten aan de Raad voorleggen. 

Hett Hof heeft geoordeeld dat de indeling van het Comitologiebesluit indicatieve 
waardee heeft. Afwijkingen zijn - gemotiveerd - mogelijk.18 In 2002 is een com-
missievoorstell  tot wijziging van het Comitologiebesluit ingediend, ter bevorde-
ringg van de transparantie en versterking van de invloed van het Parlement.19 

3.2.23.2.2 Besluitvorming over werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen 

Dee richtlijnen 91/414 en 98/8 bevatten verschillende typen besluitvormingsproce-
dures.. Voor de besluitvorming over het in de bijlagen opnemen van de werkza-
mee stoffen geldt, zowel voor gewasbeschermingsmiddelen als voor biociden, een 
'regelgevingsprocedure',, zoals hiervoor aangeduid (richtlijn 91/414, art. 19; 
richtlij nn 98/8, art. 28, derde lid). Ook voor het volledig verklaren van een dos-
sierr van een werkzame stof geldt deze procedure, zij het met een kortere termijn 
voorr de Raad (richtlijn 91/414, art. 20). 

Richtlijnn 91/414 vereist deze regelgevingsprocedure ook voor de verordeningen 
voorr het uitvoeringsprogramma en voor de communautaire besluitvorming over de 
uitzonderingsregelingenn van lidstaten bij noodsituaties (art. 8, tweede en vierde 
lid).. Voor het vaststellen van procedures voor aanvraagbehandeling geldt een 
'raadplegingsprocedure'' (richtlijn 91/414, art. 21). 
Richtlijnn 98/8 kent voor veel uitvoeringstaken een 'beheersprocedure', bijvoorbeeld 
voorr het aanpassen van dossiervereisten aan de stand der techniek en voor het 
totstandkomenn van technische toelichtingen (art. 29 en 33 jo. art. 28, tweede lid). 
Hett commissiebesluit treedt onmiddellijk in werking, maar kan, wanneer het co-

188 B.J. Drijber, 'Comitologie ook na LIFE springlevend', in ATS? 2003/5, p. 5-8, naar aanleiding 
vann HvJEG 21 januari 2003 (zaak C-378/00). 

199 COM(2002) 719 (voor maatregelen waarvoor medebeslissingsprocedures gelden). 
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mité-adviess niet wordt gevolgd, worden vervangen door een Raadsbesluit. Anders 
dann in richtlijn 98/8 zijn in richtlijn 91/414 de procedures voor deze uitvoeringsta-
kenn niet geregeld. 

Dee procedures in de richtlijnen 91/414 en 98/8 wijken op onderdelen af van het 
Comitologiebesluit.200 De comitologiebesluitvorming over de werkzame stoffen 
voorr gewasbeschermingsmiddelen is weinig 'transparant'. Dit lijk t mede samen 
tee hangen met beperkingen in de openbaarheid van bijeenkomsten en documenten 
enn met een gebrek aan duidelijke criteria voor beoordeling en besluitvorming 
terzakee van de stoffen (zie par. 4.2.1). 

3.33 Harmonisatie en discretionaire bevoegdheden lidstaten 

Harmonisatiee van wetgeving, dat wil zeggen de 'onderlinge aanpassing' of het 
'naderr tot elkaar brengen' van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van 
dee lidstaten, vindt meestal plaats via een richtlijn, welke door de lidstaat moet 
wordenn omgezet in nationaal recht. De harmonisatie kan voor bestrijdingsmidde-
lenn met name betrekking hebben op de werking van de interne markt (art. 95, 
eerstee lid), de verwezenlijking van een hoog niveau van bescherming in het 
kaderr van het milieubeleid (art. 174, tweede lid) of de uitvoering van een ge-
meenschappelijkk landbouwbeleid (art. 37, tweede lid). De discretionaire ruimte 
diee voor een lidstaat na harmonisatie resteert voor het voeren van een nationaal 
beleid,, wordt onder meer bepaald door de werkingssfeer en de harmonisatievorm 
vann een richtlijn. Werkingssfeer en harmonisatievorm hangen nauw samen, maar 
moetenn wel worden onderscheiden.21 

3.3.13.3.1 Werkingssfeer 

Mett de werkingssfeer van een richtlijn of verordening wordt aangegeven waarop 
dee harmonisatie precies betrekking heeft. Buiten die werkingssfeer heeft een 
lidstaatt - binnen de grenzen van het Verdrag - bevoegdheden voor eigen beleid 
enn regelgeving. Het gaat hierbij om de mate van uitputtendheid van een regeling, 
welkee wordt bepaald door het onderwerp dat op nationaal gebied aan de orde is 
tee vergelijken met het onderwerp van de EG-regeling.22 

Bijj  productregelgeving is allereerst essentieel op welke producten of stoffen 
eenn regeling precies betrekking heeft. Het Hof van Justitie deed met betrekking 
tott bestrijdingsmiddelen en andere stoffen verschillende uitspraken over de wer-
kingssfeerr van een richtlijn. 

Art.. 28, derde lid, Biocidenrichtlijn, bepaalt dat de Raad zich met gewone meerderheid van stem-
menn kan uitspreken tegen een Commissievoorstel. Het Comitologiebesluit vereist in de regelge-
vingsproceduree een gekwalificeerde meerderheid vereist voor deze blokkering. 
Ziee over harmonisatie van milieuwetgeving onder meer: Jans 2000, p. 101-152; Jans e.a. 2000, p. 
127-183;; Sevenster 1992, p. 13-20, 65-75 en 183-193; zie over harmonisatie in verband met de 
internee markt Barents en Brinkhorst 2003, p. 385-395. 
Ziee hierover Sevenster 1992, p. 18-19. 
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Eénn van die zaken betreft de werkingssfeer van richtlijn 79/117. Deze bevat een 
verbodsstelsell  voor het op de markt brengen en gebruiken van bestrijdingsmiddelen 
diee bepaalde actieve stoffen bevatten. Improsol, het bestrijdingsmiddel in kwestie, 
valtt daar niet onder. Het Hof concludeert dat de richtlijn alleen betrekking heeft op 
dee producten vermeld in de bijlage. De richtlijn beoogt vanwege de beperking tot 
bepaaldee stoffen 'geen volledige harmonisatie van de nationale wettelijke regelin-
genn inzake het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen', 
alduss het Hof. De Nederlandse wetgever mag daarom een ruimere definitie van het 
begripp bestrijdingsmiddel hanteren dan deze richtlijn doet.23 

Enkelee uitspraken over residuen van bestrijdingsmiddelen in voeding illustre-
renn dat de nationale regelgever bij het stellen van residunormen niet beperkt wordt 
doorr residurichtlijnen als die op het residu in kwestie geen betrekking hebben. 
Afwijkendee regelgeving is dan toegestaan, met inachtneming van het Verdrag. Het 
Hoff  toetst de residunormen in kwestie aan het Verdrag.24 

Vervolgenss is van belang welk aspect van een product of welke doelstelling 
preciess wordt bestreken. Een voorbeeld daarvan biedt een zaak over het op de 
marktt brengen en gebruiken van de stof trichloorethyleen.25 

Inn deze zaak meent de Commissie dat een strenge beperking door de Zweedse 
overheidd van het gebruik van deze stof in strijd is met classificatierichtlijn 67/548. 
Hett Hof oordeelt echter dat deze richtlijn wel de notificatie, classificatie, verpak-
kingg en etikettering van gevaarlijke stoffen bestrijkt, maar niet de voorwaarden 
waaronderr gevaarlijke stoffen op de markt gebracht worden of gebruikt worden. 
Dee 'marketing-richtlijn' 76/769 bevat in art. 2 alleen bepaalde minimumvereisten, 
enn vormt zeker geen beperking voor de regulering van een stof die niet binnen de 
werkingssfeerr van die richtlijn valt, aldus het Hof. De Zweedse regeling, uitzonde-
ringenn alleen zijn toegestaan voorzover een veiliger alternatief niet aanwezig is, 
wordtt door het Hof in overeenstemming geoordeeld met het substitutiebeginsel dat 
dee EG-regelgeving onder meer kent in richtlijn 89/391.26 

Ookk het onderscheid tussen de stof en het product dat met een stof bewerkt is, 
kann van belang zijn. Dat kwam naar voren in een zaak over de stof pentachloor-
phenoll  (PCP) en daarmee verduurzaamd hout. 

Hett Hof oordeelt in deze zaak dat de norm in richtlijn 91/173 (een dochterrichtlijn 
vann richtlijn 76/769) voor PCP en voor de zouten en esters van die stof geen 

233 HvJEG 7 november 1989, zaak 125/88, Jur. 1989, p. 3533, M en R 1990/5, p. 241, m.nt. Jans. 
Hett Hof lijk t hier op de 'werkingssfeer' te doelen, ondanks de harmonisatie-terminologie. 

244 HvJEG 19 september 1984, zaak 94/83 (Albert Heijn), Jur. 1984, p. 3264; HvJEG 13 maart 1986, 
zaakk 54/85 (Mirepoix), Jur. 1986, p. 1067; HvJEG 23 februari 1995, gevoegde zaken C-54/94 en 
C-74/944 (Cachiarelli and Stanghellini), Jur. 1995, p. 1-391. 

255 HvJEG 11 juli 2000, zaak C-473/98 (Kemikalieinspektionen/Toolex Alpha), Jur. 2000, p. 1-5681 
MenMen R 2000/11, nr. 111 m.nt. Jans. 

266 Art. 6, tweede lid, (f), richtlijn 89/391 inzake maatregelen ter bevordering van de verbetering van 
dee veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk, PbEG 1989 L 183/1, nadien gewijzigd. 
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productenn betreft die met de stof zijn behandeld. De uitzondering voor hout dat is 
behandeldd in bepaalde installaties, is een zeer specifieke uitzondering, zoals ook 
blijktt uit de overwegingen van de richtlijn. Lidstaten zijn daarom in beginsel vrij 
inn het stellen van normen voor met PCP behandelde producten, aldus het Hof.27 

3.3.23.3.2 Harmonisatievormen en discretionaire bevoegdheden lidstaten 

Binnenn de werkingssfeer van de richtlijn bepalen doel, inhoud en harmonisa-
tievormm of -systematiek de discretionaire bevoegdheden die een lidstaat heeft na 
harmonisatie.. In de richtlijnen die betrekking hebben op bestrijdingsmiddelen zijn 
verschillendee harmonisatievormen te onderscheiden, variërend van minimumhar-
monisatiee tot totale harmonisatie, en met vormen als 'wederzijdse erkenning', 
facultatievee harmonisatie en 'gemeenschappelijk recht en beleid'.28 

BevoegdheidBevoegdheid tot afwijken 
Bijj  minimumharmonisatie biedt een richtlijn basisbescherming en mag een lid-
staatt - met inachtneming van het Verdrag - verdergaande maatregelen nemen. 
Hiervann zal sprake zijn bij maatregelen die een minder directe relatie hebben met 
dee interne markt, zoals normstelling voor emissies of milieukwaliteitsnormen. 
Verschillenn in normstelling hebben hier een minder directe invloed op het vrij 
verkeerr van goederen. Voorbeelden van minimumharmonisatie in de hier behan-
deldee regelgeving zijn te vinden in Drinkwaterrichtlijn 98/83, Grondwaterricht-
lij nn 80/68, richtlijn 75/440 (Oppervlaktewater bestemd voor drinkwater), richtlijn 
76/4644 (Lozingen aquatisch milieu) en de Kaderrichtlijn water (2000/60). Deze 
regelingenn zijn gebaseerd op de milieugrondslag van het Verdrag. De tekst bevat 
somss duidelijk minimumharmonisatie, bijvoorbeeld als wordt aangegeven dat 
lidstatenn strengere voorschriften mogen uitvaardigen, zoals in richtlijn 76/464, 
art.. 10: 

'Eenn of meer Lid-Staten kunnen, in voorkomend geval, afzonderlijk of gezamen-
lijk ,, strengere voorschriften vaststellen dan die welke bij deze richtlijn worden 
beoogd.' ' 

Inn richtlijnen op basis van art. 175 EG zal zo'n minimumharmonisatieclausule 
tegenwoordigg meestal niet voorkomen omdat daarvoor thans art. 176 EG bepaalt 
datt de maatregelen op basis van de milieugrondslag niet beletten dat een lidstaat 
verdergaandee maatregelen handhaaft en treft. De minimumharmonisatie is daar-
meee in het Verdrag zelf vastgelegd. Bij minimumliarmonisatie mag een lidstaat 
inn principe wel strengere maar geen minder strenge normen stellen. 

Overr het toepassen van een minder strenge norm deed het Hof uitspraak in een 
Italiaansee drinkwaterzaak. De grenswaarde uit de Drinkwaterrichtlijn voor een 
bestrijdingsmiddell  op basis van atrazin was door de Italiaanse overheid versoepeld. 

HvJEGG 1 oktober 1998, zaak C-127/97 (Burstein), Jur. 1998, p. 1-6005. 
Ziee over de verschillende integratietechnieken Sevenster 1992, onder meer p. 65-75. 
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Hett Hof concludeert dat een uitzondering op de normstelling van de richtlijn door 
dee lidstaten slechts mocht worden toegestaan onder de voorwaarden die de richtlijn 
aangeeft.. De inhoud van de richtlijn is hier bepalend voor de afwijkingsmogelijk-
hedenn op nationaal niveau.29 

Ookk regelgeving voor producten heeft soms art. 175 EG als basis, waardoor 
lidstatenn verdergaande maatregelen kunnen treffen. Verordening 2037/2000 (O-
zonlaagafbrekendee stoffen) en Verordening 304/2003 (In- en uitvoer van bepaal-
dee gevaarlijke stoffen), zijn daarvan voorbeelden.30 Hoewel de tekst van beide 
verordeningenn daarover zwijgt, moet, ingevolge art. 175 EG, worden aangeno-
menn worden de lidstaat verdergaande maatregelen kan treffen. 

Inn deze beide verordeningen ligt een belangrijk deel van de besluitvorming 
overigenss bij de Commissie. Daarbij wordt het betreffende beleid grotendeels 
doorr de Gemeenschap geïnitieerd. In de literatuur wordt die situatie gekarakteri-
seerdd als 'gemeenschappelijk recht en beleid'?1 Deze situatie doet zich, behalve 
bijj  de vorengenoemde verordeningen, voor bij de besluitvorming over werkzame 
stoffenn voor bestrijdingsmiddelen. Planning en uitvoering van dit stoffenbeleid 
liggenn geheel op communautair niveau. Daarmee is sprake van een 'centralisatie' 
vann beleid en regelgeving. 

GeenGeen bevoegdheid tot afwijken 
Productrichtlijnenn kunnen een totale harmonisatie inhouden, waarbij lidstaten niet 
vann de betreffende regeling mogen afwijken. Afwijkende productnormen kunnen 
immerss het vrij verkeer van goederen belemmeren. De richtlijn of verordening 
steltt normen en strengere of soepelere maatregelen mogen niet worden getroffen, 
tenzijj  de betreffende richtlijn de mogelijkheid daartoe biedt. Dan gaat het om een 
doorr de richtlijn geregelde afwijking van de norm en niet om het afwijken van 
dee richtlijn. Afwijkingsmogelijkheden zijn meestal restrictief geformuleerd. 
Voorbeeldenn van totale harmonisatie op bestrijdingsmiddelengebied bieden de 
residurichtlijnenn en de etiketterings- en verpakkingsrichtlijn (Preparatenrichtlijn) 
1999/45. . 

Niett altijd is duidelijk welke harmonisatievorm nu aan de orde is. De harmo-
nisatiesystematiekk wordt meestal niet met zoveel woorden aangegeven. Deze kan 
impliciett gegeven zijn, kan voortvloeien uit het doel en het stelsel van de richt-
lijn,, uit instrumenten die wel of niet gebruikt worden, uit de rechtsgrondslag of 
uitt een combinatie van factoren. Een duidelijke aanwijzing van totale harmonisa-
tiee zijn de 'vrij verkeersclausules'. De etiketterings- en verpakkingsrichtlijn en 

299 HvJEG 22 september 1988, zaak 228/87 (Pretura di Torino), Jur. 1988, p. 5099. 
300 Leefmans 1998, p. 446-448, tekent bij de voorganger van Verordening 304/2003, Verordening 

2455/92,, aan dat deze specifiek betrekking heeft op de handel en dat deze daarom ook art. 113 EG-
Verdragg (thans, na wijziging, art. 133) als basis zou kunnen hebben. Gezien de jurisprudentie van 
hett Hof komt aan art. 113 (gemeenschappelijke handelspolitiek) 'specialiteit' toe boven art. 130S, 
alduss Leefmans. Dat wil zeggen dat art. 113 voorrang heeft boven art. 130S en dat geen sprake kan 
zijnn van cumulatie. Het Commissievoorstel voor Verordening 304/2003 noemt art. 133 als rechtsba-
sis,, maar Raad en Parlement kozen voor art. 175 (zie par. 6.7). 

311 Sevenster 1992, p. 189. 
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dee residurichtlijnen bevatten dergelijke clausules, inhoudende dat de toegang tot 
dee markt niet - om redenen die in de richtlijn geregeld zijn - verhinderd mag 
wordenn voor producten die voldoen aan de richtlijn. Art. 18 van richtlijn 
1999/455 bepaalt bijvoorbeeld: 

'(...)) lidstaten (mogen) het in de handel brengen van preparaten niet verbieden, 
beperkenn of belemmeren, op grond van hun indeling, verpakking, kenmerken of 
veiligheidsinformatiebladen,, indien die preparaten voldoen aan de voorschriften 
vann deze richtlijn.' 

Datt hierbij duidelijk in het oog moet worden gehouden wat de richtlijn wel of 
niett regelt, benadrukt art. 16 van deze richtlijn, enigszins ten overvloede: 

'Dezee richtlijn doet geen afbreuk aan het recht van de lidstaten om (...) de door 
henn noodzakelijk geachte voorschriften vast te stellen ter bescherming van de 
werknemerss die met de betrokken gevaarlijke preparaten omgaan, voorzover dit 
tenn opzichte van deze richtlijn geen wijziging van de indeling, de verpakking en 
hett kenmerken van gevaarlijke preparaten met zich brengt.' 

Residurichtlijnn 76/895, die ook een vrij-verkeersclausule bevat, heeft daarnaast 
overigenss een bepaling op basis waarvan lidstaten wel soepelere residunormen 
mogenn hanteren 'in de gevallen waarin zij zulks gerechtvaardigd achten' (art. 3). 

Datt binnen het onderwerp van de richtlijn, ook bij totale of ver gaande har-
monisatie,, sprake kan zijn van meer of minder ver gaande afwijkingsmogelijkhe-
den,, afhankelijk van de inhoud, illustreren de richtlijnen 79/117 en 76/769. 

Richtlijnn 79/117 beoogt, gezien doel, inhoud en rechtsgrondslag, een totale harmo-
nisatiee voor het op de markt brengen en toepassen van bepaalde stoffen voor be-
strijdingsmiddelen,, maar bevat op het punt van de zuiverheidsgehalten voor enkele 
stoffenn toch de mogelijkheid tot verder gaande normstelling (zie par. 6.1). 

Datt richtlijn 76/769/EEG (Beperking bepaalde gevaarlijke stoffen) een totale har-
monisatiee van voorwaarden voor het op de markt brengen en het gebruik van 
gevaarlijkee stoffen en preparaten beoogt, kan worden afgeleid uit het doel en de 
overwegingenn bij en de rechtgrondslag van de richtlijn. Toch past ook hier voor-
zichtigheidd in de conclusie dat sprake is van totale harmonisatie. In de eerste plaats 
bevatt de richtlijn geen vrij-verkeersclausule, op basis waarvan het op de markt 
brengenn van de stof, niet geweigerd zou mogen worden bij het voldoen aan de 
normstelling.. In de tweede plaats overweegt het Hof dat art. 2 van deze richtlijn 
'slechtss minimumbepalingen formuleert'.32 De vraag is of deze Hof-uitspraak 
eropp wijst dat sprake is van minimumharmonisatie. Ook zou geconcludeerd kunnen 
wordenn dat het Hof erop doelt dat de richtlijn de betreffende materie niet uitput-

Daarbijj  kwam in deze zaak dat de richtlijn op de stof in kwestie geen betrekking had (HvJEG 11 
julii  2000, zaak C-473-98 (Kemikalieinspektionen/Toolex Alpha), Jur. 2000, p. 1-5681, M en R 
2000/11,, nr. I l l , m.nt. Jans). 
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tendd regelt. Gezien de tekst van de richtlijn, waarin per stof de verboden verschil-
lendd zijn geformuleerd, lijk t het laatste het meest waarschijnlijk (zie par. 6.2). 

VerschillenVerschillen binnen een richtlijn of verordening 
Binnenn een richtlijn of verordening kan sprake zijn van verschillende harmoni-
satievormenn en daarmee van verschillen in de discretionaire bevoegdheid die 
resteertt voor een lidstaat. Zo gold bijvoorbeeld de minimumharmonisatie van 
Drinkwaterrichtlijnn 80/778 niet voor de levensmiddelen die voldeden aan de 
waterkwaliteitsnormenn van de richtlijn. Op dit punt mochten geen verdergaande 
waterkwaliteitseisenn worden gesteld. Deze richtlijn bevatte dus ook een element 
vann totale harmonisatie.33 

Dee richtlijnen 91/414 en 98/8 bevatten de systematiek van 'wederzijdse er-
kenning'kenning' (par. 4.3.5 en 5.3.7), op basis waarvan lidstaten een toelating van een 
anderee lidstaat in beginsel moeten erkennen en - voor gewasbeschermingsmid-
delenn - ook de proeven die voor een toelating in een andere lidstaat zijn gedaan, 
moetenn erkennen. Daarnaast bevatten deze richtlijnen op verschillende punten 
eenn 'facultatieve harmonisatie', waarbij het aan de lidstaat wordt overgelaten een 
maatregell  al of niet te treffen. De lidstaten kunnen bijvoorbeeld een regeling 
treffenn ter beperking van dierproeven, maar zij hoeven dat niet. Op deze discreti-
onairee bevoegdheden voor lidstaten wordt in het vervolg van dit deel ingegaan. 

Hoewell  een zaak die niet expliciet in een richtlijn is genoemd toch binnen de 
harmonisatiee kan vallen (impliciete harmonisatie), wil dit niet tevens zeggen dat 
toepassingg van andere instrumenten dan genoemd in een richtlijn nooit mogelijk 
is. . 

Dee vraag of richtlijn 91/414 de lidstaten ruimte laat voor een regulerende heffing 
opp gewasbeschermingsmiddelen, wordt door de Commissie positief beantwoord, 
ookk al voorziet de richtlijn niet in een heffingenstelsel.34 Ook Commissierichtlijn 
451/20000 geeft dat aan, in art. 14 (par. 4.1.3.2). 

Inn de literatuur wordt geopperd dat denkbaar is dat meer minimumharmonisatie 
zall  plaatsvinden, mede in verband met het subsidiariteits- en het evenredigheids-
beginsel.. Deze beginselen impliceren dat de Gemeenschap alleen optreedt indien 
dee lidstaten bepaalde doelstellingen onvoldoende kunnen verwezenlijken en dat 
hett optreden van de Gemeenschap niet verder gaat dan nodig is voor het berei-
kenn van de doelstellingen (art. 5, tweede lid, EG).35 Ook op het gebied van 
productharmonisatiee zou dit het geval kunnen zijn. Daarbij zou de situatie zich 
kunnenn voordoen dat strengere normstelling wel voor de nationale producten 

Art.. 4, tweede lid, van richtlijn 80/778 bevatte daartoe een vrij-verkeersclausule. Een dergelijke 
clausulee ontbreekt in de nieuwe, op art. 175 gebaseerde, Drinkwaterrichtlijn 98/83. 
PbEGPbEG 1993, C86/1 (Antwoord op schriftelijke vraag nr. 2930/91). De Commissie antwoordt dat 
eenn EG-heffing op het gebruik van bestrijdingsmiddelen pas op lange termijn zal worden overwo-
gen.. Lidstaten mogen evenwel een heffing invoeren, met dien verstande dat de regelgeving in 
overeenstemmingg moet zijn met de communautaire voorschriften, waaronder die inzake de regeling 
voorr accijnsproducten. 
Ziee hierover Jans 2000, p. 31 en Timmermans 2003, p. 116-123. 
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wordtt toegestaan maar, met het oog op het functioneren van de interne markt, 
niett op in te voeren producten.36 

Vanwegee de samenhang van milieuproductregelgeving met de interne markt, 
iss het enerzijds de vraag in hoeverre minimumharmonisatie hier mogelijk is. 
Anderzijdss hebben deze richtlijnen naast het bevorderen van de interne markt een 
hoogg milieubeschermingsniveau als doel. Hoewel een richtlijn met totale harmo-
nisatiee en een richtlijn met minimumharmonisatie beide een soepele of een stren-
gee norm kunnen bevatten, kan het doel van een hoog beschermingsniveau in 
bepaaldee situaties gebaat zijn bij minimumharmonisatie waarbij lidstaten zelf 
strengeree eisen mogen hanteren.37 

Geconcludeerdd kan worden dat de richtlijnen die relevant zijn voor bestrij-
dingsmiddelenn soms een totale harmonisatie inhouden. Dit is evenwel niet per 
definitiee het geval, ook niet als het milieuproductrichtlijnen betreft. Er kan spra-
kee zijn van mengvormen van harmonisatie. Bovendien moet steeds eerst worden 
bezienn waarop de richtlijn precies betrekking heeft. Bij het bepalen van de be-
voegdheidd van een lidstaat tot het voeren van een eigen beleid, afwijkend van 
eenn richtlijn of verordening, zijn daarom het doel en de inhoud van de richtlijn 
richtinggevend. . 

3.3.33.3.3 Procedures voor afwijking na harmonisatie 

Vann de richtlijnen die art. 175 als rechtsbasis hebben, kunnen lidstaten in begin-
sell  op grond van art. 176 afwijken door strengere beschermingsmaatregelen te 
handhavenn of te treffen. 

Voorr de richtlijnen op basis van art. 95 EG, waaronder de op het voormalige 
art.. 100A gebaseerde Biocidenrichtlijn, geldt dat lidstaten gebruik kunnen maken 
vann de afwijkingsprocedure van art. 95, voor het handhaven (vierde lid) of het 
treffenn (vijfde lid) van nationale maatregelen na harmonisatie. Daarbij gelden de 
volgendee voorwaarden: 

dee te handhaven maatregelen moeten hun rechtvaardiging vinden in de ge-
wichtigee eisen als bedoeld in art. 30 of in verband met de bescherming van 
milieuu of arbeidsmilieu (art. 94, vierde lid); 
hett moet gaan om nieuwe wetenschappelijke gegevens in verband met milieu 
off  arbeidsmilieu en om een specifiek probleem in de lidstaat dat zich heeft 
aangediendd nadat de harmonisatiemaatregel is genomen (art. 95, vijfde lid). 

Janss e.a. 2000, p. 146, opperen dit naar aanleiding van het arrest Gallaher (C-ll/92). Zij bezien 
inn dit perspectief een uitspraak van het Hof Den Haag (3 februari 1989, NJ 1989, 541) over grape-
fruitss met een te hoog residu aan bestrijdingsmiddelen gezien de Nederlandse norm. Daar de Neder-
landsee norm hoger was dan die van de EG werd het Nederlandse voorschrift strijdig geacht met de 
totaall  harmoniserende EG-residurichtlijn. Mogelijk had hier een onderscheid gemaakt moeten wor-
denn tussen geïmporteerde en niet-geïmporteerde grapefruits, aldus Jans e.a. 
Adviescommissiee Produkt en Milieu 1993, p. 112-113. Sevenster 1992, p. 20-22, geeft aan dat een 
vergelijkingg tussen het (relatieve) beschermingsniveau en de integratietechniek alleen mogelijk is 
wanneerr ervan wordt uitgegaan dat dezelfde norm ofwel via totale harmonisatie ofwel via mini-
mumharmonisatiee wordt vastgelegd. In dat geval verdient uit oogpunt van milieubescherming de 
minimumharmonisatiee de voorkeur. 
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Onduidelijkk is waarom in het vijfde lid, anders dan in het vierde lid, alleen ge-
sprokenn wordt over milieu en arbeidsmilieu. Strikt genomen zou dit vijfde lid 
daardoorr geen betrekking hebben op de 'gewichtige eisen' van art. 30, zoals 
volksgezondheids-- en consumentenbelangen. De wijzigingen ten opzichte van het 
voormaligee art. 100A betreffen onder meer: 

dee procedure: de Commissie beslist in beginsel binnen zes maanden na kennis-
geving, , 
dee toetsing: aan de toets op discriminatie, protectionisme en evenredigheid, is 
eenn 'hinderpaal-toets' toegevoegd voor de werking van de interne markt (zesde 
lid, , 
dee situaties: voor maatregelen na harmonisatie is een aparte bepaling opgeno-
menn in het vijfde lid, en 
hett vervolg: de Commissie onderzoekt of de harmonisatiemaatregel moet 
wordenn aangepast.38 

Dee ruimte voor een lidstaat tot het treffen van nieuwe maatregelen zal voor een 
belangrijkk deel afhangen van wat wordt verstaan onder 'nieuwe wetenschappe-
lijkee gegevens' en onder 'een specifiek probleem dat zich in die lidstaat heeft 
aangediend'.39 9 

Hett Hof heeft in 2003 geoordeeld dat nieuwe wetenschappelijke gegevens na de 
vaststellingg van de richtlijn verschenen moeten zijn en dat de vereisten van het 
vijfdee lid kennelijk cumulatief zijn.40 In een andere zaak overweegt het Hof over 
hett vereiste van een specifiek probleem dat dit ingevolge art. 95, vierde lid, niet 
geldt,, maar het Hof overweegt tevens dat de aanwezigheid van een specifiek pro-
bleemm hier wel bijzonder relevant kan zijn. Ook voor het handhaven van strengere 
maatregelenn lijkt hier materieel gezien wel het vereiste van een specifiek probleem 
tee gelden, aldus de annotator bij deze uitspraak.41 

Dee Commissie geeft in 2002 met betrekking tot de stof creosoot een interessante 
uitlegg van het vereiste van een specifiek probleem. Ook wanneer het probleem 
niett noodzakelijkerwijs specifiek is, kan aan het vereiste worden voldaan wan-
neerr het blootstellingsscenario afwijkt van dat in andere lidstaten (zie hierna). 

Voorr een vergelijking van art. 95 met art. 100A, vierde lid, EG-Verdrag, zie onder meer: H.G. 
vonn Meijenfeldt, H.G. Sevenster en J.W. de Zwaan, Artikel 95 EG-Verdrag. EG-Verdrag. De (on)mogelijkheden 
voorvoor lidstaten om af te wijken van geharmoniseerd beleid, Den Haag: Boom 2000 en Sevenster 
2000,, p. 291-310. 
Hett vereiste van een 'specifiek probleem' betekent waarschijnlijk dat de wens van een lidstaat om 
eenn hoger beschermingsniveau te hanteren onvoldoende is, aldus Sevenster 2000, p. 302-303. 
Kramerr concludeert dat de onder artikel 100A toegekende afwijkingen (zie hierna) waarschijnlijk 
niett aan dit criterium zouden voldoen (Kramer 2000, p. 104). 
HvJEG211 januari 2003, zaak C-512/99 (Duitsland/Commissie), M en R 2003/5, nr. 49 m.nt. Jans. 
HvJEGG 20 maart 2003, zaak C-3/00 (Denemarken/Commissie), M en R 2003/7/8, nr. 75 m.nt. 
Jans. . 
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AfwijkingsproceduresAfwijkingsprocedures voor biociden 
Opp grond van het voormalige art. 100A zijn voor de bestrijdingsmiddelen pen-
tachloorphenoll  (PCP) en creosoot diverse afwijkingsprocedures gevoerd, onder 
meerr door Nederland (zie ook par. 6.2). 

Dee afwijkingsprocedures van Duitsland en Denemarken met het oog op de PCP-
richtlijnn (1991) werden in 1994 respectievelijk 1996 door de Commissie bevestigd, 
opp grond van art. 100A EG.42 Nederland moest op goedkeuring wachten tot 
1999;; deze werd verleend op basis van het inmiddels geldende art. 95 EG. De 
Commissiee geeft daarbij aan dat de betreffende richtlijnnorm inmiddels niet langer 
aanvaardbaarr is. Strictere maatregelen zijn gerechtvaardigd, ook nu er, in vergelij-
kingg met andere lidstaten, geen specifieke omstandigheden zijn in Nederland. De 
evaluatiee van alternatieven speelt in deze beslissing een belangrijke rol.43 

Dee afwijkingen van Duitsland, Denemarken, Zweden en Nederland voor creosoot, 
werdenn ook pas in 1999 - op grond van art. 95 - goedgekeurd.44 De Nederlandse 
geografischee situatie, met veel oeverbeschoeiing, en het voorzorgbeginsel speelden 
eenn rol bij de toestemming voor Nederland om af te wijken van richtlijn 94/60.45 

Hangendee de afwijkingsprocedure golden in Nederland voor pentachloorfenol en 
creosoott op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet strengere eisen dan in de 
betreffendee richtlijnen. Met het uitblijven van het antwoord van de Commissie 
bleeff  onzeker of de strengere norm intussen mocht worden toegepast. 

Hett Hof bepaalt in 1999 dat, op grond van art. 100A, bij kennisgeving van 
eenn afwijkende maatregel, toepassing daarvan na implementatie van de richtlijn 
alleenn is toegestaan na uitdrukkelijke goedkeuring van de Commissie.46 Een 
standstill-periodee is dus vereist. De Hof-uitspraak betreft de periode na imple-
mentatiee van de richtlijn en ziet op een bestaande maatregel.47 

Mett het oog op scherpere nationale normstelling voor creosoot start Neder-
landd begin 2001 een tweede afwijkingsprocedure, op grond van art. 95, vijfde 
lid.48 8 

Dee Commissie stelt vast dat de milieuproblematiek niet noodzakelijkerwijs speci-
fiekk is voor Nederland, maar dat wel specifiek is de mate 'waarin de blootstel-
lingsscenario'ss in Nederland afwijken van die in andere lidstaten'. 

422 Voor Duitsland speelde de het veelvuldig gebruik van PCP in de bouw een belangrijke rol. Voor 
Denemarkenn betrof de toets de specifieke situatie voor de drinkwatervoorziening. 

433 Commissiebeschikking 1999/831/EG, PbEG 1999 L 329/15, in het bijzonder p. 22. 
444 Voor Nederland: Commissiebeschikking 1999/832/EG, PbEG 1999 L 329/25. 
455 Commissiebeschikking 1999/832, p. 39. De nationale maatregel in kwestie was de Regeling SIVEB. 
466 HvJEG 1 juni 1999, zaak C-319/97 (Kortas), Jur. 1999, p. 1-3143. Zie onder meer Sevenster 1999, 

p.. 207-210). 
477 Zie Sevenster 2000, p. 308, inzake situaties voordat de implemtatietermijn verloopt en inzake 

nieuwee maatregelen. De stand-still verplichting zal temeer gelden voor nieuwe maatregelen. Seven-
sterr concludeert dat deze verplichting tijdens de implementatieperiode ook voor nieuwe maatregelen 
zall  gelden. 

488 In verband met een voorziene wijziging van het Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaar-
lijk ee stoffen (gecreosoteerd hout). 
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Bovendienn zijn er nieuwe wetenschappelijke gegevens en wordt voldaan aan de 
anderee criteria.49 

Dee Commissie verleent goedkeuring voor deze nieuwe maatregel, evenwel ' (on-
verminderdd de verplichtingen uit hoofde van Richtlijn 2001/90/EG'. De nationale 
bepalingenn zijn namelijk met deze richtlijn, die hangende de afwijkingsprocedure 
tott stand kwam, onverenigbaar.50 

Eenn derde afwijkingsprocedure wordt daarop in gang gezet, waarbij Neder-
landd zowel een beroep doet op het vierde lid als op het vijfde lid van art. 95. De 
Commissiee verleent goedkeuring op basis van art. 95, vierde lid.51 

Dee Commissie beoordeelt op basis van art. 95, vierde lid, omdat Nederland het 
langg vóór de vaststelling van richtlijn 2001/90 noodzakelijk achtte tot invoering 
vann de nationale bepalingen over te gaan. Vanwege de bijzondere omstandigheden 
spreektt de Commissie ook hier van het 'handhaven' van de nationale bepalingen. 
Omdatt met de Nederlandse gegevens over de milieurisico's geen rekening is ge-
houdenn bij de vaststelling van richtlijn 2001/90, heeft de Commissie inmiddels 
haarr voornemen bekendgemaakt om richtlijn 2001/90 te herzien.52 

GeenGeen afwijkingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen 
Voorr richtlijn 91/414 geldt, gezien de rechtsgrondslag van art. 43 (thans art. 37 
EG)) niet de afwijkingsprocedure voor het stellen van strengere nonnen, van art. 
95.. De vraag rijst daarom of ook voor richtlijn 91/414 een afwijkingsprocedure 
zouu kunnen worden ontwikkeld. 

Inn de literatuur is door Kramer in 1993 geopperd dat op dit punt mogelijk een 
algemenee regel te ontwikkelen zou zijn waardoor de ideeën die ten grondslag 
liggenn aan de afwijkingsprocedure van art. 100A (thans art. 95) ook ruimer toepas-
baarr zouden zijn.53 In 2000 concludeert hij dat het Verdrag die mogelijkheid niet 
biedt.54 4 

Dee Verdragsbeginselen inzake integratie, voorzorg en preventie55, en de priori-
teitt die richtlijn 91/414 aan milieubelangen toekent, zijn elementen die pleiten 
voorr een afwijkingsprocedure met betrekking tot deze richtlijn, bijvoorbeeld 
wanneerr in een lidstaat de mogelijkheid van substitutie van een gewasbescher-
mingsmiddell  door een ander, minder milieuschadelijk middel zich voordoet. 
Tochh moet geconcludeerd worden dat het Verdrag voor een dergelijke afwij-
kingsprocedure,, in het kader van art. 37, geen mogelijkheden lijk t te bieden. De 
huidigee situatie waarin voor biociden wel een afwijkingsprocedure mogelijk is en 

Commissiebeschikkingg 2002/59/EG, PbEG L 23/37, p. 45. 
Commissiebeschikkingg 2002/59/EG, p. 47. 
Commissiebeschikkingg 2002/884/EG, PbEG L 308/30. 
Commissiebeschikkingg 2002/884, p. 36 en 41. 
L.. Kramer, Casebook European Environmental Law, London: Sweet & Maxwell 1993, p. 350-351. 
Kramerr 2000, p. 105-106. 
Ditt beginsel speelt een rol in de besluiten van de Commissie op basis van art. 95. 
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voorr gewasbeschermingsmiddelen niet, is vanuit materieel en productbeleidsoog-
puntt weinig consequent. Wijziging van de richtlijn zelf zou hier een oplossing 
kunnenn bieden. 

3.44 Implementatie van richtlijnbepalingen 

Richtlijnbepalingenn vereisen implementatie in nationaal recht, binnen de termijn 
diee de richtlijn daarvoor stelt. Het door de richtlijn beoogde resultaat moet wor-
denn bereikt. De keuze van vorm en middelen wordt aan de lidstaten overgelaten 
(art.. 249 EG). Het Hof vereist geen letterlijke en formele omzetting in een speci-
fiekee wettelijke bepaling, maar wel in een juridische context die de toepassing 
vann de richtlijn op voldoende bepaalde en duidelijke wijze verzekert, waarbij 
rechtenn voor particulieren kenbaar en afdwingbaar zijn.56 In beginsel moet het 
gaann om juridisch bindende voorschriften, zoals formele wetgeving, amvb's, 
ministeriëlee regelingen of lagere wetgeving.57 

Niett alle richtlijnbepalingen vereisen omzetting in regelgeving, bijvoorbeeld 
bepalingenn die zich niet richten tot de lidstaten. Bij milieurichtlijnen zal het 
veelall  gaan om bepalingen die rechten en verplichtingen voor particulieren in het 
levenn roepen en dientengevolge, vanwege kenbaarheid en afdwingbaarheid, om-
zettingg in regelgeving vereisen. Dit zal temeer het geval zijn daar het Hof aan 
'rechtenn en verplichtingen voor particulieren' een ruime uitleg geeft.58 

3.4.13.4.1 Implementatie via toelatingsbesluiten ? 

Implementatiee van bepalingen inzake bestrijdingsmiddelen vindt in Nederland 
somss plaats via wijziging van toelatingsbesluiten. 

Datt gebeurde bijvoorbeeld bij bepalingen uit de Verbodsrichtlijn bestrijdingsmidde-
lenn (79/117). Het verbod op de middelen aldrin, dieldrin en heptachloor werd niet 
inn regelgeving maar via toelatingsbesluiten in het kader van de Bestrijdingsmid-
delenwett vastgelegd.59 Dat gebeurde ook met enkele verbodsbepalingen voor 

Ziee over de eisen die het Hof stelt aan implementatie: Veltkamp 1998, p. 39-129. 
Veltkampp 1998, p. 118, plaatst een vraagteken bij de implementatie bij ministeriële regeling omdat 
deze,, hoewel algemeen verbindend en afdwingbaar, door de administratie te wijzigen is. Het criteri-
umm 'niet (eenvoudig) volgens goeddunken van de administratie te wijzigen' werd eerder door het 
Hoff  gehanteerd bij het beoordelen van implementatie, maar leidt een sluimerend bestaan, aldus 
Veltkamp.. Bij opheffing van deze sluimering zou een belangrijk deel van de toelatingsrichtlijnen 
onvoldoendee geïmplementeerd zijn. 
Zoo vallen onderzoeksverplichtingen van de Grondwaterrichtlijn ter controle op de naleving van 
vergunningenn hieronder (Jans e.a. 2000, p. 192). Ook het onderscheid tussen de lijst I- en lijst II-
stoffenn van deze richtlijn valt daaronder (Veltkamp 1998, p. 68-71). Zie over de vereisten voor 
implementatiee ook Kramer 2000, p. 278-282. 
Dee toelichting bij de wijziging Uitvoeringsbeschikking bestrijdingsmiddelen 19 mei 1993 (Stcrt. 
1993,, 99) vermeldt: 'De middelen aldrin, dieldrin en heptachloor zijn thans niet meer toegelaten, 
zodatt het voorhanden of in voorraad hebben reeds uit dien hoofde verboden is.' Met deze wijziging 
werdd aldrin geschrapt van de uitzonderingsbepaling in art. 4 van de Uitvoeringsbeschikking (inmid-
delss 'Uitvoeringsregeling'). Aldrin was ingevolge art. 10.2 Bmw in deze regeling opgenomen als 
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(werkzamee stoffen van) bestrijdingsmiddelen uit de richtlijn Beperking gevaarlijke 
stoffenn en preparaten (76/769). Wel werd voor creosoot in het kader van de Bmw 
eenn norm vastgelegd in regelgeving.60 

Overr de vraag of implementatie via (wijziging van) toelatingsbesluiten een juiste 
wijzee van implementatie is, bestaat, voorzover bekend, geen jurisprudentie van 
hett Hof. Wel is er jurisprudentie over implementatie via vergunningverlening. 

Wanneerr een wettelijke bepaling te veel discretionaire bevoegdheid bevat voor het 
vergunningverlenendd gezag, is dat geen juiste implementatie. Het feit dat via de 
vergunningverleningg feitelijk aan de richtlijn wordt voldaan, is voor het Hof niet 
voldoende.. De precieze criteria voor vergunningverlening dienen in wetgeving 
vastgelegdd te worden teneinde te kunnen spreken van een juiste implementatie.61 

Dee jurisprudentie inzake vergunningen lijk t toepasbaar op toelatingen. Ook de 
toelatingg vindt plaats door een bestuursorgaan en de vraag is of criteria voldoen-
dee precies in wetgeving zijn vastgelegd om van een juiste implementatie te spre-
ken.. Een verschil tussen vergunningverlening en toelating is dat het toelatings-
besluitt in de Nederlandse rechtspraak in het verleden is beschouwd als een be-
sluitt van algemene strekking. In verband daarmee heb ik geconcludeerd dat ver-
dedigbaarr is het toelatingsbesluit als een (zaaksgerichte) beschikking te beschou-
wenn (Deel III , par. 10.1.2). Hoe dit ook zij, een toelatingsbesluit is, evenals de 
vergunning,, een besluit van een bestuursorgaan, genomen op aanvraag, waarbij 
hett bestuursorgaan een zekere beoordelings- of beleidsvrijheid kan hebben en 
waarbijj  in de administratieve praktijk wijzigingen kunnen plaatsvinden. Op deze 
puntenn is de toelating vergelijkbaar met de vergunning. Aannemelijk is daarom 
datt implementatie die alleen gebaseerd is op toelatingsbesluiten, evenals de im-
plementatiee via vergunningen, een onvoldoende vorm van implementatie is. 

Ookk de commissierichtlijnen tot opneming van werkzame stoffen voor be-
strijdingsmiddelenn worden niet omgezet in regelgeving maar in CTB-toelatings-
besluiten,, voorzover het toegelaten middelen betreft. Ingevolge art. 1, zesde lid, 
Bmww vindt van deze richtlijnen mededeling plaats in de Staatscourant. Deze 
commissierichtlijnenn vereisen dat lidstaten 'de nodige wettelijke en bestuursrech-

middell  waarvan het in voorraad hebben alleen toegestaan is voor toegelaten gebruik dan wel voor 
verkoop.. Vanwege deze bijzondere regeling, vond voor aldrin wel wijziging van regelgeving plaats. 

600 Voor de concentratie van benzo(a)pyreen en fenolen in creosoot waren al normen opgenomen in de 
regelingg SIVEB {Samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen) die stren-
gerr waren dan die van de richtlijn. Zie over de toenmalige normstelling voor creosoot de toelichting 
opp het Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Besluit implementatie EEG-stoffenricht-
lij nn Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1995, 447). Zie ook par. 6.2. 

611 Jans 2000 e.a., p. 216-218, verwijzend naar HvJEG, zaak C-291/84 (Commissie/Nederland, inzake 
dee Grondwaterrichtlijn) en HvJEG, zaak C-339/87 (Commissie/Nederland, inzake Vogelrichtlijn I). 
Ziee ook Veltkamp 1998, p. 102-103. 
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telijkee bepalingen in werking (doen) treden' om aan de richtlijnen te voldoen.62 

Hoewell  op de besluitvorming over de afzonderlijke stoffen (commissierichtlijnen 
enn -beschikkingen) geen regelgeving volgt, is in de Bmw wel geïmplementeerd 
datt de stof op de communautaire lijst moet zijn opgenomen. Bovendien bepaalt 
hett Besluit uniforme beginselen (Bub) dat EG-besluitvorming tot het opnemen 
vann een werkzame stof meebrengt dat voor de betreffende middelen de normstel-
lingg wijzigt zonder dat nadere regelgeving vereist is. Het Bub gaat dan gelden 
voorr de betreffende middelen. De implementatie via de toelating lijk t daarmee 
eenn voldoende preciese basis te hebben in de regelgeving. Het CBB concludeert 
dann ook dat uit het Bub volgt dat: 

'eenn besluit tot opname van een werkzame stof op bijlage I bij Richtlijn 91/414, 
zonderr nader besluit van de Nederlandse regelgever meebrengt dat als nadere 
regelenn en als beginselen voor de beoordeling zijn vastgesteld de Uniforme Begin-
selenn als opgenomen in bijlage VI bij Richtlijn 91/414 (...). In het onderhavige 
gevall  betekent dit dat Richtlijn 2000/68 is geïmplementeerd op de datum waarop 
dezee richtlijn in werking is getreden, te weten op 1 augustus 2001 \63 

Kennelijkk beschouwt het CBB deze bepalingen - die niet op de specifieke stof 
betrekkingg hebben, maar wel daarvoor gelden - als voldoende voor de implemen-
tatiee van de commissierichtlijn in kwestie. 

Voorr besluiten over stoffen in het kader van andere richtlijnen, zoals 76/769 
enn 79/117, is de situatie anders. Hier ontbreekt ondersteunende regelgeving. 
Implementatiee in regelgeving lijk t hier vereist om te voorkomen dat het al of niet 
nakomenn afhangt van de praktijk van het bestuursorgaan. 

3.4.23.4.2 Implementatie van milieukwaliteitseisen in brongerichte normen? 

Eénn van de vragen die bij implementatie spelen, is of milieukwaliteitseisen in 
normstellingg voor producten dientte worden geïmplementeerd. De Hof-jurispru-
dentiee inzake rechten en/of verplichtingen voor particulieren die samenhangen 
mett milieukwaliteitsnormen, wijst wel op een dergelijke verplichting. Potentiële 
vervuilerss moeten weten waar ze aan toe zijn, aldus het Hof. Daartoe zouden 
milieukwaliteitsnormenn moeten worden omgezet in brongerichte normen. Een 
brongerichtee concretisering via vergunningverlening zal uit implementatie-oog-
puntt onvoldoende zijn. Uit de jurisprudentie kan bovendien worden afgeleid dat 
ookk niet-vergunningplichtige vervuilers gebonden moeten worden aan commu-

Besluitenn tot niet-opneming van een stof worden niet in de vorm van een richtlijn maar van een 
beschikkingg genomen. Deze besluiten bepalen dat de lidstaten erop toezien dat de toelating van de 
middelenn die de betreffende stof bevatten, wordt ingetrokken en dat de middelen die de stof bevat-
tenn 'niet meer worden toegelaten'. Zie de richtlijnen en besluiten op < euro-
pa.eu.. int/comm/food/plant/protection/evaluation/exist_subs_rep_en.htm >. 
CBBB 18 april 2002, M en R 2003/4, nr. 48 (St. ZHM e.a./CTB, deelnemend BASF). De verwij-
zingg in de aangehaalde passage naar bijlage VII moet kennelijk zijn bijlage VI. 
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nautairee normstelling, ook voor de milieukwaliteitsnormen.64 

Eenn vertaling van milieukwaliteitsnormen in brongerichte normstelling voor 
productenn kan voor bestrijdingsmiddelen betekenen dat de milieukwaliteitsnor-
menn in de normstelling voor de emissies van middelen of stoffen vertaald moeten 
worden.. In de toelatingsrichtlijnen gebeurt dat deels, bijvoorbeeld in de uitspoe-
lingsnormm met het oog op de grondwaterkwaliteit. Ook zijn in de Uniforme 
beginselenn voor de beoordeling in het kader van richtlijn 91/414 de normen van 
dee kwaliteitsrichtlijnen 75/440 (oppervlaktewater voor drinkwater) en 80/778 
(drinkwater)) opgenomen. De overwegingen bij de beginselen spreken van 'geen 
afbreukk doen' aan deze richtlijnen. De Biocidenrichtlijn bepaalt in verband met 
dee eisen van andere Gemeenschap svoorschriften heel algemeen dat de toelating 
zoo nodig verleend wordt op voorwaarde dat aan die andere voorschriften wordt 
voldaann (art. 5, vierde lid). Dat wijst erop dat, ook als in de normstelling geen 
sprakee is van een (volledige) integratie van andere (milieukwaliteits)normen, 
voorr het gebruik die andere normen in acht moeten worden genomen. Hierbij 
kann het, mijns inziens, ook gaan om wijzen van gebruik of om alternatieven voor 
toepassingg van een middel. Dat kan bijvoorbeeld voortvloeien uit de vereisten 
vann richtlijn 76/464 inzake best toepasbare of best uitvoerbare technieken. Voor 
bestrijdingsmiddelenn zou dat kunnen meebrengen dat het substitutiebeginsel 
(voorrangg voor een minder milieuschadelijk middel) dient te worden gehan-
teerd.65 5 

Gezienn de verschillende aanwijzingen in de toelatingsrichtlijn 91/414 en 98/8 
inzakee het doorwerken van andere normen, is het standpunt verdedigbaar dat 
dezee richtlijnen beogen dat andere relevante normstelling, waaronder milieukwa-
liteitsnormstelling,, doorwerkt in de toelating. Dit zou in lijn zijn met het beginsel 
vann bestrijding aan de bron. Een gebiedsgerichte milieukwaliteitsnormstelling zal 
voorr een productnorm, zoals voor een bestrijdingsmiddel, moeilijk te realiseren 
zijn.. Uit het oogpunt van 'bestrijding aan de bron' zou daarom een algemene 
bepalingg dat het gebruik van een toegelaten bestrijdingsmiddel niet mag leiden tot 
overschrijdingg van andere normen, wenselijk zijn. Daarmee zou in de wetgeving 
wordenn geïmplementeerd dat de toelatingsinstantie die andere normstelling waar 
mogelijkk bij de toelatingsbesluitvorming dient te betrekken. 

3.55 Rechtstreekse werking en richtlijnconform e uitleg richtlijnbepalingen 

RechtstreekseRechtstreekse werking 
Bijj  een te late of onjuiste implementatie kunnen richtlijnbepalingen rechtstreeks 
doorwerkenn in het nationale rechtsstelsel, waardoor particulieren daaraan rechten 
kunnenn ontlenen en deze bij de nationale rechter kunnen inroepen. 

644 Zie Jans e.a. 2000, p. 197-201, met jurisprudentieverwijzingen; HvJEG 30 mei 1991, zaak C-
361/888 (TA Luft), Jur. 1991, p. 1-2567; HvJEG 30 mei 1991, zaak C-59/89 (Duitsland/Commissie, 
TAA Luft), Jur. 1991, p. 1-2607 en HvJEG 1 oktober 1991, zaken C-13/90, C-14/90 en C-64/90 
(Commissie/Frankrijk),, Jur. 1991, p. 1-4327, 4331 en 4332, M en R 1994/3, nr. 30 en 31 m.nt. 
Jans. . 

655 Vergelijk HvJEG 29 september 1999, zaak C-232/97 (Nederhoff), inzake de doorwerking van 
vereistenn van richtlijn 76/464 in relatie tot richtlijn 76/769. 
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Daarbijj  geldt een aantal voorwaarden. Het moet gaan om een duidelijke verplich-
ting,, die niet van enig voorbehoud afhankelijk is gesteld, waarbij geen nadere 
rechtshandelingenn van communautaire instellingen of lidstaten nodig zijn om de 
verplichtingg te kunnen naleven en waarbij aan de lidstaten geen discretionaire be-
voegdheidd is gelaten voor de uitvoering van de verplichting. De bepaling dient, 
wanneerr de belanghebbende daarop een beroep doet, door de rechter te kunnen 
wordenn toegepast zonder overschrijding van rechterlijke bevoegdheden. Deze 
voorwaardenn werden later versoepeld. De bepalingen dienen, kort gezegd, onvoor-
waardelijkk en voldoende nauwkeurig te zijn om rechtstreeks te kunnen werken. 
Lidstatenn kunnen daarbij wel een zekere discretionaire bevoegdheid hebben.66 

Tenn aanzien van de globale toelatingscriteria rijst de vraag of deze voldoende 
nauwkeurigg zijn om rechtstreeks te kunnen werken, onder meer omdat de toepas-
singg hiervan samenhangt met de toepassing van de beginselen voor beoordeling 
enn besluitvorming. 

Hett toelatingscriterium dat de residuen in het milieu kunnen worden bepaald (richt-
lij nn 91/414, art. 4, eerste lid) lijk t voldoende concreet en nauwkeurig te zijn. Ook 
voorr diverse etiketterings- en verpakkingsvereisten (richtlijn 91/414, art. 16) lijk t 
datt het geval te zijn. 

Dee voorzieningenrechter CBB oordeelt begin 2004 dat de criteria inzake onaan-
vaardbaree en schadelijke neveneffecten duidelijk omschreven zijn en onvoorwaar-
delijkee voorschriften bevatten, zodat daarop door de appellant een beroep kan 
wordenn gedaan.67 

TeTe late implementatie 
Dee residunormstelling voor bestrijdingsmiddelen vormt een duidelijk voorbeeld 
vann richtlijnbepalingen die rechtstreeks kunnen werken, onder meer bij te late 
implementatiee van een richtlijn. 

Hett Hof Den Haag bepaalt in 1989, in verband met een te late implementatie van 
eenn residurichtlijn, dat de - meer soepele - EG-norm toegestaan is voor residuen 
vann het bestrijdingsmiddel ethion op citrusvruchten, hoewel de Nederlandse Resi-
dubeschikkingg een strengere norm bevat. Het betreffende voorschrift heeft directe 
werking.. Het is onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig en kon dus door ver-
dachtee worden ingeroepen. De Nederlandse residuregelgeving dient in casu buiten 
toepassingg te blijven.68 

Dee implementatie van de richtlijnen 91/414 en 98/8 vond enige jaren te laat 
plaats.. In de periode tussen het einde van de implementatietermijn en de daad-
werkelijkee implementatie kan sprake zijn van directe werking. Voorzover bekend 

Ziee hierover uitgebreid Jans e.a. 2002, p. 91-135. 
Vzngr.. CBB 21 januari 2004, Awb 03/1492, n.n.g. 
Hoff  's-Gravenhage (Strafkamer) 3 februari 1989, NJ 1989, 541. 
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iss tijdens die periode geen beroep gedaan op de directe werking van richtlijnbe-
palingen.699 Wel neemt, tijdens die periode, de betrokken minister actie met het 
oogg op het rechtstreeks werken van bepalingen van richtlijn 91/414. Dit gebeurt 
inn verband met de zogenoemde alternatieventoetsing70, die op dat moment nog 
inn de Bestrijdingsmiddelenwet is opgenomen. 

Inn het najaar van 1993 geeft de betrokken minister een aanwijzing aan het CTB tot 
hett niet uitvoeren van de - toen juist in de wet opgenomen - 'alternatieventoet-
sing'711 voor gewasbeschermingsmiddelen. Toepassing van deze toets is op grond 
vann richtlijn 91/414, waarvan de implementatietermijn is overschreden, niet moge-
lijk .. Eventuele toelaatbaarheidsbeslissingen zullen voor de rechter geen stand hou-
den,, zo luidt de motivering van de minister. De minister lijk t hier te doelen op de 
rechtstreeksee werking van de nog niet geïmplementeerde richtlijn, die, anders dan 
dee toenmalige Bmw, geen toelatingscriterium voor een alternatieventoets bevat. 

Eenn beroep op een niet tijdig geïmplementeerde richtlijn mag de overheid die in 
gebrekee blijf t bij implementatie niet doen ten nadele van de particulier.72 Het 
toepassenn van de alternatieventoets in kwestie kan ten nadele zijn van de toela-
tinghouder.. Daar ook derde-belanghebbenden in het geding kunnen zijn, kan het 
nietniet toepassen van de toets ten nadele zijn van deze derde-belanghebbenden. Het 
doell  en de strekking van de richtlijn dienen hier doorslaggevend zijn. Hoewel de 
richtlij nn in de toelatingscriteria geen alternatieventoets bevat, was daarmee nog 
niett zo duidelijk of op dat moment de bevoegdheid tot het toepassen van deze 
toetss ontbrak. De snelheid waarmee de toets werd 'afgeserveerd' voordat deze 
toegepastt had kunnen worden, komt in een bijzonder daglicht te staan wanneer 
wordtt bedacht dat de minister later het standpunt is gaan innemen dat tijdens de 
'overgangsperiode'' voor middelen op basis van bestaande stoffen een eigen in-
vullingg kan worden gegeven aan de toelatingscriteria (zie bijvoorbeeld deel II I 
par.. 11.2.2.1). 

OnjuisteOnjuiste implementatie en richtlijnconforme interpretatie 
Dee Bmw bevat diverse voorbeelden van een onjuiste implementatie van richtlijn 
91/4144 (deel II I par. 10.6). Dat betreft vooral de bestuursbevoegdheden, zoals: 

699 Voor richtlijn 91/414 is dit de periode 26 juli 1993 - 1 februari 1995. Voor richtlijn 98/8 is dit de 
periodee 14 mei 2000 - 20 juni 2002 (inwerkingtreding op verschillende data in december 2002 en 
januarii  2003). 

700 Brief van de staatssecretaris van LNV, mede namens de ministers van VROM, SZW en WVC, d.d. 
299 oktober 1993, aan het CTB. 

711 Inhoudende dat 'geen middelen zijn toegelaten dan wel mechanische of biologische methoden be-
staann die hetzelfde toepassingsgebied en een vergelijkbare deugdelijkheid hebben en waarvan op 
grondd van onderzoekingen met redelijke zekerheid kan worden aangenomen dat deze tot aanmerke-
lij kk minder risico's leiden voor het optreden van schadelijke nevenwerkingen dan wel voor het 
aantastenn van de kwaliteit van de bodem, daaronder begrepen grondwater, water of lucht en waar-
vann overigens het gebruik redelijkerwijs kan worden gevergd' (Bmw oud, art. 3, eerste lid, aanhef 
enn onder d). 

722 De richtlijn heeft geen 'omgekeerde verticale rechtstreekse werking' (Jans e.a. 2000, p. 258-259). 
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hett te ruim formuleren van bevoegdheden ('kan' in plaats van 'moet'); 
hett niet implementeren van de beperkingen die de richtlijn aan een vrijstelling 
off  ontheffing verbindt; 
hett te weinig restrictief formuleren van de procedurele verlenging; 
hett te ruim implementeren van een 'opgebruikregeling'. 

Inn de CBB-jurisprudentie is onder meer voor de 'opgebruikregeling' aan de orde 
geweestt in hoeverre de implementatie in overeenstemming was met de richtlijn. 
Daarbijj  heeft de rechter, zoals hierna aangegeven, niet de rechtstreekse werking, 
maarr de methode van richtlijnconforme interpretatie toegepast. Deze interpretatie 
houdtt in dat de nationale rechter, ingevolge art. 10 EG, bij strijd tussen het 
nationalee recht en het EG-recht, het nationale recht waar mogelijk uitlegt in het 
lichtt van het Verdrag of de richtlijn. 

Hett gaat hierbij niet om de vraag of er directe werking is, maar om de vraag hoe 
dee nationale bepaling zou moeten luiden bij correcte omzetting. Een nationale regel 
kann daardoor in een ander daglicht komen te staan. Richtlijnconforme uitleg mag 
niett gebruikt worden om regelgeving waarbij onjuist geïmplementeerd is, toch te 
blijvenn toepassen. Inhoud, doel en strekking van de richtlijn dienen te bepalen of 
richtlijnconformee uitleg mogelijk is.73 

Hett CBB interpreteert in de volgende zaak de Bmw richtlijnconform. 

Overr de 'opgebruiktermijn' van art. 2, vijfde lid, Bmw, die, anders dan in de 
richtlijn,, in de Bmw niet werd beperkt tot intrekkingssituaties, overweegt het CBB 
alss volgt. Na geconcludeerd te hebben dat, gelet op de tekst van art. 4, zesde lid 
vann de Gewasbeschermingsraiddelenrichtlijn geen andere conclusie mogelijk is dan 
datt deze richtlijn slechts ruimte biedt voor het vaststellen van een aflever- en opge-
bruiktermijnn in geval van intrekking van een toelating, oordeelt het CBB: 'Derhal-
vee moet met betrekking tot artikel 2, vijfde lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet 
eenzelfdee reikwijdte worden aangenomen'.74 

Inn een daaraan voorafgaande zaak overweegt de voorzieningenrechter van het 
CBB:: 'De tekst van artikel 2 laat aldus in principe ruimte voor het vaststellen van 
zodanigee termijnen in alle situaties waarin de toelating van een bestrijdingsmiddel 
wordtt beëindigd of is geëindigd. Gelet evenwel op de omstandigheid dat, naar 
voorlopigg oordeel, ingevolge de Richtlijn die in de Wet is geïmplementeerd, hoog-
stenss aflever- en opgebruiktermijnen kunnen worden vastgesteld in de situatie 
waarinn een toelating door intrekking is geëindigd of in situaties die daarmee op één 
lij nn moeten worden gesteld, moet, naar voorlopig oordeel van de voorzieningen-
rechterr ervan worden uitgegaan dat ook de in artikel 2, vijfde en zesde lid, van de 
Wett neergelegde bevoegdheid om dergelijke termijnen vast te stellen uitsluitend tot 
diee situaties is beperkt. '75 

733 Zie over richtlijnconforme interpretatie Jans e.a. 2002, p. 137-151. 
744 CBB 20 februari 2003, M en R 2003/5, nr. 88K (Hoetmer). 
755 Vzngr. CBB 22 februari 2002, M en R 2002/11, nr. 127, ABkort 2002, 256. 
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Dee omzetting was in dit geval te ruim en wordt via richtlijnconforme interpreta-
tiee ingeperkt.76 Interessant is dat de voorzieningenrechter CBB ook voor het 
toelatingssysteemm een richtlijnconforme uitleg toepast. 

Datt gebeurt in een zaak over het ontbreken van een milieutoetsing voor een grond-
ontsmettingsmiddel.. Het Besluit milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen (Bmb) 
zondertt deze middelen uit van de Bmb-toets omdat het Besluit regulering grondont-
smettingsmiddelenn een beperking van de gebruiksfrequentie voor deze middelen 
bevat.. 'Voorshands moet worden aangenomen dat het "toelatingssysteem" van de 
Richtlijnn (...) is geïmplementeerd in de Wet juncto het Bmb en de Rtb 1995'. Het 
toelatingssysteemm 'zoals dat in het licht van Richtlijn moet worden begrepen' staat 
niett in de weg aan een uitzondering van het Bmb maar dat laat onverlet dat op 
grondd van dossiers moet kunnen worden vastgesteld dat het middel geen voor het 
milieuu onaanvaardbaar effect heeft, aldus de voorzieningenrechter. De aanname, 
zoalss verwoord in de toelichting bij het Besluit regulering grondontsmettingsmidde-
len,, dat met de gebruiksfrequentiebeperking zou worden voldaan aan de milieucri-
teria,, verdraagt zich niet met het toelatingssysteem zoals dat door de richtlijn 
wordtt voorgeschreven en door middel van de bepalingen in de wet is geïmplemen-
teerd,, aldus de voorzieningenrechter.77 

Hett verlengingsbesluit in kwestie sneuvelt. Deze 'richtlijnconforme uitleg' van 
dee toelatingssystematiek betekent voor het bestuursorgaan dat het zelf invulling 
moett geven aan een milieubeoordeling. Dat gebeurt voor één van de middelen 
doorr alsnog aan het Bmb te toetsen.78 

3.66 Aansprakelijkheid van een lidstaat bij  schending gemeenschapsrecht 

Hett niet of onjuist omzetten van een richtlijn is één van de vormen van schen-
dingg van gemeenschapsrecht die kunnen leiden tot aansprakelijkstelling van een 
lidstaat.. Deze aansprakelijkheid wordt door het Hof gebaseerd op art. 10 EG, 
waarinn het beginsel van de gemeenschapstrouw is verwoord.79 Het Hof ontwik-
keltt een aantal criteria voor aansprakelijkheid. 

Inn de zaak Francovich80 heeft het Hof vastgesteld dat een lidstaat in beginsel aan-
sprakelijkk gesteld kan worden voor schade die particulieren lijden als gevolg van 
schendingenn van het gemeenschapsrecht die de lidstaat kunnen worden toegere-
kend.. Dit kan onder meer het geval zijn bij niet of onjuiste implementatie van een 
richtlijn.. Bij implementatiegebreken gelden de volgende voorwaarden voor aan-
sprakelijkheid: : 

Dee tekst van Bmw, art. 2, vijfde lid, is later gewijzigd en beperkt tot intrekkingssituaties. 
Vzngr.. CBB 28 mei 2002, AWB 02/569 en 570 (cis-dichloorpropeen), n.g. In dezelfde zin: vzngr. 
CBBB 21 juni 2002, M en R 2003/6, nr. 73, m.nt. Vogelezang-Stoute (metam). 
<http://www.ctb-wageningen.nl/>> (metam-natrium). 
Ziee over dit onderwerp uitgebreid Jans e.a. 2002, p. 367-415. 
HvJEGG 19 november 1991, gevoegde zaken C-6/90 en C-9/90 (Francovich e.a.), Jur. 1991, p. I-
5403. . 

http://www.ctb-wageningen.nl/
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dee richtlijn beoogt particulieren rechten toe te kennen, 
dee inhoud van die rechten kan worden vastgesteld op grond van die richtlijn, 
dee geleden schade is een gevolg van de niet-omzetting van de richtlijn (r.o. 
40)) (of in andere situaties met een causaal verband). 

Inn latere jurisprudentie is hieraan toegevoegd dat sprake moet zijn van een vol-
doendee gekwalificeerde schending. Hierbij gaat het onder meer om de duidelijk-
heidd van de geschonden regel, en om de vraag of de lidstaat had kunnen weten dat 
dee getroffen maatregelen niet voldeden. Bij een ruime discretionaire bevoegdheid 
voorr de lidstaat zal deze minder snel aansprakelijk zijn. Bij een heldere verplich-
tingg zal het nalaten daarvan al voldoende kunnen zijn voor een gekwalificeerde 
schending.81 1 

Wordtt aan deze criteria voldaan, dan kan bij de Nederlandse rechter een schade-
vergoedingsactiee worden ingesteld op grond van onrechtmatige overheidsdaad. 
Hett nationale recht mag daarbij geen strengere voorwaarden stellen voor het 
aannemenn van aansprakelijkheid dan het EG-recht doet. De formele en materiële 
voorwaardenn die door de nationale wettelijke regelingen terzake van schadever-
goedingg zijn vastgesteld, mogen onder meer niet van dien aard zijn dat zij het 
verkrijgenn van schadevergoeding nagenoeg onmogelijk of uiterst moeilijk maken, 
alduss het Hof in het hiervoor aangehaalde Francovich-arrest (r.o. 43). 

RechtenRechten van particulieren 
Wanneerr deze jurisprudentie in relatie gezien wordt tot de jurisprudentie over het 
uitt richtlijnen voortvloeien van rechten voor particulieren, dan kan het volgende 
wordenn opgemerkt. Uit jurisprudentie van het Hof inzake milieukwaliteitseisen 
voorr lucht blijkt dat uit deze milieukwaliteitseisen rechten voor particulieren 
kunnenn worden afgeleid. 

Grens-- en richtwaarden ter bescherming van de gezondheid van de mens roepen 
rechtenn en verplichtingen voor particulieren in het leven. Betrokkenen moeten zich 
hier,, bij mogelijke overschrijdingen van gezondheidsgrenswaarden, op dwingende 
bepalingenn kunnen beroepen om hun rechten te kunnen doen gelden, aldus het 
Hof.822 Een ander voorbeeld betreft de Grondwaterrrichtlijn 80/68, waar het Hof 
uitt procedureregels rechten voor particulieren afleidt, in verband met de onder-
zoeksvereistenn en de nadere eisen bij vergunningverlening.83 

Janss e.a. 2002, p. 374-380, onder meer verwijzend naar HvJEG 5 maart 1996, gevoegde zaken C-
46/933 en C-48/93 (Brasserie du Pecheur en Factortame), Jur. 1996, p. 1-1029; HvJEG 8 oktober 
1996,, gevoegde zaken C-178/94 e.a. (Dillenkofer), Jur. 1996, p. 1-4867. Zie ook HvJEG 23 mei 
1996,, zaak C-5/94 (Hedley Lomas), Jur. 1996, p. 1-2553. 
HvJEGG 30 mei 1991, zaak C-361/88 (TA-Luft), Jur. 1991, p. 1-2567; HvJEG 1 oktober 1991, 
zakenn C-13/90, 14/90 en 64/90 (Franse luchtzaken), Jur. 1991, p. 1-4327, 4331, 4335. 
Janss e.a. 2000, p. 192 en p. 278-279, verwijzend naar HvJEG 28 februari 1991, zaak C-131/88 
(Commissie/Duitsland/grondwater),, Jur. 1991, p. 1-825 en HvJEG 30 mei 1991, zaak C-361/88 
(TAA Luft), Jur. 1991, p. I -2567. 
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Nuu particulieren zich op rechten toegekend in milieurichtlijnen moeten kunnen 
beroepen,, zullen zij, bij gebreken in de omzetting van richtlijnen of andere 
schendingenn van het gemeenschapsrecht door de lidstaat, ingevolge de Franco-
vich-jurisprudentie,, in beginsel een schadevergoedingsactie moeten kunnen instel-
lenn als zij schade lijden als gevolg van deze gebreken. Uitspraken van de Neder-
landsee rechter geven overigens aan dat schending van gemeenschapsnormen door 
dee overheid ook naar Nederlands recht onrechtmatig wordt geoordeeld.84 

AansprakelijkheidAansprakelijkheid bij schending van EG-bestrijdingsmiddelenregelgeving? 
Inn de literatuur wordt de vraag opgeworpen of, op dezelfde wijze als bij milieu-
kwaliteitseisen,, ook uit milieuproducteisen rechten voor particulieren kunnen 
wordenn afgeleid. Het afleiden van individuele rechten bij producteisen lijk t niet 
anderss te moeten zijn dan bij milieukwaliteitseisen.85 Wanneer de producteisen 
vann een richtlijn rechten voor particulieren inhouden, impliceert het niet realise-
renn daarvan dat particulieren ook hier hun rechten moeten kunnen doen gelden. 

Voorr bestrijdingsmiddelen zou, bij gebreken in de omzetting van een richtlijn 
off  bij andere schendingen door onjuiste toepassing van het gemeenschapsrecht, 
inn beginsel een aanspraak op schadevergoeding moeten kunnen worden gedaan 
doorr degenen die als gevolg hiervan schade lijden. Dat kunnen in verband met 
dee toelating van bestrijdingsmiddelen de direct betrokken toelatinghouders zijn, 
bijvoorbeeldd bij een onjuiste implementatie en toepassing van een vrij-verkeers-
bepaling.866 Dat kunnen ook derde-belanghebbenden zijn, bijvoorbeeld degenen 
diee belanghebbend zijn vanwege de neveneffecten van toepassing van de midde-
len,, zoals milieu- en consumentenorganisaties, of belanghebbende gebruikersor-
ganisaties)) of bedrijven zoals waterleidingbedrijven of oppervlaktewaterbeheer-
derss die aantoonbaar schade lijden en kosten moeten maken om - toegelaten -
bestrijdingsmiddelenn uit het water te verwijderen. 

Dee implementatie van richtlijn 91/414 en de toelatingsbesluiten op basis 
daarvan,, bieden voorbeelden die aan de criteria voor aansprakelijkstelling lijken 
tee voldoen. 

Hett niet toepassen van de milieutoets voor grondontsmettingsmiddelen lijkt het 
nalatenn van een zodanig duidelijke verplichting van richtlijn 91/414, dat neven-
effectenn daarvan in bodem, lucht of water aan derde-belanghebbenden die daarvan 
schadee ondervinden in beginsel een aanspraak op schadevergoeding zouden kunnen 
verlenen.. Daarbij kan ook meespelen dat in casu voorheen de toelatingsinstantie 
dezee toetsing wel toepaste.87 

844 Jans e.a. 2002, p. 394-399, onder meer verwijzend naar Rb. Den Haag 24 november 1999 (Water-
pakt,, nr. 98/1396). 

855 A. A.J. de Gier en J. Robbe, 'De actio popularis in het ruimtelijke ordeningsrecht en het milieurecht 
(I)' ,, de Gemeentestem 1999, p. 605-611, in het bijzonder p. 609. 

866 Vergelijk HvJEG 23 mei 1996, zaak C-5/94 (Hedley Lomas), Jur. 1996, p. 1-2553, inzake het 
onterechtt weigeren van een exportvergunning. 

877 Zie CBB 15 juli 1999, M en R 1999/12, nr. 121, m.nt. Vogelezang-Stoute. 
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Hett in de Bmw opnemen van een (extra) ontheffingsregeling welke beoogt bij drin-
gendee landbouwbelangen gewasbeschermingsmiddelen toe te laten die niet aan de 
wettelijkee criteria voldoen, lijk t een voorbeeld van een regeling die in strijd is met 
richtlijnn 91/414. De richtlijn kent niet de mogelijkheid van zo'n ontheffing en 
twijfelachtigg is of, zoals de regering aanneemt, de overgangsregeling de ruimte 
biedtt voor deze maatregel. Gezien de advisering door de Raad van State mag 
wordenn aangenomen dat de regering op de hoogte kon zijn van de problematiek. 

Inn beide zaken heeft de voorzieningenrechter CBB inmiddels geoordeeld dat 
sprakee is van strijd met richtlijn 91/414 omdat de criteria van de richtlijn dienen 
tee worden toegepast.88 Voorzover bekend zijn geen schadevergoedingsacties 
ingesteldd door particulieren. 

3.77 Notificati e van technische voorschriften 

Notificatierichtlijnn 98/34/EG (in deze paragraaf ook: de richtlijn) verplicht lidsta-
tenn tot het bij de Commissie melden van ieder ontwerp voor een 'technisch voor-
schrift'.. Daarna volgt communautaire besluitvorming, waarbij een bepaalde 
'standd still-periode' geldt.89 

Eenn 'technisch voorschrift' is, voorzover hier relevant, een technische specificatie 
off  andere eis, met inbegrip van de toepasselijke bestuursrechtelijke bepalingen die 
moetenn worden nageleefd voor de verhandeling of het gebruik van een product, 
alsmedee de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die vervaardiging, invoer, 
verhandelingg of gebruik van een product verbieden. Ook significante wijzigingen 
inn bijvoorbeeld een toepassingsgebied vallen hieronder.90 

Notificatiee kan in het kader van een andere richtlijn plaatsvinden als 'mededeling 
inn het ontwerpstadium' is voorgeschreven, mits wordt aangegeven dat het een 
notificatiee is in de zin van de Notificatierichtlijn (art. 8, vijfde lid). Van notifica-
tiee uitgezonderd zijn dwingende communautaire besluiten (art. 10). Het Hof heeft 
dee gevolgen van het niet notificeren verduidelijkt91 

Dee artikelen 8, eerste lid, en 9 van de Notificatierichtlijn moeten aldus worden 
uitgelegdd dat particulieren zich daarop kunnen beroepen voor de nationale rechter. 

888 CBB 21 juni 2002, M en R 2003/6, nr. 73, m.nt. Vogelezang-Stoute (metam) en Vzngr. CBB 21 
januarii  2004, Awb 03/1492, n.n.g (tijdelijke vrijstelling 2004). 

899 Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een infor-
matieproceduree op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de dien-
stenn van de informatiemaatschappij, PbEG 1998 L 204/37, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48/EG, 
PbEGPbEG 1998 L 217/18, art. 8-9. Deze richtlijn vervangt richtlijn 83/189/EEG. 

900 Richtlijn 98/34, zoals gewijzigd bij richtlijn 98/48, art. 1, tweede - vierde lid, negende - elfde lid. 
""  HvJEG 30 april 1996, zaak C-194/94 (CIA Security International), Jur. 1996, p. 1-2201. Zie over 

dezee Securitel-zaak onder meer R. Barents, 'Het Securitel-arrest: een gat in de rechtsorde?', NTER 
1997,, p. 153-159. Zie ook J.S. Watson, 'Notificatie van technische voorschriften. De stand na 
Lemmens',, NTER 1998 p. 233-240, verwijzend naar HvJEG 16 juni 1998, zaak C-226/97 (Lem-
mens),, Jur. 1998, p. 1-3711. 
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Dezee dient een nationaal voorschrift waarvan niet overeenkomstig de richtlijn 
kenniss is gegeven, buiten toepassing te laten. In latere jurisprudentie heeft het Hof 
bepaaldd dat het verzuim voorschriften aan te melden niet betekent dat elk gebruik 
vann een product onwettig wordt. Het doel van de richtlijn is voorkoming van 
belemmeringg van het handelsverkeer. Waar er geen sprake is van deze belemme-
ring,, zal het gebruik, kort gezegd, niet onwettig zijn. 

3.3.7.7. / Notificatie van bestrijdingsmiddelenbestuiten ? 

Gezienn de omschrijving van de term technisch voorschrift lijken gebruiksvoor-
schriftenn van toelatingsbesluiten daaronder te vallen. Nederland notificeert in het 
kaderr van de Notificatierichtlijn niet de toelatingsbesluiten, maar alleen de (ont-
werpenn van) regelgeving op basis waarvan de besluiten worden genomen. 

Richtlijnn 91/414 bevat in art. 12 voor toelatingsbesluiten inzake gewasbe-
schermingsmiddelenn een kennisgevingsverplichting achteraf.92 Een dergelijke 
lichteree kennisgevingsprocedure ligt, na harmonisatie, voor de hand. De Bioci-
denrichtlijnn bevat in art. 18, derde lid, een vergelijkbare bepaling tot kennisge-
vingg achteraf. Tijdens de overgangsperiode van deze richtlijn geldt echter voor 
dee middelen op basis van nog niet beoordeelde stoffen de notificatieverplichting 
vann de Notificatierichtlijn, aldus art. 16, vijfde lid, Biocidenrichtlijn.93 

Datt een norm uit het Handboek toelating bestrijdingsmiddelen niet genotifi-
ceerdd is, acht de president van het CBB in de volgende zaak niet relevant. 

Dezee zaak betrof de niet-toelating van toepassingen voor chloorthalonil. Dat de 
normm uit het CTB-Handboek (inmiddels 'Handleiding') niet was genotificeerd, 
mochtt verzoekster niet baten nu de tienmaal strengere norm uit het Besluit milieu-
toelatingseisenn bestrijdingsmiddelen (Bmb) toegepast diende te worden. De presi-
dentt merkt ten overvloede op dat voor de verplichtingen uit richtlijn 91/414 de 
uitzonderingsregelingg van art. 10 Notificatierichtlijn geldt.94 

Dee toepassing van het Bmb was in verband met notificatie opnieuw aan de orde 
inn een uitspraak van het CBB inzake koperhoudende antifouling. Nu het Bmb 
analooganaloog is toegepast op de onderhavige «*>Mandbouwbestrijdingsmiddelen (ter-
wij ll  het Bmb is aangemeld voor landbouwbestrijdingsmiddelen) had notificatie 
dienenn plaats te vinden en volgt vernietiging van het bestreden besluit. 

'Dezee uitbreiding van de werkingssfeer van het Bmb heeft tot gevolg dat producten 
waarvoorr de in dit besluit gespecificeerde normen voordien niet van toepassing 
waren,, nadien aan deze eisen moeten voldoen. Derhalve is, voor zover het betreft 

922 Het begrip notificatie wordt hier alleen gebruikt voor een mededelingsverplichting in het kader van 
richtlijnn 83/189. Voor de richtlijnen 91/414 en 98/8 wordt 'kennisgevingsverplichting' gebruikt. 

933 Naar verluidt heeft de Commissie in 1999 bevestigd dat toelatingsbesluiten inzake biociden niet 
genotificeerdd hoeven te worden (telefonische mededeling J. White, ministerie VWS, 2 november 
1999). . 

944 Pres. CBB 18 augustus 1997, UCB 1997/2, nr. 72, Rawb 1998, nr. 17 m.nt. Widdershoven 
(chloorthalonil).. Zie ook Jans e.a. 2002, p. 125. 
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niet-landbouwbestrijdingsmiddelen,, rechtens een nieuw technisch voorschrift aan 
dee orde'.95 

Hieruitt kan worden afgeleid dat ook toelatings&e.sMtert voor biociden tijdens de 
overgangsregelingg genotificeerd dienen te worden indien het nieuwe normstelling 
betreft.96 6 

CBBB 4 maart 2003, JB 2003, 117. 
Hett OM neemt in deze zaak het standpunt in dat lopende strafzaken tegen eigenaren van recreatie-
vaartuigenn die het betreffende voorschrift overtraden, voortgang kunnen vinden. Deze 'particulie-
ren'' zijn immers niet belemmerd in hun concurrentiepositie, noch zou er sprake zijn van een belem-
meringg van het vrije verkeer van goederen door het niet voldoen aan de notificatieplicht (brief 
Collegee van procureurs-generaal aan milieuofficieren e.a., 9 mei 2003 (PaG/C/4654). 



4.. De Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 

4.11 Inleiding 

Richtlijnn 91/414/EEG1 (in dit hoofdstuk ook: Gewasbeschermingsmiddelenricht-
lij nn of richtlijn) harmoniseert de nationale toelating van gewasbescher-
mingsmiddelenn en centraliseert de besluitvorming over de werkzame stoffen van 
dezee middelen. De centrale instrumenten zijn de opneming van een werkzame 
stof,, de toelating van een bestrijdingsmiddel en de wederzijdse erkenning van een 
toelating. . 

Ditt hoofdstuk behandelt de instrumenten van de richtlijn, de criteria en 
procedures,, de uitzonderingen en de overgangsregeling. Ook wordt ingegaan op 
dee uitvoering van de richtlijn, de evaluatie ervan met het oog op een komende 
richtlijnwijzigingg en de beleidsaanzet voor een communautaire strategie inzake 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen. Tot slot volgen kanttekeningen en conclu-
siess over de betekenis van de richtlijn voor het nationale toelatingsstelsel en de 
bevoegdhedenn van de lidstaat. Voorafgaand daaraan bevat deze inleidende para-
graaff  een terugblik op de totstandkoming van de richtlijn, waarna de werkings-
sfeerr en de verhouding van richtlijn 91/414 tot andere richtlijnen behandeld 
worden.. De implementatie van de richtlijn in het Nederlandse recht komt aan de 
ordee in deel III. 2 De verschillen van de richtlijn met de Biocidenrichtlijn worden 
inn de slotparagraaf over de Biocidenrichtlijn weergegeven (par. 5.12). 

Terminologie Terminologie 
Dee terminologie van de richtlijn is niet altijd duidelijk. Hierna wordt aangegeven 
hoee een aantal termen wordt gehanteerd. 

Waarr de richtlijn spreekt over 'voorwaarden' (Engelse tekst: conditions, maar 
somss requirements) worden veelal criteria voor opneming van een stof bedoeld 
(bijvoorbeeldd art. 5, eerste lid, en art. 6, vierde lid).3 Soms wordt het begrip 
'criteria'' gebruikt (art. 5, vijfde lid). 'Voorwaarde' (condition) doelt soms op een 
doorr het bevoegd gezag te bepalen - opschortende - eis (art. 6, eerste lid). Waar 
dee richtlijn spreekt over 'eisen' (requirements) betreft dat veelal de toelatingscrite-
riaa (bijvoorbeeld art. 4, vijfde en zesde lid), maar soms ook gebruiksvoorschriften 

Richtlijnn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van ge-
wasbeschermingsmiddelen,, PbEG 1991 L 230/1. De vele wijzigingen nadien betreffen de wijziging 
vann bijlagen. 
Dee implementatietermijn liep af op 25 juli 1993. De implementatie in Nederland vond plaats bij wet 
vann 15 december 1994 (Stb. 1995, 4). 
Artikelenn in dit hoofdstuk zonder aanduiding van een richtlijn zijn artikelen van richtlijn 91/414. 
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(art.. 4, tweede lid, en art. 5, vierde lid). Soms is sprake van 'beperkingen' (art. 
5,, vierde lid, inzake niet-vergelijkbare omstandigheden), soms van 'gebruiksbe-
perkingen'' (art. 10, eerste lid, inzake voedingsgewoonten), maar ook van 'ge-
bruiksvoorwaarden'' (art. 10, eerste lid, inzake niet vergelijkbare omstandigheden). 
Nuu de gehanteerde terminologie niet altijd consequent lijk t en in ieder geval niet 
altijdd duidelijk is, wordt hierna de volgende terminologie gebruikt: 

toelatings-- of opnemingscriteria: normstelling voor toelating en opneming, 
zijndee vereisten met betrekking tot middel, stof, omzettingsproducten, residu-
enn en verpakking, gericht aan de toelatinghouder; 
toelatings-- of opnemingsvoorwaarde: door het bevoegd gezag bepaalde of te 
bepalenn opschortende eis, voorafgaand aan of gekoppeld aan toelating, opne-
mingg of ontheffing, zoals voorwaarden voor het toepassen in noodsituaties; 
gebruiksvoorschriften:: alle voorschriften die betrekking hebben op het ge-
bruik,, dat wil zeggen gebruiksbeperkingen maar ook voorschriften over de 
wijzee van gebruik of gebruiksomstandigheden; 
voorschriftenn (gebruiksvoorschriften en/of andere voorschriften, zoals inzake 
distributie-- of verwijdering). 
eisen,, vereisten: verzamelbegrippen die op criteria, voorwaarden en/of voor-
schriftenn betrekking kunnen hebben. 

Wanneerr onduidelijk is wat de richtlijn bedoelt, wordt de richtlijnterminologie 
tussenn aanhalingstekens gebruikt. 

4.1.14.1.1 Voorgeschiedenis 

Dee voorgeschiedenis van de richtlijn is lang. Het eerste voorstel van de Commis-
siee voor een toelatingsrichtlijn voor bestrijdingsmiddelen dateert uit 1976.4 Het 
voorstell  spreekt over 'bestrijdingsmiddelen'. De toenmalige definitie van het 
begripp bestrijdingsmiddel omvat echter alleen de landbouwmiddelen. Het voorstel 
betreftt een 'EEG-goedkeuring' voor bestrijdingsmiddelen. 

Dezee goedkeuring kon, op basis van de criteria en procedures van de richtlijn, 
doorr de lidstaten worden verleend en kon vrij verkeer in de EEG mogelijk maken. 
Anderee lidstaten konden alleen na een communautaire procedure worden 'gemach-
tigd'' tot afwijkende voorschriften. De toegestane werkzame stoffen - in totaal circa 
1355 - waren opgenomen in een bijlage. Bepaalde toelatingen op het eigen grondge-
biedd bleven mogelijk. 

Hett concept 'EEG-goedkeuring' werd door enkele lidstaten ter discussie gesteld. 
Dee mogelijke nadelige (milieu-)effecten dienden door de lidstaten zelf, onder 
lokalee omstandigheden, te worden beoordeeld. Een aantal lidstaten was van me-
ningg dat dit voorstel een onevenredige bewijslast neerlegde bij de lidstaat die een 
nationalee afwijking vroeg. De voorgestelde communautaire procedure voor we-

Voorstell  voor een richtlijn van de Raad betreffende het in het verkeer brengen van tot de E.E.G. 
goedgekeurdee bestrijdingsmiddelen, door de Commissie bij de Raad ingediend op 4 augustus 1976, 
PbEGPbEG 1976 C 212/3. 
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derzijdsee erkenning en goedkeuring van afwijkingen werd als te traag en om-
slachtigg beoordeeld.5 

Inn een gewijzigd voorstel uit 1989, dat betrekking heeft op 'gewasbescher-
mingsmiddelen',, wordt de 'EEG-goedkeuring' vervangen door een systeem waar-
bijj  voor de werkzame stoffen communautaire besluitvorming vereist is.6 De 
overigee toelatingscriteria worden iets gewijzigd.7 Aan het principe van weder-
zijdsee erkenning van nationale toelatingen wordt vastgehouden. Gebruiksbepalin-
genn dienen nu een 'juist gebruik' van middelen te waarborgen en het rekening 
houdenn met de beginselen van geïntegreerde bestrijding wordt opgenomen.8 De 
discussiee over het voorstel richt zich vooral op het niveau en de mate van harmo-
nisatiee van het toelatingsbeleid.9 

Inn 1991 volgt een tweede wijzigingsvoorstel.10 Daarin krijgt de bescherming 
vann het milieu en de gezondheid van mens en dier voorrang op het streven naar 
eenn hogere plantaardige productie, aldus één van de overwegingen. De verontrei-
nigingg van grond- en drinkwater wordt in de toelatingscriteria afzonderlijk ver-
meld.. Het onnodig herhalen van dierproeven krijgt aandacht. Een bijlage zal 
wordenn toegevoegd inzake 'Uniforme beginselen voor het evalueren en toelaten 
vann gewasbeschermingsmiddelen'. 

Inn de richtlijn zoals die uiteindelijk op 15 juli 1991 wordt vastgesteld, is nog 
eenn aantal zaken gewijzigd en toegevoegd. De effecten op het grondwater wor-
denn nu ook genoemd bij de categorie schadelijke (gezondheids)effecten en de 
'beginselenn van goede gewasbeschermingspraktijken' zijn toegevoegd. De termijn 
voorr 'hernieuwing' (verlenging) van een werkzame stof wordt van vijfjaar op 
tienn jaar gebracht. 

4.1.24.1.2 Doel 

Richtlijnn 91/414 is gebaseerd op art. 43 EEG-Verdrag (thans art. 37 EG), betref-
fendee het gemeenschappelijk landbouwbeleid. In de overwegingen bij de richtlijn 
weerklinken,, naast de belangen van de landbouw (werkzaamheid van de bestrij-
dingsmiddelenn en uitwerking op de plantaardige productie), de belangen van de 
internee markt en van de bescherming van mens, dier en milieu. De richtlijn 
beoogtt zowel het wegnemen van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten, voor 
gewasbeschermingsmiddelenn èn de daarmee behandelde landbouwproducten, als 
hett bereiken van een hoog beschermingsniveau met het oog op neveneffecten van 
dee middelen. In de lidstaten moeten eenvormige voorschriften gelden inzake 

Alduss de toelichting bij het gewijzigd voorstel van 16-2-1989, sub 3 (zie volgende noot). 
Gewijzigdd voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende het op de markt brengen van tot de 
EEGG goedgekeurde gewasbeschermingsmiddelen (COM(89)34 def., PbEG 1989 C 89/22). De 
woordenn 'tot de EEG goedgekeurde' werden in dit voorstel geschrapt. 
Hett criterium geen onbetamelijk nadelige invloed op het milieu, wordt gewijzigd in geen onaan-
vaardbaree nadelige uitwerking op het milieu (art. 4, eerste lid, onder b). 
Art.. 3, derde lid, van het gewijzigd voorstel uit 1989. 
Vann Eek en De Heer 1995, p. 8-18, in het bijzonder p. 9. 
Tweedee wijziging van het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het op de markt bren-
genn van gewasbeschermingsmiddelen, COM(91) 87 def., PbEG 1991 C 93/7. 
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'voorwaarden'' en procedures voor toelating. De toelatings'voorwaarden' moeten 
eenn zodanig hoog beschermingsniveau bieden dat wordt voorkomen dat produc-
tenn op de markt komen waarvan de risico's voor gezondheid, grondwater en 
milieuu niet adequaat zijn onderzocht. De bescherming van de gezondheid van 
menss en dier en van het milieu moet voorrang hebben op het streven naar een 
beteree plantaardige productie, aldus de vijfde - negende richtlij no verweging. 

4.1.34.1.3 Werkingssfeer 

Dee richtlijn heeft betrekking op de toelating, het op de markt brengen, het ge-
bruikk en de controle van gewasbeschermingsmiddelen binnen de EU. Ook het op 
dee markt brengen en de controle van de werkzame stoffen van deze middelen11 

valtt hieronder (art. 1, eerste lid). Voor een goed begrip van de bestrijdingsmid-
delenregelgevingg is het onderscheid tussen een bestrijdingsmiddel en een werkza-
mee stof van belang. 

Dee werkzame stof is het ingrediënt dat zorgt voor het bestrijdende effect van een 
bestrijdingsmiddel.. Het bestrijdingsmiddel is het product zoals dat ter verkoop 
wordtt aangeboden. In het bestrijdingsmiddel wordt de werkzame stof doorgaans 
gecombineerdd met andere stoffen. Dit kunnen andere werkzame stoffen zijn of 
hulpstoffenn die het product zijn specifieke vorm geven, bijvoorbeeld een vloeibare 
-- of een poedervorm. Op basis van eenzelfde werkzame stof kunnen verschillende 
bestrijdingsmiddelenn geformuleerd worden. In de EU zijn begin jaren negentig 
meerr dan 800 werkzame stoffen op de markt in duizenden bestrijdingsmiddelen.12 

4.1.3.14.1.3.1 Het begrip gewasbeschermingsmiddel 
Dee richtlijn omschrijft welke middelen tot gewasbeschermingsmiddelen gerekend 
wordenn en neemt daarbij als uitgangspunt de werkzame stof.13 Gewasbescher-
mingsmiddelenn zijn: 

'Werkzamee stoffen en één of meer werkzame stoffen bevattende preparaten, in de 
vormm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd en bestemd om....'. Daarna 
volgenn de bestemmingen, waarbij het, kort gezegd, erom gaat: 

-- planten of plantaardige produkten te beschermen tegen schadelijke organismen, 
-- levensprocessen van planten te beïnvloeden, plantaardige produkten te bewaren, 
-- ongewenste planten te doden, 
-- delen van planten te vernietigen, of 
-- ongewenste groei te voorkomen (art. 2 sub 1). 

Waarr in dit hoofdstuk wordt gesproken van 'middel' wordt gewasbeschermingsmiddel bedoeld. 
Commissierapportt 2001, par. 1, noemt een aantal van 834 stoffen. 
Werkzamee stoffen: stoffen of micro-organismen, met inbegrip van virussen, met een algemene of 
specifiekee werking: tegen schadelijke organismen of op planten, delen van planten of plantaardige 
produktenn (art. 2 sub 4). 
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Omdatt ook micro-organismen tot werkzame stoffen worden gerekend, vallen 
biologischee middelen op basis van deze organismen ook onder het begrip gewas-
beschermingsmiddell  en daarmee onder de richtlijn.14 

Dee richtlijn is ook van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen die gene-
tischh gemodificeerde organismen als basis hebben. Daaraan is de voorwaarde 
verbondenn dat het milieurisico wordt geraamd overeenkomstig bepalingen van 
richtlij nn 90/22015 (art. 1, derde lid). De ontwikkelingen op het gebied van gene-
tischee modificatie roepen de vraag op of ook bepaalde genetisch gemodificeerde 
plantenn als een bestrijdingsmiddelen moeten worden beschouwd. 

Verdedigbaarr is dat ook planten die zodanig genetisch gemodificeerd zijn dat zij 
hunn eigen bestrijdingsmiddel produceren, onder de richtlijn vallen. Een voorbeeld 
iss de zogenoemde maïs Bt-11. Deze plant produceert het toxine van de Bacillus 
thuringiensis,thuringiensis, een micro-organisme dat op zichzelf een biologisch bestrijdingsmid-
dell  waarvoor toelating vereist is.16 De richtlijn heeft betrekking op gewasbescher-
mingsmiddelenn 'in hun commerciële aanbiedingsvorm' (art. 1, eerste lid) en 'in de 
vormm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, en bestemd om (...)' (art. 2). 
Mett de plant die (mede) de bestemming heeft een toxine te produceren en dit 
vervolgenss in het milieu brengt, wordt opzettelijk een werkzame stof in het milieu 
gebracht,, op vergelijkbare wijze als bij gebruik van een conventioneel bestrijdings-
middel.177 Hoewel een genetisch gemodificeerde plant niet gemakkelijk onder de 
omschrijvingg 'werkzame stof' is te brengen, is er veel voor te zeggen althans een 
deell  van die plant als werkzame stof te beschouwen. De planten die gemodificeerd 
zijnn om een toxine te produceren, lijken, gezien dit werkingsmechanisme, onder 
dee richtlijn te kunnen vallen. Vergelijk de registratie van de 'Plant Incorporated 
Protectants'' in de VS, waar het proteine en het genetisch materiaal onder de be-
strijdingsmiddelenwetgevingg vallen (Deel IV par. 20.2.2) 

Hett begrip gewasbeschermingsmiddel correspondeert niet helemaal met het in 
Nederlandd vóór de implementatie van de richtlijn gebruikte begrip landbouwbe-
strijdingsmiddel. . 

Zoo behoren voorraadbeschermingsmiddelen tot de gewasbeschermingsmiddelen, 
terwijll  dit geen 'landbouwmiddelen' waren. Middelen ter behandeling van opstal-

144 De Uniforme beginselen hebben alleen betrekking op chemische bestrijdingsmiddelen. Uniforme 
beginselenn voor middelen op basis van micro-organismen worden voorbereid (Commissierapport 
2001,, p. 12). 

155 Thans richtlijn 2001/18. Zie over de verhouding tot deze richtlijn par. 4.1.4. 
155 De commissiebeschikkingen inzake het op de markt brengen van deze genetisch gemodificeerde 

maïss (in het kader van richtlijn 90/220/EEG) maken geen melding van het van toepassing zijn van 
richtlijnn 91/414/EEG. Wel wordt melding gemaakt van het onverminderd van toepassing zijn van 
anderee EG-regelgeving (Commissiebeschikkingen 98/294/EG, PbEG 1998 L 131/33; 98/292/EG, 
PbEGPbEG 1998 L 131/28 (Zea mays L.line Bt-11). Evenzo Commissiebeschikking 98/291/EG, PbEG 
19988 L 131/26 (Brassica napus L.ssp.oleifera) 

177 Intensief gebruik van het toxine in kwestie kan leiden tot resistentie van het doelorganisme. Het 
biologischee bestrijdingsmiddel Bacillus Thuringiensis verliest dan zijn waarde. Dit illustreert het 
belangg van een beoordeling in het kader van richtlijn 91/414. 
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lenn en transportmiddelen voor dieren en behandeling van insecten op dieren door 
uitwendigee toepassing vallen niet onder de gewasbeschermingsmiddelen, terwijl 
dezee voorheen 'landbouwmiddelen' waren.18 

HetHet op de markt brengen 
Hett 'op de markt brengen' omvat 'iedere levering...'. Ook de invoer binnen het 
grondgebiedd van de Gemeenschap valt hier onder. Uitgezonderd is het leveren 
voorr opslag en daaropvolgende verzending buiten het grondgebied van de Ge-
meenschapp (art. 2, aanhef en onder 10). Bij uitvoer naar een andere lidstaat - dus 
binnenn het grondgebied van de Gemeenschap - mogen de productie, de opslag en 
hett verkeer van een niet-toegelaten middel niet worden belemmerd, mits het 
middell  is bestemd voor gebruik in een andere lidstaat en aldaar is toegelaten en 
mitss wordt voldaan aan bepaalde controlevoorschriften (art. 3, tweede lid). 

4.1.3.24.1.3.2 De grenzen van de werkingssfeer 
Ondankss de ruime werkingssfeer regelt de richtlijn allerlei aspecten van de toela-
tingg en het gebruik niet of beperkt. De richtlijn bestrijkt bijvoorbeeld niet de 
distributiee van middelen en reguleert de toelatingsprocedure alleen op hoofdpun-
ten.. Hoewel de richtlijn, zoals art. 1 aangeeft, ook het 'gebruik' betreft, bevat 
dezee geen uitputtende regeling voor het gebruik van middelen. Wel is er een 
algemene,, veelomvattende - gebruiksbepaling in art. 3, waarin wordt aangegeven 
datt gewasbeschermingsmiddelen 'op juiste wijze' moeten worden gebruikt. Op 
zakenn als apparatuurgebruik, vakbekwaamheidsvereisten, emissiebeperkingen, 
gebiedsbeperkingenn of monitoring ziet de richtlijn niet. 

Dee richtlijn is evenmin uitputtend in het gebruik van instrumenten. De richt-
lij nn bevat bijvoorbeeld geen heffmgenstelsel voor het op de markt brengen van 
bestrijdingsmiddelen.. Dat sluit niet uit dat lidstaten een heffingenstelsel hante-

Commissierichtlijnn 451/2000 introduceert wel een heffingsregeling voor kennisge-
verss ter betaling van door de overheid gemaakte administratie- en evaluatiekosten, 
maarr dit is onverminderd andere heffingenstelsels van lidstaten (art. 12-14). 

Opp het gebied van controle en handhaving bevat de richtlijn alleen de algemene 
bepalingg dat lidstaten 'de nodige maatregelen' dienen te nemen om na te gaan of 
aann de eisen van de richtlijn wordt voldaan (art. 17) en de bepaling dat lidstaten 
relevantee en representatieve proeven en analyses uitvoeren om erop toe te zien 
datt de richtlijnvereisten worden nageleefd (art. 4, derde lid). 

4.1.44.1.4 De verhouding tot andere richtlijnen 

Richtlijnn 91/414 maakt op diverse plaatsen melding van het van toepassing zijn 

Ookk 'lid l-middelen'Oandbouw) of 'lid 2-middelen'(niet-landbouw) genoemd (Bmw-oud, art. 1). 
Vgl.. het Commissiestandpunt in antwoord op vragen vanuit het Parlement inzake een heffmgen-
stelsell  (PbEG 1993 C 86/2). 
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'onverminderd'' bepalingen van andere richtlijnen.20 Enkele van deze richtlijnen 
gevenn echter tegelijkertijd aan dat ze van toepassing zijn 'onverminderd richtlijn 
91/414'' of, iets algemener, 'onverminderd andere communautaire voorschriften'. 

Dee richtlijnen 91/414 en 1999/45 (indeling, verpakking en etikettering) zijn 
bijvoorbeeldd over en weer 'onverminderd' van toepassing. De 19e overweging 
bijj  richtlijn 91/414 vermeldt dat richtlijn 91/414 de overige communautaire 
bepalingenn op het gebied van verpakking en etikettering aanvult. Al met al is de 
hiërarchiee tussen deze richtlijnen onduidelijk. 

Dee hiërarchie met Verbodsrichtlijn 79/117/EEG is wel duidelijk. Richtlijn 
79/1177 dient voor te gaan boven richtlijn 91/414. Dit kan worden afgeleid uit het 
doell  en de imperatieve formuleringen van richtlijn 79/117 en uit verwijzingen in 
richtlijnn 91/414, zoals art. 4, zesde lid en art. 8, tweede lid. Commissieveror-
deningg 3600/92, ter uitvoering van het eerste werkprogramma voor gewasbe-
schermingsmiddelen,, vermeldt dan ook dat de werking van richtlijn 79/117 niet 
magg worden belet door procedures in het kader van richtlijn 91/414. 

Ookk de afstemming met de residurichtlijnen is duidelijk: de residugehalten 
diee in richtlijn 91/414 worden opgenomen, zijn voorlopige gehalten en zijn 
aanvullendd op die van de residurichtlijnen. Deze voorlopige residugehalten wor-
denn gevolgd door besluitvorming in het kader van de residurichtlijnen. De resi-
dunormstellingg werkt door in de toelatingscriteria. Ingevolge 'vrij-verkeersbepa-
lingen'' in de residurichtlijnen mogen geen strengere residunormen worden ge-
steldd voor producten. 

Dee verhouding tot de Drinkwaterrichtlijn (98/83), de richtlijn Kwaliteit 
oppervlaktewaterr bestemd voor drinkwater (75/440) en de Grondwaterrichtlijn 
(80/68)) is in de tekst van de richtlijnen niet duidelijk aangegeven. De normstel-
lingg van de (toenmalige) drinkwaterrichtlijn en van richtlijn 75/440 is echter 
opgenomenn in de Uniforme beginselen en lijk t daarmee geïntegreerd te worden 
inn de richtlijnnormstelling. De zevende overweging bij de Uniforme beginselen 
gevenn bovendien duidelijk aan dat die bepalingen geen afbreuk doen aan deze 
beidee richtlijnen noch aan de Grondwaterrichtlijn. 

Dee afstemming met de richtlijn Aquatisch milieu/verontreiniging gevaarlijke 
stoffenn (76/464) is niet duidelijk geregeld. De Kaderrichtlijn water (2000/60) 
verwijstt op onderdelen naar richtlijn 91/414, zoals in art. 16, voor de beoorde-
lingg en in Bijlage VI, voor maatregelen op te nemen in programma's. In art. 10, 
tweedee lid, is in verband met maatregelen voor de aanpak van puntbronnen en 
diffusee bronnen een zeer ruime maar vage verwijzing naar het toepassen van de 
'bestee milieupraktijken' van 'andere relevante communautaire wetgeving' opge-
nomen.. De hiërarchie tussen beide richtlijnen - bijvoorbeeld of de Kaderrichtlijn 
strengeree eisen kan stellen - is niet geregeld. 

Dee verhouding tot richtlijn 2001/18 (genetisch gemodificeerde organismen) 

200 Genoemd worden: richtlijnen 67/548/EEG (gevaarlijke stoffen), 78/631/EEG (indeling, verpakken 
enn kenmerken bestrijdingsmiddelen), 79/117/EEG (verbodsrichtlijn bestrijdingsmiddelen bepaalde 
stoffen),, Verordening EEG nr. 1734/88/EEG (uitvoer/invoer), richtlijn 90/313 (vrije toegang mi-
lieuinformatie),, 86/362/EEG (residuen in granen), 90/642/EEG (residuen in produkten van plantaar-
digee oorsprong) (onder meer in art. 1, art. 4, vijfde lid en art. 8, tweede lid). 
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iss tot slot niet erg duidelijk. Richtlijn 91/414 is van toepassing op middelen die 
uitt genetisch gemodificeerde organismen bestaan of deze bevatten, maar daaraan 
iss de voorwaarde gekoppeld dat de toelating wordt toegekend na raming van het 
milieurisicoo overeenkomstig - toen nog - richtlijn 90/220. Aangekondigd wordt 
datt in richtlijn 91/414 een risicobeoordelingsprocedure zal worden opgenomen, 
analoogg aan die van de toenmalige richtlijn 90/220, die ertoe zal leiden dat richt-
lij nn 91/414 wordt toegevoegd aan de lijst van richtlijn 90/220, art. 10 (art. 1, 
derdee lid, richtlijn 91/414). De daartoe vereiste richtlijnwijziging heeft tot op 
hedenn niet plaatsgevonden. 

All  met al is met name de verhouding van richtlijn 91/414 tot de richtlijnen 
1999/45,, 76/464, 2000/60 en 2001/18 niet duidelijk. Op de verhouding tussen de 
richtlijnenn wordt ingegaan bij de behandeling van deze richtlijnen (hoofdstuk 6). 

4.22 De opneming van een werkzame stof 

4.2.14.2.1 Criteria, procedure en besluiten opneming werkzame stof 

Dee opneming21 van een werkzame stof in bijlage I van richtlijn 91/414 is één 
vann de vereisten voor een lidstaat-toelating van een bestrijdingsmiddel op basis 
vann die stof. Daarmee wordt een deel van de besluitvorming over de toelating 
gecentraliseerd.. Vanwege de twee besluitvormingstrajecten - de opneming op 
communautairr niveau en de toelating op nationaal niveau - wordt wel gesproken 
vann een duaal stelsel. 

Vann belang is het onderscheid tussen een 'nieuwe werkzame stof en een 
'bestaandee werkzame stof. 'Nieuw' is de werkzame stof die per 26 juli 1993 
nogg niet op de markt is.22 De werkzame stof die per die datum op de markt is, 
geldtt als 'bestaand' (art. 8, tweede lid). 

4.2.1.14.2.1.1 De criteria voor het opnemen van een werkzame stof 
Artikell  5 van richtlijn 91/414 bevat globale criteria voor opneming. Deze zijn 
geformuleerdd als 'voorwaarden' waaraan de middelen die deze stof bevatten naar 
kann worden verwacht, voldoen (art. 5, eerste lid, aanhef). Zowel het gebruik van 
dee middelen op basis van deze stoffen, als de residuen na toepassing, mogen 
geenn schadelijke uitwerking hebben op de gezondheid van mens en dier of op het 
grondwaterr en ze mogen geen onaanvaardbaar milieu-effect hebben. De beoorde-
lingg gaat uit van het gebruik van een middel in overeenstemming met 'goede 
gewasbeschermingspraktijken'.. Dit begrip is niet gedefinieerd. Voor de invulling 
vann de 'onaanvaardbare milieueffecten' verwijst artikel 5 naar de toelatingscrite-
ria.. De residuen dienen - voorzover ze in toxicologisch opzicht of uit milieu-
oogpuntt van belang zijn - door middel van algemeen gebruikte methoden te 
kunnenn worden gemeten (art. 5, eerste lid). Zeer in het bijzonder dient waar 
relevantt rekening te worden gehouden met: 

Dee richtlijn spreekt over 'opnemen' of 'opneming' in de richtlijnbijlage (engelse tekst: inclusion). 
Tweee jaar na kennisgeving van de richtlijn, welke plaatsvond op 26 juli 1991 (art. 8, eerste lid). 
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-- een Acceptable Daily Intake (ADI)-waarde voor de mens; 
-- een aanvaardbaar niveau van blootstelling van degenen die met de stof om-

gaan; ; 
-- de plaats waar de stof in het milieu terechtkomt en wordt verspreid, alsmede 

watt de uitwerking is op niet-doelsoorten (art. 5, tweede lid). 

Anderss dan voor de middelen - waarvoor moet zijn vastgesteld dat de genoemde 
neveneffectenn zich niet voordoen - is voor de stoffen aangegeven dat 'kan wor-
denn verwachf dat de middelen op basis van de betreffende stof de genoemde 
neveneffectenn niet hebben. De beoordeling vindt plaats op grond van de stand 
vann de wetenschappelijke en technische kennis (art. 5, eerste lid). Bij een nieuwe 
werkzamee stof wordt ervan uitgegaan dat aan de eisen wordt voldaan wanneer 
vastgesteldd is dat tenminste één preparaat op basis van deze stof aan de eisen 
voldoett (art. 5, derde lid). 

Opmerkelijkk is dat, anders dan bij de toelatingscriteria, de opnemingscriteria 
voorr de stoffen niet zijn uitgewerkt in beginselen voor de evaluatie en besluitvor-
mingg inzake de stoffen. Omdat het voorwerk voor de EG-stofbeoordelingen ge-
beurtt op lidstaatniveau, waarbij een geharmoniseerde besluitvorming van belang 
is,, is ook met het oog op de transparantie van de EG-besluitvorming van belang 
datt er dergelijke beginselen zijn voor deze evaluatie en de besluitvorming. 

Inn de beginperiode van de richtlijn is, naar verluidt, gewerkt aan totstandkoming 
vann beginselen voor de evaluatie en besluitvorming over de stoffen.23 Het evalua-
tierapportt van de Commissie noemt het probleem van de onduidelijke opnemings-
criteria.. Daardoor zijn de evaluaties van de stoffen, die door de lidstaten worden 
uitgevoerd,, onvoldoende geharmoniseerd. De Commissie ziet als oplossing hier-
voorr een 'guidance document'.24 

Omdatt de beoordeling van de stof niet los staat van de beoordeling van het mid-
dell  (zie art. 5, eerste lid, (b)) lijken de Uniforme beginselen voor de beoordeling 
enn besluitvorming van een middel toch ook een rol te kunnen spelen bij de be-
sluitvormingg over de stoffen. 

VereistenVereisten op de markt brengen stoffen 
Dee richtlijn bevat enkele bepalingen over het op de markt brengen van een werk-
zamee stof. Daarvoor moet aan indelings- en verpakking svoorschriften worden 
voldaan.. Een nieuwe werkzame stof mag bovendien alleen op de markt worden 
gebrachtt wanneer overeenkomstig de voorschriften een dossier is ingediend met 
eenn verklaring dat de stof bestemd is ter gebruik in een gewasbeschermingsmid-
dell  (art. 3, vierde lid). 

233 Mondelinge mededeling M. Debois, commissiemedewerker, DG XI, 30 september 1999. 
244 Commissierapport 2001, p. 25. Een handleiding voor bepaalde aspecten van de evaluatieprocedure 

iss neergelegd in twee 'aide mémoires' van de commissie, die zijn geformuleerd als werkdocument 
(voorr bestaande stoffen d.d. 15-7-1998; voor nieuwe stoffen d.d. 10-4-2000). 
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4.2.1.24.2.1.2 De procedure voor het opnemen van een werkzame stof 
Dee procedure voor het opnemen van een werkzame stof is in de richtlijn betrek-
kelijkk summier geregeld (art. 6 en 8, eerste lid). De lidstaat die een aanvraag 
ontvangt,, ziet erop toe dat de aanvrager de andere lidstaten en de Commissie een 
dossierr doet toekomen, tezamen met een dossier voor tenminste één preparaat dat 
dee werkzame stof bevat. Het dossier van de stof moet voldoen aan de vereisten 
vann bijlage II van de richtlijn (dossiervereisten stof). Het dossier voor het middel 
moett voldoen aan de vereisten van bijlage III van de richtlijn (dossiervereisten 
middel).. Over de volledigheid van het dossier en over de opneming wordt beslist 
volgenss een comitéprocedure (art. 6, tweede en derde lid). De Commissie kan 
aanvullendee informatie vragen bij gebleken onvolledigheid van het dossier (art. 
6,, vierde lid). 

Dee richtlijn kent voor de besluitvorming over de stoffen twee 'regelgevende co-
mitéprocedures'' (zie par. 3.2.1). Het in art. 19 richtlijn genoemde comité (Perma-
nentt Plantenziektenkundig Comité)25 is vervangen door het Comité voedselketen 
enn diergezondheid (hierna het Permanent Comité of het Comité).26 De procedure 
vann art. 19 houdt in dat de Commissie het Comité een ontwerp voorlegt van te 
nemenn maatregelen, waarover het Comité adviseert, waarna de Commissie de 
beoogdee maatregelen vaststelt wanneer deze in overeenstemming zijn met het 
advies.. Bij het ontbreken van overeenstemming dient de Commissie een voorstel 
inn bij de Raad. Wanneer de Raad niet beslist binnen een bepaalde termijn, stelt de 
Commissiee de voorgestelde maatregelen vast. De procedure van art. 20 verschilt 
hiermeee alleen door een kortere besluitvormingstermijn voor de Raad.27 

Dee besluitvorming verloopt voor bestaande stoffen anders dan voor nieuwe stof-
fen.. Hierna volgt een weergave op hoofdlijnen van het besluitvormingsproces, 
waarnaa in par. 4.2.3 wordt ingegaan op de uitvoering van de werkprogramma's. 

4.2.1.34.2.1.3 Bestaande stoffen 
Commissieverordeningg EG nr. 3600/9228 vormt de basis voor de beoordeling 
vann de bestaande stoffen. De besluitvorming is over vier fasen verdeeld (voor 
vierr groepen van stoffen) waarbij de evaluatie van de stoffen is verdeeld over de 
lidstaten.. Per stof zijn, kort gezegd, de volgende stappen te onderscheiden29: 

eenn producent geeft de Commissie kennis dat hij een stof wil verdedigen; 
dee kennisgever levert een dossier aan bij de 'rapporteur-lidstaat'; 
dee lidstaat verifieert of het dossier volledig is en vraagt eventueel aanvullen-

Ditt comité werd opgericht bij Besluit van de Raad 76/894/EEG, PbEG 1976 L 340/25. 
Verordeningg (EG) nr. 806/2003 van de Raad, PbEG 2003, L 122/1. 
Eenn derde besluitvormingsprocedure - een beheersprocedure - is er voor het vaststellen van proce-
duress (commissiebesluiten met advisering door de lidstaten) (art. 21). 
Verordeningg 3600/92 {PbEG 1992 L 366/10), zoals gewijzigd bij commissieverordeningen 933/94 
{PbEG{PbEG 1994 L 107/8), 491/95 {PbEG 1995 L 49/50), 2230/95 {PbEG 1995 L 1995/225), 1199/97 
{PbEG{PbEG 1997 L 170/19), 1972/1999 (PbEG 1999 L 244/41), 2266/2000 {PbEG 2000 L 2000/259). 
Onderr meer in verordening 3600/92, art. 4-7, zoals gewijzigd. 
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dee informatie; 
-- de lidstaat evalueert het dossier en adviseert de Commissie; 

opp basis van de concept-beoordeling vraagt een lidstaat advies van deskundi-
genn van andere lidstaten (peer review); de verordening stelde deze consulta-
tiee verplicht (art. 7, tweede lid) maar dit is bij latere verordening gewijzigd 
inn een bevoegdheid om experts van andere lidstaten te consulteren.30 

-- de Commissie legt een ontwerp-besluit voor aan het Permanent Comité; 
-- conform art. 19 van de richtlijn volgt comité-besluitvorming, waarna de 

Commissie,, op basis van het comité-advies, een maatregel vaststelt. 

Dezee procedure voor de bestaande stoffen van de eerste fase is diverse malen 
bijgesteld,, vooral ter inperking van vertragingen bij de gegevenslevering. 

Eenn aanvullende termijn voor het aanleveren van gegevens wordt beperkt tot 
situatiess van overmacht of van collectieve dossiers.31 Voor het aanleveren van 
dossierss wordt een uiterste termijn gesteld.32 Een daarop volgende wijziging stelt 
eenn 'deadline' voor het aanleveren van informatie.33 

Dee Commissie krijgt bij één van de wijzigingen de bevoegdheid een consultatie 
vann experts te organiseren alvorens het Comité in te schakelen. Bij die consulta-
tiee moeten lidstaten technische en wetenschappelijke ondersteuning verlenen.34 

Opmerkelijkk is dat in de verordeningen voor deze eerste fase een verwijzing 
naarr de advisering door een wetenschappelijk comité geheel afwezig is. Vanaf de 
tweedee fase is er een verplichting voor de Commissie om advies te vragen aan 
hett (de) 'relevante wetenschappelijke comité(s).35 

Richtlijnn 91/414 bevat geen bepaling over het samenwerken van aanvragers 
bijj  het indienen van dossiers voor dezelfde stof. Verordening 3600/92 bevat in 
art.. 6, eerste lid, over dit collectief indienen van dossiers wel een bepaling (zie 
par.. 4.2.3.2). 

4.2.1.44.2.1.4 Nieuwe stoffen 
Richtlijnn 91/414 bevat geen afzonderlijke bepalingen over het indienen van het 
stofdossier.. Dat gebeurt samen met het dossier voor een middel op basis van de 
stoff  (art. 9, zie par. 4.3.2). 

Eenn lidstaat die een aanvraag ontvangt ziet erop toe dat de aanvrager de 
anderee lidstaten en de Commissie de dossiers (voor de stof en voor een middel 
opp basis daarvan) doet toekomen die aan de vereisten voldoen, waarna de Com-
missiee volgens de comitéprocedure over de volledigheid van het dossier (art. 6, 
tweedee en derde lid)). Na deze commissiebeschikking begint het beoordelings-
proces,, dat vergelijkbaar is met de procedure voor de bestaande stoffen. 

300 Commissieverordening 1199/97, wijziging van art. 7. 
311 Verordening 491/95, art. 1 onder 3. 
322 Verordening 2230/95, art. 1 onder 2. 
333 Verordening 2266/2000, art. 1 onder 2 en 3. 
344 Verordening 2266/2000 art. 1 onder 5. 
355 Verordening 451/2000, art. 8, derde lid. 
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Nadatt de volledigheid van dossiers is vastgesteld, mag een lidstaat een mid-
dell  op basis van de betreffende stof onder voorwaarden voorlopig toelaten (art. 
8,, eerste lid). 

4.2.1.54.2.1.5 'Peer review' I wetenschappelijke advisering 
Inn de praktijk van de besluitvorming over de stoffen is een beoordeling door des-
kundigenn op afstand - 'peer review' - ingebouwd. De Commissie heeft een co-
ördinatie-instituutt ECCO (European Commission Co-ordination) en een weten-
schappelijkk comité ingesteld. 

ECCO,, gevestigd bij de bevoegde autoriteiten in Duitsland en Engeland, coördi-
neertt expertbijeenkomsen ter herziening van beoordelingen en assisteert de Com-
missiee bij het opstellen van 'guidance documents'. Rapporten van peer review 
bijeenkomstenn zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders.36 

Inn het besluitvormingsproces over een stof kan of moet de Commissie weten-
schappelijkk advies vragen aan een wetenschappelijk comité. 

Hett sinds 1978 bestaande Wetenschappelijk Comité voor pesticiden, dat adviseerde 
overr residuen in voeding, werd in 1997 vervangen door het Wetenschappelijk 
Comitéé voor planten.37 Dit Comité kreeg ruimere bevoegdheden met betrekking 
tott gezondheid en milieu. De 19 leden worden voor drie jaar benoemd door de 
Commissie,, na een oproep tot kandidaatstelling in het Publicatieblad.38 In 2003 
gingenn de werkzaamheden over naar het nieuwe wetenschappelijke panel van de 
Europesee Autoriteit voor Voedselveiligheid.39 Zoals hiervoor vermeld, is de ver-
plichtingg om een wetenschappelijk comité te raadplegen niet opgenomen in wijzi-
gingenn van verordening 3600/92. Vanaf de tweede fase (verordening 451/2000, 
art.. 8) is deze verplichting er wel, voor 'alle eventuele gezondheids- en milieu-
vraagstukken'' (art. 8, derde lid). Hoe ver deze verplichting reikt, is niet duidelijk. 

4.2.1.64.2.1.6 Besluitvorming door de Raad 
Wanneerr de maatregelen die de Commissie beoogt niet overeenstemmen met het 
adviess van het Permanent Comité, moet de Commissie de zaak voorleggen aan 
dee Raad. Dat gebeurde voor het eerst in 2003. 

Datt betrof de stof aldicarb. Het Permanent Comité bracht geen gunstig advies uit, 
waardoorr de Commissie de voorgenomen maatregel niet kon uitvoeren. Op basis 
vann de verstrekte gegevens vormt aldicarb met name voor kleine vogels een groot 
risico.. De Raad besloot aldicarb niet op te nemen. De toelatingen dienen per sep-
temberr 2003 te worden ingetrokken, waarbij een bepaalde overgangstermijn kan 

Ziee <bba.de/english/bbaeng.htm> (geraadpleegd oktober 2003). 
Commissiebeschikkingg 97/579/EG, PbEG 1997 L 237/18. 
Commissierapportt 2001, p. 5. 
Verordeningg EG nr. 178/2002 van Parlement en Raad, PbEG 2002 L 31/1, art. 28 (Wetenschappe-
lij kk panel voor gewasssen, gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan). 

http://bba.de/english/bbaeng.htm
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wordenn toegestaan. Tegelijkertijd echter mogen acht lidstaaten voor bepaalde toe-
passingenn die als 'essentieel' worden beschouwd en waarvoor een alternatief ont-
breekt,, onder strikte voorwaarden tot juni 2007 onder voorwaarden een toelating 
verstrekken.. Die voorwaarden houden in: nieuwe etikettering, maatregelen ter 
beperkingg van het risico en onderzoek naar alternatieven door middel van actie-
plannen.. De lidstaten moeten hierover rapporteren.40 

Betwijfeldd kan worden of richtlijn 91/414 voor dit besluit, waarin toepassingen 
diee niet aan criteria voldoen toch gedurende meerdere jaren worden toegestaan, 
dee ruimte biedt, nu de stof niet voldoet aan de criteria voor opneming (zie par. 
4.2.3.44 en 4.2.3.5). 

4.2.24.2.2 Het opnemingsbesluit en vervolgbesluiten 

Opnemingenn hebben de vorm van commissierichtlijnen, waarmee bijlage I van 
richtlij nn 91/414 stofgewijs wordt ingevuld. Een opneming vindt plaats voor een 
eerstee periode van ten hoogste tien jaar. Aan de opneming kunnen 'eisen' wor-
denn verbonden, zowel over de stof en het preparaat, als over de wijze van ge-
bruik.. Ook kunnen 'beperkingen' worden opgenomen, waarbij rekening is ge-
houdenn met relevante agrarische, fytosanitaire en ecologische omstandigheden 
(art.. 5, vierde lid). 

Dee richtlijnen, waarin de opnemingsbesluiten vervat zijn bevatten in de praktijk 
termijnenn - veelal van vier jaar - voor de besluitvorming door de lidstaten op basis 
vann de Uniforme beginselen. De 'voorwaarden' voor de beoordeling en de toela-
tingg door een lidstaat betreffen onder meer zuiverheidsvereisten, bepalingen over 
eenn toepassingsgebied, of vereisten voor risicobeoordeling. Soms wordt van de 
lidstaatautoriteitenn bijzondere aandacht gevraagd voor de uitwerking op aquatische 
organismen,, worden extra eisen noodzakelijk geacht, bijvoorbeeld voor het lozen 
vann een behandelingsoplossing of, andere risicobeperkende maatregelen. Bij de 
toepassingg van de Ub moet rekening worden gehouden met het evaluatieverslag 
vann de Commissie. Soms wordt, onder verwijzing naar de opinie van het Weten-
schappelijkk Comité, gewezen op de noodzaak van aanvullende informatie.41 

Niet-opnemingsbesluitenn hebben de vorm van commissiebeschikkingen. De lid-
statenn moeten toezien op intrekking, uiterlijk zes - twaalf maanden na de besluit-
datum.. De besluiten hebben veelal een termijn voor het eventueel verder op de 
marktt brengen, het 'opgebruik' van voorraden, opslag en verwijdering. 

Eenn opnemingsbesluit kan gevolgd worden door andere besluiten. De richt-
lij nn spreekt onder meer over 'verlengen', 'hernieuwen' en 'herzien'. 

Beschikkingg van de Raad, 18 maart 2003, 2003/199/EG, PbEG 2003 L 76/21. 
Ziee bijvoorbeeld Commissierichtlijn 2000/10/EG, inzake opneming fluroxypyr in Annex I, PbEG 
20000 L 57/28. 
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Dee termen verlengen en hernieuwen worden in de richtlijn verschillend gebruikt. 
Inn verband met de opneming wordt zowel 'hernieuwing' (voor de nieuwe termijn 
naa verificatie) als 'verlenging' (bij de aanvraag hiertoe en voor de periode die 
nodigg is voor verificatie) gebruikt. De engelse tekst spreekt alleen over 'renewal'. 
'Herziening'' (engelse tekst: review) doelt op een herbeoordeling, als gevolg van 
bepaaldee aanwijzingen, los van een verlenging (art. 5, vijfde lid). Hierna worden 
alleenn 'verlenging' en 'herziening' gebruikt. Als de verlenging betrekking heeft op 
eenn termijn voor verificatie- of herziening, wordt dit erbij vermeld. 

Verlenging,Verlenging, herziening, voorlopige verlenging en schrapping 
Eenn opneming kan herhaalde malen voor een periode van ten hoogste tien jaar 
wordenn verlengd. De verlengingsaanvraag dient tenminste twee jaar vóór het 
verstrijkenn van de opnemingstermijn te worden gedaan (art. 5, vijfde lid). 

Bijj  tijdige aanvraag kan verlenging worden verleend voor de periode die 
noodzakelijkk is voor de afhandeling van de 'herziening' of voor het leveren van 
gevraagdee informatie. Hiermee wordt een overgangstermijn gecreëerd voor het 
gevall  een opnemingstermijn is verstreken en een herziening nog gaande is of 
aanvullendee informatie nog moet worden geleverd. Voor deze tijdelijke verlen-
gingg is geen maximumtermijn gesteld (art. 5, vijfde lid). 

Eenn opneming kan elk moment worden herzien indien aanwijzingen bestaan 
datt niet meer wordt voldaan aan de opnemingscriteria (art. 5, vijfde lid). De 
opnemingg kan worden gewijzigd of geschrapt, wanneer deze niet meer voldoet 
aann de opnemingsvereisten. Ook deze besluiten worden genomen volgens de 
comitéproceduree (art. 6, eerste lid). De richtlijn bevat overigens geen uitdrukke-
lijk ee verplichting voor het schrappen van een stof indien deze niet meer aan de 
opnemingscriteriaa voldoet. Een dergelijke verplichting is er wel voor de lidstaten 
wanneerr het middel niet meer aan de toelatingscriteria voldoet (art. 4, zesde lid). 

4.2.34.2.3 Uitvoering besluitvorming bestaande stoffen 

4.2.3.14.2.3.1 Inhoud eerste fase werkprogramma 
Commissieverordeningg 3600/9242 (hierna: de verordening) regelt de uitvoering 
vann de eerste fase van een werkprogramma als bedoeld in art. 8, tweede lid, van 
richtlij nn 91/414, voor de bestaande stoffen. Deze fase betreft 90 stoffen. 

Dee lijst komt tot stand nadat producenten kennisgeving konden doen en ook lidsta-
tenn konden aangeven opneming te wensen. Voor een enkele stof volgt, bij gebrek 
aann een kennisgeving, een besluit tot niet-opneming.43 Bij de selectie van stoffen 
spelenn onder meer volksgezondheids- en milieuaspecten een rol, aldus een overwe-

Commissieverordeningg (EG) nr. 3600/92, PbEG 1992 L 366/10, gewijzigd bij verordeningen nr. 
491/95,, PbEG 1995 L 49/50, nr. 1199/97, PbEG 1997 L 170/19, nr. 1972/1999, PbEG 1999 L 
244/41,, nr. 2266/2000, PbEG 2000 L 259/27. De verordening is onder meer uitgevoerd bij veror-
deningenn nr. 933/94 PbEG 1994 L 107/8 en nr. 2230/95, PbEG 1995 L 225/1 (aanwijzing rappor-
teur-lidstaten). . 
Overeenkomstigg art. 4, vijfde lid, verordening. (Commissiebeschikking 94/643/EG tot intrekking 
vann de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die cyhalothrin bevatten, PbEG 1994 L 249/18). 
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gingg bij de verordening. De stoffenlijst wordt vastgesteld volgens de comité-
procedure.. De stoffen worden - voor de evaluatie - verdeeld over de lidstaten, 
doorr het per stof aanwijzen van een 'rapporteur-lidstaat'.44 

Dee verordening bevat een kennisgevingsprocedure voor producenten, een beoor-
delingsproceduree voor de lidstaten en een besluitvormingsprocedure op commu-
nautairr niveau. Aanvraag en behandeling verlopen, kort gezegd, als volgt. 

Kennisgeverss kunnen individueel of collectief een dossier indienen. Zij dienen 'alle 
redelijkee stappen' te nemen om dossiers collectief in te dienen (art. 6, eerste lid, 
verordening).. Wanneer een dossier niet aan de eisen voldoet of niet binnen de 
vastgesteldee termijn is ingediend, dient de Commissie, na rapportage door de 
lidstaat,, bij het Permanent Comité een besluit tot niet-opneming in, tenzij wegens 
bepaaldee vertragingen een nieuwe termijn is vastgesteld. De rapporteur-lidstaat 
evalueertt het volledige dossier en brengt, uiterlijk twaalf maanden na ontvangst 
vann het dossier, verslag uit aan de Commissie, met een aanbeveling tot opneming, 
tott het uit de markt nemen, ofwel tot het tijdelijk uit de markt nemen, dan wel tot 
hett uitstellen van een beslissing in afwachting van bepaalde gegevens. De Commis-
siee doet dossier en verslag voor verder onderzoek toekomen aan het Permanent 
Comitéé en legt een ontwerp-besluit voor (art. 6, 7 en 8 verordening). 

4.2.3.24.2.3.2 Uitvoering eerste fase werkprogramma 
Dee uitvoering verloopt tot 2000 uiterst traag. Slechts een tiental eindbesluiten 
wordtt tot die tijd genomen. 

Eindd 1999 is één bestaande stof opgenomen in bijlage I. Ook zijn twee nieuwe 
stoffenn opgenomen.45 Twee bestaande stoffen zijn niet opgenomen vanwege ne-
veneffecten,466 vier stoffen vanwege niet-tijdige levering van gegevens.47 Voor 
circaa vijfti g stoffen zijn besluiten over de volledigheid van het dossier genomen. 

Dee besluiten tot opneming en niet-opneming zijn doorgaans summier gemoti-
veerd.. Ze verwijzen naar het beoordelingsrapport van de lidstaat en de Commis-
sie. . 

444 Commissieverordening 933/94, PbEG 1994 L 107/8, bevat de definitieve lijst van stoffen, de verde-
lingg over de lidstaten, de producenten en de aanvragende lidstaten. Nederland evalueert vijf stoffen. 

455 Commissierichtlijnen 97/73, PbEG 1997 L 353/26 (imazalil), 98/47, PbEG 1998 L 191/50 (azoxy-
strobin)) en 99/1, PbEG 1999 L 21/21 (kresoxym-methyl). 

466 Commissiebeschikking 98/269, PbEG 1998 L 177/13 (dinoterb) (op grond van beschikbare informa-
tiee is duidelijk dat niet kan worden voldaan aan bescherming volksgezondheid; intrekking binnen 
zess maanden; een overgangstermijn wordt verleend voor verwijdering, opslag, op de markt brengen 
off  gebruik bestaande voorraden overeenkomstig richtlijn). 
Commissiebeschikkingg 99/164, PbEG 1999 L 54/21 (DNOC) (vanwege blootstelling van degenen 
diee met de stof omgaan en niet-doelsoorten); intrekking toelating binnen zes maanden; overgangster-
mijnn zo kort mogelijk, uiterlijk 15 maanden na bekendmaking. 

477 Commissiebeschikkingen 95/276, PbEG 1995 L170/22 (ferbam of azinfos-ethyl); 96/586, PbEG 
19966 L257/41 (profam); 98/270, PbEG 1998 L 117/15 (fenvaleraat). De lidstaten moeten erop 
toezienn dat de betreffende toelatingen binnen 6 of binnen 12 maanden worden ingetrokken. 
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Art.. 6, eerste lid, van de verordening, over het collectief indienen van een 
dossier,, lijk t weinig resultaat te hebben, gezien de soms vele kennisgevingen 
voorr één stof, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld. 

Dee Commissie vermeldt dat voor de bestaande stof glyfosaat 35 kennisgevingen 
zijnn gedaan en dat voor deze stof 11 dossiers werden ingediend. Al deze dossiers 
moestenn worden onderzocht. Uiteindelijk bleken slechts 4 dossiers volledig. Dit is 
niett alleen een verspilling van tijd en geld, maar ook van proefdieren, aldus de 
Commissie,, die aangeeft dat zij tracht producenten te stimuleren tot samenwerking, 
maarr dat regelgeving hier noodzakelijk lijkt.48 

Dee twaalfjarige overgangstermijn van de richtlijn blijkt niet voldoende te zijn 
voorr de beoordeling van de ruim achthonderd bestaande stoffen. In 2000 wordt 
voorr het inleveren van dossiers van deze fase 25 mei 2002 als uiterste datum 
gesteld.49 9 

4.2.3.34.2.3.3 De volgende fasen van het werkprogramma 
Commissieverordeningg 451/2000 regelt de uitvoering van de tweede en derde 
fasee van het werkprogramma. Termijnen worden nu bekort en er wordt geen 
uitstell  meer verleend wanneer dossiergegevens niet tijdig geleverd zijn.50 

Dee keuze van de 150 stoffen voor de tweede fase is gebaseerd op neveneffecten, 
opp het landbouwbelang en op kennislacunes, aldus een overweging bij de verorde-
ning.511 Wanneer voor de stoffen binnen zes maanden geen kennisgeving is gedaan 
off  binnen twaalf maanden geen volledig dossier is ingediend, beslist de Commissie 
tott niet-opneming, waarna de lidstaten uiterlijk 25 juli 2003 een middel op basis 
vann deze stof intrekken (art. 4-8 verordening). 

Dee derde fase omvat de overige werkzame stoffen, met uitzondering van de 
stoffenn van de vierde fase. Hiervoor is 25 mei 2003 de uiterste datum van intrek-
kingg van de toelating bij het ontbreken van gegevens (art. 10-11 verordening).52 

Dee kennisgevingen, die eerder bij de lidstaat-instantie werden gedaan, worden 
vanaff  de derde fase gecentraliseerd bij de 'Biologische Bundesanstalt'.53 

Dee vierde fase omvat categorieën als micro-organismen, plantenextracten, 
feromonen,, voorraadbeschermingsproducten en stoffen die ook voor andere toepas-
singenn gebruikt worden (Bijlage II).54 

Commissierapportt 2001, p. 25. 
Commissieverordeningg (EG) nr. 2266/2000, art. 1, tweede lid, PbEG 2000, L 259/27. 
Commissieverordeningg EG nr. 451/2000, PbEG 2000, L 55/25 (onder meer art. 6, vijfde en zesde 
lid). . 
Hett betreft 148 stoffen, waaronder organo fosfaten en carbamaten (bijlage I bij de verordening). 
Dee derde fase bestrijkt 388 stoffen, met uitzondering van diverse categorieën. 
Commissieverordeningg 451/2000, art. 4 en 10. De Biologische Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaftt ondersteunt de Commissie, onder meer in de ECCO-werkzaamheden. 
Commissieverordeningg 112/2002, PbEG 2002 L 168/14 (circa 200 stoffen, onder meer micro-
organismen,, rodenticiden, stoffen voor voorraadbescherming en stoffen die ook voor andere toepas-
singenn worden gebruikt, waaronder stikstof). 

48 8 

49 9 

50 0 

51 1 

52 2 

53 3 

54 4 
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Dee strikte termijnstelling leidt er toe dat in de EU per juli 2003 voor in totaal 
3200 middelen de toelating wordt ingetrokken vanwege het ontbreken van kennis-
gevingenn van producenten.55 Aangekondigd is dat per december 2003 voor 110 
stoffenn beëindigingen van de toelating op handen zijn.56 In de besluitvorming zit 
inmiddelss meer schot dan in de beginjaren. Het merendeel van de besluiten tot 
nuu toe is evenwel geen inhoudelijke beoordeling maar een beëindiging vanwege 
hett niet indienen van vereiste gegevens. Al met al dient per medio 2003 voor 
ongeveerr de helft van de 850 bestaande stoffen nog beoordeling plaats te vinden. 

Medioo 2003 zijn ruim 30 besluiten tot opneming en circa 25 besluiten tot niet-
opnemingg van een bestaande stof genomen. Circa 35 nieuwe stoffen zijn opgeno-
men.. Voor 2 nieuwe stoffen is besloten tot niet-opneming.57 

JurisprudentieJurisprudentie verordening 451/2000 
Enkelee fabrikanten van bestrijdingsmiddelen en hun organisatie verzoeken bij het 
Gerechtt van eerste aanleg (het Gerecht of GvEA) nietigverklaring van verorde-
ningg 451/2000. Het Gerecht komt aan de beoordeling hiervan niet toe omdat de 
appellantenn niet-ontvankelijk worden verklaard. 

Hett betreft kleinere en middelgrote ondernemingen en hun organisatie, die stellen 
benadeeldd te zijn door de verordening omdat zij, anders dan grote ondernemingen, 
niett kunnen voldoen aan de verplichting tot levering van een volledig dossier over 
dee actieve stof. Zij produceren bestrijdingsmiddelen op basis van stoffen waarvan 
dee patenten van de grote ondernemingen zijn verlopen. De Commissie meent dat 
ditt bezwaar betrekking heeft op richtlijn 91/414 (zie par. 7.2.3.2).58 

4.2.3.44.2.3.4 Verlenging overgangstermijn en 'essential use' 
Dee twaalfjarige overgangsperiode wordt in 2002 verlengd tot eind 2008. Gedu-
rendee deze tijd mogen lidstaten de nog niet beoordeelde stoffen overeenkomstig 
art.. 8, tweede lid, van de richtlijn, verder toelaten of opnieuw toelaten. Deze 
verlengingg gebeurt tegelijkertijd met de hiervoor vermelde beëindiging van 320 
stoffen.. Tevens wordt een 'essential use'- regeling ingevoerd.59 

Dee 'essential use' regeling wordt gebaseerd op art. 15 van Commissieveror-
deningg 451/2000, welke de Commissie de bevoegdheid verleent tijdelijke maatre-
gelenn te treffen in verband met een 'essentiële noodzaak' tot verder gebruik: 

'Indienn nodig kan de Commissie in afzonderlijke gevallen de in artikel 8, lid, 2, 
derdee alinea, van de richtlijn bedoelde tijdelijke maatregelen treffen voor gebruiks-

555 Commissieverordening EG 2076/2002, PbEG 2002 L 319/3, bijlage I. 
566 Persbericht Commissie, 8 juli 2003. 
577 Zie de bijlagen bij 'Overview of the State of Main Works in DG Health and Consumer Protection 

E.ll  with regard to the Implementaion of Directive 91/414/EEC', Doc.SANCO/629/00 rev.61 of 
044 September 2003. 

588 GvEA 24 januari 2001, zaken T l 12/00 en 122/00 (Iberotam/ECCA), Jur. 2001, p. 11-97. 
599 Commissieverordening EG nr. 2076/2002, PbEG 2002 L 319/3, art. 1. De nog resterende stoffen 

vann de eerste fase krijgen een verlenging tot eind 2005. 
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doeleindenn waarvoor aanvullende technische informatie het bestaan van een essen-
tiëlee noodzaak tot verder gebruik van de werkzame stof en het ontbreken van een 
doelmatigg alternatief heeft aangetoond'. 

Opp basis hiervan komt in 2002 een 'essential use'-regeling tot stand voor in 
totaall  49 stoffen.60 Aangewezen lidstaten mogen voor bepaalde stoffen en toe-
passingenn tot uiterlijk 1 juni 2007 de toelating in stand houden.61 Het gaat hier 
omm stoffen die niet voldoen aan de opneming scriteria en waarvan besloten is tot 
niet-opnemingg in de richtlijnbijlage. De lidstaat moet bij deze voortgezette toe-
passingg aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Dee lidstaat dient te verzekeren dat: voortgezet gebruik geen schadelijk effect heeft 
opp mens of dier en geen onaanvaardbaar effect heeft op het milieu, dat heretikette-
ringg plaatsvindt, dat serieus onderzoek naar alternatieven plaatsvindt en dient 
risicoreductiemaatregelenn op te leggen.62 

4.2.3.54.2.3.5 Bevoegdheid voor essential use-besluiten? 
Betwijfeldd kan worden of richtlijn 91/414 aan de Commissie de bevoegdheid 
verleentt tot het nemen van de 'essential use'-besluiten. De bepaling waarin deze 
bevoegdheidd is opgenomen (art. 15 verordening 451/2000), verwijst naar de 
bevoegdheidd die de Commissie heeft op grond van art. 8, tweede lid, derde 
alinea,, van richtlijn 91/414, inzake het treffen van tijdelijke maatregelen. Het 
gaatt in de derde alinea van art. 8, tweede lid, alleen om de bevoegdheid de 
twaalf-jaar-termijnn voor bepaalde stoffen te verlengen en niet om andersoortige 
besluiten,, zoals de onderhavige 'essential use'-besluiten. 

Dee 15e overweging bij de verordening verwijst, in verband met de 'essential 
use'-besluitenn naar de vierde alinea van art. 8, tweede lid. Daarin is aangegeven 
datt kan worden besloten tot opneming (en zo ja, onder welke voorwaarden) of 
tott niet-opneming. Niet-opneming vindt plaats 'in die gevallen namelijk waarin 
niett wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 5 of wanneer de vereiste infor-
matiee en gegevens niet binnen de voorgeschreven periode zijn verstrekt.' Art. 8 
kentt dus geen uitzonderingen zoals deze nu worden gemaakt voor 'essential use'. 
Dezee uitzonderingen worden gemaakt voor stoffen die volgens de richtlijn vallen 
onderr de categorie 'niet-opneming'. De richtlijn kent hiervoor geen uitzonderin-
gen.. De 15e overweging bij de verordening wekt de suggestie dat de Commissie 
zelff  ook twijfelt aan de ruimte voor het nemen dit type besluiten. Daarin wordt 
namelijk,, onder verwijzing naar de betreffende richtlijnbepalingen, gesteld dat 
hett 'dienstig kan zijn deze bepalingen opnieuw te bezien met betrekking tot 
bepaaldee essentiële gebruiksdoeleinden waarvoor is aangetoond dat (...)'. 

Mett dit 'opnieuw bezien' lijk t de Commissie zich een te ruime bevoegdheid 
aann te meten. Richtlijn 91/414 verleent deze bevoegdheid immers niet aan de 
Commissie. . 

600 Commissieverordening 2076/2002, PbEG 2002 L 319/3, art. 2, derde lid, en Annex II . 
611 Voor Nederland zijn vijf stoffen aangewezen. 
622 Commissieverordening 2076/2002, art. 2, derde lid. 
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4.2.3.64.2.3.6 Overige kanttekeningen en conclusies uitvoering werkprogramma 
Inn de loop van de tijd zijn wijzigingen doorgevoerd in de financiering van de 
evaluatiess en andere werkzaamheden van lidstaten in verband met opneming. 
Omdatt de kostenstructuur per lidstaat verschilt, is volledige harmonisatie van de 
bedragenn niet mogelijk.63 De verplichting voor de kennisgevers tot het vergoe-
denn van door lidstaten gemaakte kosten in verband met opneming wordt in latere 
verordeningenn uitgebreid en met meer waarborgen omgeven. De lidstaten moeten 
hiertoee een regeling instellen.64 De financieringsregeling laat onverlet dat lidsta-
tenn andere heffingen mogen toepassen.65 

Dee instelling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EAVV) leidt 
tott andere accenten in de werkwijze. De informatie- en inbrengmogelijkheden 
voorr derden worden verruimd. 

Art.. 13 van verordening 1490/200266 bepaalt dat het definitieve evaluatieverslag 
bijj  een ontwerp-richtlijn of een ontwerp-beschikking van de Commissie door 'ie-
dereen'' kan worden geraadpleegd, met uitzondering van de gedeelten die als ver-
trouwelijkk worden beschouwd. In verordening 451/2000 (art. 8, derde en vijfde 
lid)) is bepaalde informatie alleen voor 'interested parties' beschikbaar. Ook de 
mogelijkheidd voor derden om informatie in te brengen bij een rapporteur-lidstaat 
geldtt wordt verruimd tot 'een ieder', waarna de rapporteur-lidstaat de informatie 
bijj  het EAVV moet inbrengen (art. 8, verordening 1490/2002). Eerder was de 
mogelijkheidd informatie in te brengen beperkt tot 'interested parties' en moest de 
lidstaatt hiermee rekening houden (verordening 451/2000, art. 5, vierde lid (d)). 

Dee voetangels en klemmen van de besluitvorming over de stoffen waren of zijn 
onderr meer het niet halen van termijnen, zowel door kennisgevers als door lid-
staten,677 gebreken in dossiers, verschillen van mening over wat 'volledig' is, 
verschillendee opvattingen tussen lidstaat en toelatinghouder, verschillen van op-
vattingenn tussen lidstaten over dossiervereisten of aanvullende informatie die 
opnieuww het hele proces moet doorlopen. De Commissie concludeert in haar 
evaluatierapportt dat van de eerste groep van 90 stoffen er niet één was die geen 
problemenn opleverde in de loop van het proces.68 Zoals uit het voorgaande 
blijkt ,, is het besluitvormingsproces in de loop van de tijd wat meer gestroom-
lijnd. . 

4.2.44.2.4 De evaluaties en de aanloop tot wijziging van richtlijn 91/414 

Dee Commissie geeft in haar uit 2001 daterende evaluatierapport, gericht aan het 
Parlementt en de Raad, aanzetten voor een wijziging van richtlijn 91/414. 

633 Aldus overweging 19 bij verordening 451/2000. 
644 Commissieverordening 451/2000, art. 12 en 13, PbEG 2000 L 55/25; verordening 1490/2002, art. 

17,, PbEG 2002 L 224/23 en verordening 1044/2003, art. 1 en 2, PbEG 2003 L 151/32. 
655 Aldus art. 14, verordening 451/2000 en art. 18, verordening 1490/2002, PbEG 2002 L 224/23. 
666 PbEG 2002 L 224/23. 
677 Zie SANCO 2003, p. 9, par. 6.1. 
688 Commissierapport 2001, p. 7-9. 
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Dee Commissie ziet de noodzaak tot wijziging voor onder meer het verhelderen van 
dee raakvlakken met de Biocidenrichtlijn, het uitbreiden van het vergoedingenstel-
sel,, het onder de richtlijn brengen van genetisch gemodificeerde organismen, het 
introducerenn van een snellere procedure voor 'low-risk' -stoffen, het wijzigen van 
bijlagen,, onder meer voor criteria voor lucht en voor niet-doelorganismen, het 
verhelderenn van geheimhoudings- en openbaarheidsbepalingen, het regelen van de 
parallelimport,parallelimport, het versterken van monitoring en handhaving en het meer volledig 
inn de richtlijn opnemen van een 'comparative assessment' en het substitutiebegin-
sel,, waarbij de beschikbaarheid van een minder schadelijk alternatief kan meewe-
genn in de beoordeling.69 De Commissie heeft de afgelopen jaren ook op andere 
puntenn aangegeven richtlijnwijziging van belang te achten, onder meer voor de 
afstemmingg met etiketteringsregelgeving en uitbreiding van de werkingssfeer tot 
hulpstoffen.70 0 

Dee Milieu-Raad van ministers ondersteunt een groot aantal voorgestelde wijzigin-
genn van richtlijn 91/414, waaronder: 

-- de criteria en beginselen voor het opnemen van de stoffen, 
-- het toepassen van het voorzorgbeginsel met het oog op het grondwater, 
-- het in beginsel vermijden van bepaalde (bijvoorbeeld carcinogene) stoffen, 
-- een eenvoudigere procedure voor 'low-risk' stoffen en producten, 
-- het versnellen van de evaluatie van residunormen.71 

Hett Parlement bekritiseert het trage besluitvormingsproces inzake de stoffen, de 
ondoorzichtigheidd van de besluitvorming en het ontbreken van duidelijke criteria 
voorr opneming. 

Hett Parlement wijst onder meer op de toenemende verontreiniging van het grond-
water,, het sinds 1996 toenemende gebruik van bestrijdingsmiddelen in de meeste 
lidstaten,, het gebrek aan monitoring en handhaving en de beperkingen van de 
evaluatie,, waarbij de 'inerte' stoffen in de producten niet systematisch worden 
meegenomen.. Het Parlement roept onder meer op tot: 
-- het uitwerken van criteria voor de besluitvorming over de stoffen, 
-- het uitsluiten van producten met bepaalde eigenschappen, 
-- het in acht nemen van effecten op kinderen en synergetische effecten, 
-- niet-opneming stoffen met niet-handhaafbare risicobeperkende maatregelen, 
-- het herzien van het guidance document inzake 'relevante metabolieten', 
-- verplichte etikettering voor met een bestrijdingsmiddel behandelde producten, 
-- het meer helder en toegankelijk maken van de besluitvorming. 

Hett Parlement gaat onder voorwaarden akkoord met het verlengen van de over-
gangsperiodee voor de besluitvorming. Voorwaarden zijn onder meer geen verder 

699 Commissierapport 2001, p. 48-50. 
700 SANCO2003,p. 10-11. 
711 Milieu-Raad van ministers 12 december 2001, rapport van 18 december 2001 (11648/01). 
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uitstell  van de besluitvorming, prioriteit voor probleemstoffen en uitgebreide 
rapportageverplichtingenn voor de Commissie.72 

Inn een commissie-workshop over de richtlij nwijziging wordt onder meer het 
introducerenn van een 'comparative assessment' en het 'substitution principle'73 

breedd ondersteund.74 

Medioo 2003 blijkt dat de voorbereidingen voor de wijziging van richtlijn 
91/4144 vertraagd zijn. De Commissie zal 'vermoedelijk ergens in 2004' met een 
wijzigingsvoorstell  aanvangen.75 

4.2.54.2.5 De strategie voor een duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Inn dezelfde tijd waarin de vorengenoemde discussie over de richtlijnwijziging 
speelt,, presenteert de Commissie de lang verwachte Mededeling 'Op weg naar 
eenn thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden'.76 De stra-
tegie,, die een basis heeft in het Zesde Milieuactieprogramma77, beoogt het re-
gelgevingskaderr voor bestrijdingsmiddelen aan te vullen voor de gebruiksfase. 
Doelstellingenn zijn: 

hett minimaliseren van gevaren en risico's van het gebruik van pesticiden 
voorr mens en milieu, 
hett verbeteren van de controle op gebruik en distributie, 
hett verminderen van hoeveelheden gevaarlijke stoffen, door veiliger alter-
natieven, , 
hett stimuleren van pesticide-vrije of geïntegreerde teeltmethoden, 
eenn transparante rapportage en voortgang smonitoring van het project door 
hett ontwikkelen van indicatoren. 

Dee Mededeling geeft achtergrondinformatie, analyseert de huidige stand van 
zaken788 en doet onder meer voorstellen voor: 

Reportt on the Commission report entitled 'Evaluation of the active substances of plant protection 
productss (...)', Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, 25 April 
2002,, Final (A5-0155/2002). De resolutie op basis van het rapport wordt door het Parlement aange-
nomenn (PbEG 2002 C 187 E/173), 30 mei 2002. 
Ziee over dit beginsel onder meer 'Swedish and Danish paper on the use of the substitution principle 
inn regulation of plant protection products', National Chemicals Inspectorate, 20 April 1998. 
Workshopp on the amendment of Council Directive 91/414/EEC, 10-12 July 2002, Corfu, SAN-
CO/10351/2002. . 
Mededelingg L.M. Smeets, commissiemedewerker, D.G. Sanco, e-mail 14 oktober 2003. 
COMM (2002) 349 def. 
Besluitt 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad, PbEG 2002 L 242/1 (art. 7). 
Possibilitiess for future EU Environmental Policy on Plant Protection Products, onderzoeksproject 
vann DG XI en het ministerie VROM (onderzoeksrapportages onder meer A.J. Oskam en anderen, 
AdditionalAdditional EU policy instruments for plant protection products, Wageningen 1997). Op basis hier-
vann werd in 1998 een workshop georganiseerd door de Commissie over het duurzaam gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelenn in de EU (Brussel, 12-14 Mei 1998). Zie Proceedings of the Second 
Workshopp on a Framework for the Sustainable Use of Plant Protection Products in the European 
Unionn {http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/history.htm) (geraadpleegd december 2003). 

http://%7bhttp://europa.eu.int/comm/environment/ppps/history.htm
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nationalee plannen ter beperking van gevaren en van de afhankelijkheid van 
chemischee middelen, 
hett stimuleren van Integrated Pest Management-methoden, 
maatregelenn voor bestrijdingsmiddelenvrije zones in kwetsbare gebieden, 
eenn verbod op vliegtuigbespuitingen, met ontheffmgsmogelijkheden, 
diversee onderzoeksactiviteiten, waaronder lange-termijn gezondheidsonder-
zoek,, maar ook incidentenregistratie, 
gecoördineerdee monitoring van gebruik en distributie op basis van art. 17 
richtlij nn 91/414, 
introductiee van het substitutiebeginsel (met comparative assessment door de 
lidstaten)) in richtlijn 91/414, 
eenn intensiever gebruik door lidstaten van kortingen op steunmaatregelen en 
gelijktrekkenn van BTW-tarieven.79 

Dee Milieu-Raad van ministers ondersteunt de voorstellen en verzoekt de Com-
missiee in 2004 met voorstellen te komen, met inachtneming van het subsidiari-
teitsprincipe.800 Het Parlement wil meer acties, met duidelijke termijnen en ver-
plichtendee maatregelen. Het verzoekt onder meer om gelijkschakeling van BTW-
tarievenn en een communautaire beschermingszone langs oppervlaktewater.81 De 
Mededelingg is de start voor het consulteren van belangengroepen.82 De europese 
milieuorganisatiess op bestrijdingsmiddelengebied hebben in dit verband een con-
cept-richtlijnn gemaakt voor maatregelen ter reductie van het bestrijdingsmiddelen-
gebruik.. Zij nemen het standpunt in dat regelgeving op EG-niveau nodig is voor 
eenn succesvolle aanpak.83 Het Europese Economisch en Sociaal Comité onder-
steuntt de aanpak, inclusief de richtlijnherziening, de toepassing van het substitutie-
beginsell  en spreekt zich uit voor een beperkte heffing op pesticiden ter financiering 
vann maatregelen. Daarbij overweegt dit Comité dat de strategie geen aanvulling 
moett vormen op bestaande wetgeving maar dient te fungeren als paraplu, welke 
zonodigg ook voorstellen tot nieuwe wetgeving bevat.84 

Beginn 2004 worden op basis van de strategie Commissievoorstellen verwacht.85 

COM(2002)) 349 def., p. 29-35. 
Minutess of the Environment Council, 9-10 december 2002, p. 11-13. 
Dailyy notebook Europarliament, 27-03-2003, <www.euractiv.com> (28 maart 2003). 
Dee Commissie organiseert een Stakeholders Conference on the Development of Thematic Strategy 
onn Sustainable Use of Pesticides, Brussel, 4 november 2002 (zie < www.europa.eu.int/comm/envi-
ronment/ppps/home.htm>> (geraadpleegd november 2003). 
Suggestedd text for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures for 
reductionn of use and of impacts to health and environment from pesticide (PURE), PAN Europe 
(Pesticidess Action Network), London: PAN UK 2002. 
Adviess van het Europees Economisch en Sociaal Comité, COM 2003/C85/24 (PbEG 2003 C 85/1-
12). . 
Alduss de Commissie in een persbericht over de strategie, d.d. 4 juli 2002. 

http://www.euractiv.com
http://www.europa.eu.int/comm/envi
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4.33 De toelating 

Onderr een toelating86 verstaat richtlijn 91/414 het bestuursrechtelijk besluit, op 
aanvraagg genomen door de bevoegde instantie van een lidstaat, waarmee deze 
toelaatt dat een middel op zijn grondgebied, of een deel daarvan, op de markt 
wordtt gebracht (art. 2, aanhef en onder 11). 

Inn de toelating moeten de 'eisen'87 inzake het op de markt brengen en ge-
bruikk van het product nader worden omschreven. Daarbij gaat het tenminste om 
dee 'eisen die ervoor moeten zorgen dat wordt voldaan aan' de bepalingen inzake 
werkzaamheidd en neveneffecten van het middel (art. 4, tweede lid). Hieruit kan 
wordenn afgeleid dat behalve samenstellings- en verpakkingsvoorschriften, ook 
voorschriftenn voor gebruik en dosering in het toelatingsbesluit moeten zijn opge-
nomen,, voorzover deze moeten zorgen voor het voldoen aan de criteria. Ook kan 
hieruitt worden afgeleid dat toelating en gebruik nauw samenhangen. 

Eenn toelating wordt verstrekt voor een bepaalde, door de lidstaat vast te 
stellen,, termijn van ten hoogste tien jaar (art. 4, vierde lid). De termijn wordt 
niett gerelateerd aan de opnemingstermijn van de werkzame stof. Bij overschrij-
dingg van deze termijn zal evenwel niet meer worden voldaan aan een toelatings-
criterium. . 

JurisprudentieJurisprudentie over het vereiste van toelating 
Hett Hof van Justitie heeft bevestigd dat ingevolge richtlijn 91/414 in elke lidstaat 
voorafgaandee toelating vereist is, krachtens art. 4 of krachtens overgangsartikel 
8.. Voor de op dat moment nog niet geharmoniseerde biociden worden toelatings-
vereistenn getoetst aan de rechtvaardigingsgronden van het Verdrag (thans art. 
30),, welke een evenredigheidstoetsing bevatten.88 

4.3.14.3.1 De toelatingscriteria 

Eenn gewasbeschermingsmiddel mag in een lidstaat alleen op de markt worden 
gebrachtt en worden gebruikt als de lidstaat het middel overeenkomstig de richt-
lij nn heeft toegelaten (art. 3, eerste lid). Daartoe moet een middel voldoen aan de 
criteriaa van art. 4, eerste lid. Deze toelatingscriteria hebben, kort gezegd, betrek-
kingg op: 

dee werkzame stof(fen) in het middel, 
dee deugdelijkheid van het middel, 
dee neveneffecten van het middel, 
hett onderzoek naar de werkzame stof(fen), belangrijke onzuiverheden en 
hulpstoffen, , 
hett onderzoek naar de residuen van het middel in het milieu, 
dee fysisch-chemische eigenschappen van het middel, 
dee residuen in landbouwproducten. 

Engelsee tekst: authorization. 
Engelsee tekst: requirements. 
HvJEGG 17 september 1998, zaak C-400/96 (Harpegnies), Jur. 1998, p. 1-5121. 
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Basisvereistee voor een toelating is dat de werkzame stof van het middel is opge-
nomenn in bijlage I en dat aan de daarbij behorende 'voorwaarden' is voldaan 
(art.. 4, eerste lid, aanhef en onder a). Dit vereiste geldt vanzelfsprekend niet 
zolangg de werkzame stof nog niet op EG-niveau beoordeeld is. Voor de midde-
lenn op basis van bestaande stoffen geldt daarom voor die periode een overgangs-
regeling,, op grond van art. 8, tweede lid (par. 4.9). Voor middelen op basis van 
nieuwee stoffen is er, ingevolge art. 8, eerste lid, een afwijkingsregeling waar-
doorr deze voorlopig kunnen worden toegelaten als de stofbeoordeling nog niet 
afgerondd is (par. 4.6.1). 

4.3.1.14.3.1.1 De neveneffecten 
Dee neveneffecten zijn in de richtlijn ruim omschreven. Daartoe worden gerekend 
dee effecten op de gezondheid van mens en dier, milieu-effecten, bepaalde effec-
tenn op planten of plantaardige producten en op de te bestrijden dieren. 

Onderscheidenn worden schadelijke effecten en onaanvaardbare effecten. Op 
dee gezondheid van mens en dier, en op het grondwater, mag het middel geen 
schadelijkeschadelijke uitwerking hebben. Op het milieu mag het middel geen onaanvaard-
barebare uitwerking hebben (art. 4, eerste lid, aanhef en onder b). Hoewel het begrip 
'onaanvaardbaar'' een zekere belangenafweging zou kunnen inhouden, wijst de 
invullingg van dit begrip in de Uniforme beginselen daar niet op (zie par. 4.4.2). 

Dee gevolgen voor het grondwater worden zowel genoemd bij de onaanvaard-
baree (milieu-)effecten als bij de (indirecte) schadelijke uitwerking op de gezond-
heidd van mens89 en dier.90 Het grondwater lijk t daarmee een dubbele bescher-
mingg te hebben. Het begrip milieu wordt gedefinieerd als: 

'Water,, lucht, bodem en wilde soorten van dieren en planten alsmede hun onder-
lingee relatie en hun relatie met levende organismen' (art. 2 onder 12). 

Inn het bijzonder moet rekening worden gehouden met 'de plaats waar het middel 
inn het milieu terecht komt en wordt verspreid, met name voor wat betreft be-
smettingg van water, met inbegrip van drinkwater en grondwater' en 'de gevolgen 
voorr niet-doelsoorten' (art. 4, eerste lid, (b)(v)). Het niet onnodig lijden of pijn 
veroorzakenn bij te bestrijden gewervelde dieren is een afzonderlijk criterium. Het 
kunnenn bepalen van de residuen in het milieu die het gevolg zijn van geoorloofd 
gebruikk en die vanuit toxicologisch of milieu-oogpunt van belang zijn, vormt 
eveneenss een zelfstandig toelatingsvereiste.91 

Janss e.a. 2000, p. 41, wijzen erop dat het Hof in de Fumicotzaak (HvJEG 17 december 1981, JUT. 
1981,, p. 3277) de begrippen gezondheid van personen en volksgezondheid met elkaar gelijk scha-
kelt. . 
Tott 'dieren' rekent de richtlijn die dieren die 'gewoonlijk door de mens worden gevoed en gehou-
denn dan wel door de mens worden geconsumeerd' (art. 2 aanhef en onder 9). De overige dieren (de 
richtlij nn spreekt hier van 'wilde soorten van dieren') worden genoemd onder 'milieu' (art. 2, aanhef 
enn onder 12). 
Ditt criterium voorkomt dat er middelen op de markt zijn waarvan het voorkomen in het milieu niet 
zodanigg nauwkeurig kan worden getraceerd dat kan worden gemeten of normen worden overschre-
den. . 
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Voorr (residuen op of in) landbouwproducten is er een afstemmingsregeling met 
dee residurichtlijnen. Een lidstaat stelt voorlopige maximum-residugehalten vast 
enn deelt deze mee aan de Commissie. Deze onderzoekt binnen drie maanden de 
aanvaardbaarheidd daarvan en stelt voorlopige EG-maximumgehalten vast, die van 
krachtt blijven tot ingevolge de residurichtlijnen definitieve maximumgehalten zijn 
vastgesteld.. Na vaststelling van een voorlopig residugehalte geldt een vrij-ver-
keersclausule,, op grond waarvan de lidstaten een product met een residu niet 
mogenn verbieden om residuredenen zolang dat product de voorlopige maximum-
waardee niet overschrijdt (art. 4, eerste lid, aanhef en onder f (i)). 

Inn de toelatingscriteria ontbreekt een alternatieventoetsing (substitution prin-
ciple),, waarbij de beschikbaarheid van een minder schadelijk alternatief een 
redenn kan zijn voor het niet toelaten. Daartoe dient vergelijking plaats te vinden 
(comparativee assessment). Een dergelijk criterium is in de Biocidenrichtlijn opge-
nomenn voor de besluitvorming over stoffen. Op het niveau van het gebruik is een 
alternatieventoetsingg impliciet aanwezig in de 'geïntegreerde bestrijding' waartoe 
dee richtlijn, waar mogelijk, verplicht (zie ook par. 4.2.4).92 

4.3.24.3.2 De toelatingsprocedure 

Dee richtlijn regelt enkele hoofdzaken van de toelatingsprocedure, met name over 
dee aanvraag. Een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel wordt aange-
vraagdd door of namens degene die verantwoordelijk is voor het op de markt 
brengenn van het middel. De aanvrager moet een permanente vestiging in de 
Gemeenschapp hebben (art. 9, eerste en tweede lid). De aanvraag wordt ingediend 
bijj  de bevoegde instantie van de lidstaat waar het middel op de markt zal worden 
gebrachtt (art. 9, eerste lid). 

Bijj  een aanvraag moet de aanvrager twee dossiers indienen: één over het 
gewasbeschermingsmiddell  en één over de werkzame stof. Deze dossiers moeten 
voldoenn aan de vereisten van bijlagen II en III van de richtlijn (art. 13, eerste 
lid,, zie over deze dossiervereisten par. 4.7). 

Dee lidstaat neemt een toelatingsaanvraag in behandeling en beslist daarover 
binnenn een redelijke termijn (art. 9, vierde lid). 

Eenn lidstaat neemt alle bij hem ingediende aanvragen in behandeling. Art. 9, vier-
dee lid, maakt wel het voorbehoud dat de lidstaat beschikt over de noodzakelijke 
wetenschappelijkee en technische structuren. Dit lijkt bedoeld om te voorkomen dat 
velee aanvragen gedaan worden in een lidstaat die daarop niet is berekend. 

Eenn 'redelijke termijn' voor het nemen van een gemotiveerd besluit is norma-
literr uiterlijk twaalf maanden na de datum waarop de lidstaat over een in technisch 
opzichtt compleet dossier beschikt, aldus Uniform beginsel A5. 

Dee lidstaat zorgt voor het samenstellen van een dossier over iedere aanvraag.93 

Art.. 9, vijfde lid, noemt enkele minimumvereisten voor dit dossier. Deze aan-

Vgl.. Commissierapport 2001, p. 50. 
Niett te verwarren met de dossier over het middel en de stof die de aanvrager moet indienen. 
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vraagdossiers,, of inlichtingen op basis daarvan, worden desgevraagd verstrekt 
aann andere lidstaten en de Commissie. De aanvragers dienen daartoe zo nodig 
afschriftenn van documentatie te verschaffen (art. 9, vijfde lid). 

4.3.34.3.3 Beoordeling en gebruik 

Aann de toelatingscriteria dient te worden getoetst 'op grond van de stand van de 
wetenschappelijkee en technische kennis en aan de hand van het onderzoek van 
hett dossier' (art. 4, eerste lid (b)). Voor de evaluatie en de besluitvorming zijn 
'Uniformee beginselen' vastgelegd in bijlage VI van de richtlijn (zie par. 4.4). 
Enkelee andere aspecten die van belang zijn voor de beoordeling en die te maken 
hebbenn met het gebruik, worden hier aangestipt. 

4.3.3.14.3.3.1 Gebruik op juiste wijze 
Dee richtlijn verplicht lidstaten te bepalen dat gewasbeschermingsmiddelen 'op 
juistee wijze' worden gebruikt. Een 'juist gebruik' houdt in: 

*(...)) dat wordt voldaan aan de voorschriften die overeenkomstig artikel 4 zijn 
vastgesteldd en op het etiket nader zijn aangegeven, en dat de beginselen van goede 
gewasbeschermingspraktijkenn alsmede, waar mogelijk, de beginselen van geïnte-
greerdee bestrijding worden toegepast' (art. 3, derde lid). 

Dee hier genoemde beginselen van goede gewasbeschermingspraktijken worden 
niett gedefinieerd, die van geïntegreerde bestrijding wel. 

Geïntegreerdee bestrijding is de 'rationele toepassing van een combinatie van biolo-
gische,, biotechnologische, chemische en fysieke bestrijding, teelt- of gewasverede-
lingsmaatregelen,, waarbij het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen 
wordtt beperkt tot het strikte minimum dat noodzakelijk is om populaties van scha-
delijkee organismen onder de niveaus te houden waarbij in economisch opzicht 
onaanvaardbaree schade of verliezen optreden' (art. 2, aanhef, sub 13). 

Uitt deze omschrijving blijkt dat bij geïntegreerde bestrijding met een combinatie 
vann methoden en maatregelen wordt gestreefd naar een zo minimaal mogelijk 
gebruikk van middelen, zonder dat in economisch opzicht onaanvaardbare verlie-
zenn optreden. Deze vorm van bestrijding moet 'waar mogelijk' worden toege-
past,, aldus art. 3, derde lid. Deze benadering lijk t te impliceren dat op het ni-
veauu van het gebruik een toetsing van alternatieven dient plaats te vinden. 

Hett streven naar een zo beperkt mogelijk gebruik is ook elders in de richtlijn 
tee vinden. Zo bepaalt artikel 4, zesde lid, imperatief dat een toelating wordt 
gewijzigdd als wetenschappelijke of technische ontwikkelingen het mogelijk maken 
dee dosering van een middel te wijzigen. 

Hett 'gebruik op juiste wijze' en de geïntegreerde bestrijding worden in de 
Uniformee beginselen niet uitgewerkt. De beginselen voor de evaluatie geven aan 
datt lidstaten waar mogelijk rekening houden met de principes van de geïntegreer-
dee bestrijding. De beginselen voor de besluitvorming vereisen dat besluiten wor-
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denn genomen met inachtneming van deze beginselen wanneer het product be-
stemdd is om in een situatie van geïntegreerde bestrijding te worden toegepast.94 

Daarmeee wordt weinig toegevoegd aan de tekst van de richtlijn en lijk t het richt-
li jj  nvereiste op dit punt te worden afgezwakt. 

All  met al blijf t het voorgeschreven 'gebruik op juiste wijze' een betrekkelijk 
vaagg begrip nu, afgezien van het - vanzelfsprekende - voldoen aan de voorschrif-
ten,, daaronder een begrip valt dat niet is gedefinieerd (goede gewasbescher-
mingspraktijken)) en een begrip dat wel is gedefinieerd maar niet verder uitge-
werktt (geïntegreerde bestrijding). 

4.3.3.24.3.3.2 Gebruik overeenkomstig de voorschriften 
Bijj  de beoordeling dient te worden uitgegaan van gebruik 'op juiste wijze', wat 
onderr meer inhoudt gebruik overeenkomstig de voorschriften. Tevens moet 
rekeningg worden gehouden met 'alle normale omstandigheden waaronder het 
middell  kan worden gebruikt, en met de gevolgen van het gebruik' (art. 4, eerste 
lidd (b)) jo. art. 3, derde lid). Niet duidelijk is in hoeverre rekening gehouden kan 
off  moet worden met gebruik waarvoor het middel niet is bedoeld, bijvoorbeeld 
wanneerr er aanwijzingen zijn van misbruik. 

Uitt de Uniforme beginselen komt naar voren dat rekening moet worden 
gehoudenn met een ruimer gebruik dan 'gebruik overeenkomstig de voorschrif-
ten'' . De beginselen geven aan dat bij evaluatie rekening moet worden gehouden 
mett het gebruik in de praktijk en dat een realistisch 'worst case'-scenario wordt 
gehanteerdd ten aanzien van gebruiksomstandigheden.95 

4.3.3.34.3.3.3 Etikettering 
Dee richtlijn bevat een groot aantal gedetailleerde etiketteringsvereisten waaraan 
bijj  toelating moet worden voldaan (art. 16). Daarnaast verwijst art. 15 naar de 
voorschriftenn van richtlijn 78/631, inzake indeling, verpakking en etikettering 
bestrijdingsmiddelen.96 6 

Inn verband met gevaren voor mens, dier of milieu bepaalt art. 16, eerste lid 
(gg en h), dat een keuze gemaakt moet worden uit de in bijlage IV opgenomen 
standaardformuleringen.. In 2003 zijn deze zogenoemde 'risk and safety phrases' 
vann bijlage IV en V nog altijd in ontwikkeling.97 Lidstaten mogen aanvullende 
formuleringenn op de verpakking eisen wanneer zij dat noodzakelijk vinden ter 
beschermingg van mens, dier of milieu. Wel moet daarvan 'onverwijld' kennis 
wordenn gegeven aan de Commissie en de overige lidstaten. Daarop volgt een 
comitéproceduree waarin wordt besloten of de aanvullende formulering gerecht-
vaardigdd is, zodat de bijlagen moeten worden aangepast, dan wel de lidstaat de 
formuleringg niet meer mag eisen (art. 16, vijfde lid). 

Discretionairee ruimte is er voor het gebruik van bijsluiters, die lidstaten 
kunnenn toestaan als het etiket te klein is, zij het alleen voor bepaalde informatie. 

944 Uniforme beginselen B.l.2. en Cl.4. 
955 Uniforme beginselen B. 1.2 en B. 1.4, 
966 Deze richtlijn is inmiddels ingetrokken bij richtlijn 1999/45, PbEG 1999 L 200/1 (zie par. 6.4). 
977 SANCO 2003, p. 5. 
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Dee bijsluiter geldt dan als deel van het etiket. Ook in verband met het taalge-
bruikk op de verpakking en monsterneming hebben lidstaten bepaalde keuzes (art. 
16,, tweede en vijfde lid). In verband met de aanduiding van categorieën van 
gebruikerss verwijst de richtlijn naar te verwachten harmonisatie (art. 16, derde 
lid). . 

All  met al is op het gebied van de etikettering de discretionaire bevoegdheid 
voorr lidstaten beperkt. 

4.3.44.3.4 Vervolgbesluiten 

Eenn verlenging van een toelating kan plaatsvinden nadat geverifieerd is dat nog 
steedss aan de toelatingscriteria wordt voldaan (art. 4, vierde lid). Verdere proce-
durelee bepalingen over de verlenging ontbreken. Hoewel de richtlijn, gezien de 
tekstt van art. 4, vierde lid, uitgaat van het verlengen op aanvraag, ontbreekt een 
expliciett aanvraag vereiste. Ook ontbreken een indieningstermijn en een termijn 
voorr een verlenging. Dergelijke procedurele zaken worden kennelijk aan de 
lidstaatt overgelaten. 

Eenn voorlopige verlenging van de toelating kan 'zo nodig' worden toegestaan 
voorr de periode die de instanties 'nodig hebben' ter verificatie. De verlengings-
aanvraagg moet dan wel zijn ingediend (art. 4, vierde lid). Een verlengingstermijn 
ontbreekt,, maar uit de formulering, die tweemaal een noodzakelijkheidstoets 
bevat98,, blijkt wel dat een restrictieve toepassing van deze voorlopige verlen-
gingg gedurende verificatie bedoeld is. 

Eenn herziening van een toelating kan 'te allen tijde' plaatsvinden indien er 
aanwijzingenn zijn dat niet langer wordt voldaan aan de toelatingscriteria. De 
lidstaatt kan aanvullende informatie verlangen. De toelating kan zo nodig worden 
gehandhaafdd gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling van de her-
zieningg (art. 4, vijfde lid). Een termijn voor het leveren van de aanvullende 
informatiee ontbreekt, maar ook hier is duidelijk dat een restrictief gebruik be-
doeldd is." Niet geregeld is wat moet gebeuren als aanvullende informatie niet 
wordtt geleverd. 

Eenn wijziging van een toelating moet plaatsvinden als blijkt dat de wijze van 
gebruikk en de gebruikte hoeveelheden kunnen worden gewijzigd vanwege de 
nieuwee ontwikkeling van wetenschappelijke en technische kennis. Daarnaast kan 
eenn toelating worden gewijzigd op (gemotiveerd) verzoek van de toelatinghouder. 
Wijzigingenn kunnen alleen worden toegestaan als geconstateerd wordt dat nog 
steedss aan de toelatingscriteria wordt voldaan (art. 4, zesde lid). Dit betekent dat 
ookk bij wijziging van een toelating moet worden geverifieerd of nog aan de 
toelatingscriteriaa wordt voldaan. 

Eenn uitbreiding van een gebruiksgebied van een toegelaten middel kan, op 
grondd van art. 9, behalve door de toelatinghouder ook worden aangevraagd door 
bepaaldee wetenschappelijke instanties of beroepsorganisaties dan wel beroeps-

Dee engelse tekst bevat in dit artikel de noodzakelijkheidstoets slechts eenmaal: 'Renewal may be 
grantedd for the period necessary (...)'. 
Ookk de engelse tekst bevat hier tweemaal de 'necessary'-toets. 
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gebruikerss (art. 9, eerste lid, derde alinea). Een dergelijke uitbreiding moet 
wordenn toegestaan als deze in het openbaar belang is, voorzover, kort gezegd: 

dee aanvrager de noodzakelijke informatie verstrekt, 
wordtt voldaan aan de toelatingscriteria inzake neveneffecten, 
hett voorgenomen gebruik van gering belang is (lees: van geringe om-
vang),100 0 

voldaann wordt aan eisen inzake voorlichting aan gebruikers. 

Dee onderzoekseisen zijn bij deze uitbreiding beperkter dan bij een toelating. De 
criteriaa inzake deugdelijkheid en uitwerking op planten, ontbreken. 

Eenn intrekking van een toelating is, ingevolge art. 4, zesde lid, vereist als 
niett meer wordt voldaan aan de toelatingseisen. Daarnaast wordt de toelating ook 
ingetrokkenn als blijkt dat onjuiste of misleidende informatie is verstrekt met 
betrekkingg tot de gegevens op basis waarvan is toegelaten. Bij intrekking stelt 
eenn lidstaat de toelatinghouder daarvan direct in kennis. Er kan een termijn 
gesteldd worden voor het op de markt brengen of gebruiken van bestaande voorra-
den.. De lengte van deze termijn moet in verhouding staan tot101 de redenen van 
intrekking,, aldus de richtlijn (art. 4, zesde lid). 

4.3.54.3.5 De wederzijdse erkenning van toelatingen 

Wanneerr een aanvraag wordt gedaan voor een middel dat in een andere lidstaat 
iss toegelaten, moet dat middel in beginsel worden toegelaten. Deze erkenning 
vann een toelating van een andere lidstaat - wederzijdse erkenning genoemd -
moett wel worden aangevraagd en wordt beschouwd als een toelatingsbesluit, zo 
blijktt uit de redactie van art. 10 van de richtlijn. 

Ditt beginsel van wederzijdse erkenning is er ook voor proeven en analyses 
diee in het kader van de toelating worden verricht. Een lidstaat mag, wanneer 
dezee onderzoeken in een andere lidstaat zijn gedaan, in beginsel daarvan geen 
herhalingg eisen (art. 10, eerste lid). 

Mett betrekking tot proeven is dit beginsel in de jurisprudentie ontwikkeld. Lidsta-
tenn moeten bijdragen aan verlichting van de controles in het intracommunautaire 
handelsverkeerr en moeten rekening houden met technische of chemische analyses 
diee in een andere lidstaat zijn verricht.102 

VoorwaardenVoorwaarden voor wederzijdse erkenning 
Dee wederzijdse erkenning geldt alleen wanneer de werkzame stof(fen) van het 
middell  is (zijn) opgenomen op bijlage I en voorzover de Uniforme beginselen 
zijnn vastgesteld. Bovendien moeten de agrarische, fytosanitaire en ecologische 

'Geringg belang' is onjuist (Engelse tekst: 'minor use'.) De toelichting bij de Regeling toelating be-
strijdingsmiddelenn 1995 vermeldt dat bedoeld is 'van geringe omvang' (Stcrt, 1995, 41, p. 13). 
Waarschijnlijkk is hier bedoeld 'in een redelijke verhouding staan tot'. 
Ziee bijvoorbeeld HvJEG 17 december 1981, zaak nr. 272/80 (Frans Ned. Maatschappij voor Biolo-
gischee Producten, Fumicot Fumispore), Jur. 1981, p. 3277 en HvJEG 27 juni 1996, zaak C-293/94 
(Brandsma,, inzake een biocide), Jur. 1996, p. 1-3159 (zie ook par. 2.3). 
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(mett inbegrip van klimatologische) omstandigheden vergelijkbaar zijn. De aan-
vragerr van een middel dient hiertoe documenten te verstrekken om de vergelijk-
baarheidd op deze gebieden te staven (art. 10, eerste lid). Bij verschil van mening 
overr deze vergelijkbaarheid, tussen lidstaat en aanvrager, wordt op EG-niveau 
beslistt (art. 10, tweede en derde lid). 

Inn verband met de vereiste lidstaatspecifieke omstandigheden kan een vergelijking 
relevantt zijn met de criteria van art. 95 EG voor het afwijken met het oog op een 
specifiekk lidstaatprobleem. De bevoegdheid tot afwijken lijk t op basis van dit 
artikell  door het Hof niet snel te worden verleend. Voor het na harmonisatie op 
basiss van art. 95, vijfde lid, treffen van nationale maatregelen vanwege een pro-
bleemm in een lidstaat, moet het gaan om een specifiek probleem dat zich in de 
lidstaatt heeft aangediend na harmonisatie.103 Hoewel de tekst van art. 95, vierde 
lid,, inzake het handhaven van bestaande maatregelen niet de eis stelt van een 
specifiekk lidstaatprobleem, overweegt het Hof in een uitspraak over een zaak waar-
inn de Commissie de afwezigheid van een onderscheid met een andere lidstaat 
feitelijkk gebruikt als argument om goedkeuring aan de handhaving van een strenge-
ree maatregel te onthouden, dat een specifiek probleem geen voorwaarde is, maar 
well  relevant is. In casu ging het om een hoger niveau van gezondheidsbescher-
ming.1044 Ook bij reeds bestaande maatregelen lijk t het onderscheid met andere 
lidstatenn dus essentieel. De gemotiveerde keuze van een lidstaat voor een hoger 
beschermingsniveauu wordt niet gehonoreerd. 

Gezienn de tekst van art. 10 zal het bij de wederzijdse erkenning van gewasbe-
schermingsmiddelenn vooral agrarische en ecologische verschillen in lidstaatom-
standighedenn betreffen. 

ProcedureProcedure bij niet-erkenning 
Wanneerr een lidstaat weigert een eerdere toelating te erkennen, of wanneer deze 
herhalingg eist van een - al in een andere lidstaat verricht - onderzoek, moet de 
Commissiee gemotiveerd worden geïnformeerd (art. 10, tweede lid). Via een 
comitépoceduree wordt dan besloten over de al of niet vergelijkbaarheid en over 
dee te stellen 'gebruiksvoorwaarden' bij niet-vergelijkbaarheid. Hierbij wordt 
onderr meer rekening gehouden met 'ernstige problemen inzake ecologische 
kwetsbaarheidd die zich in bepaalde regio's (..) kunnen voordoen ...' en die speci-
fiekefieke beschermingsmaatregelen vereisen. Na de communautaire procedure dient 
dee lidstaat, 'de proeven of analyses onverwijld (te) aanvaarden of onverwijld 
toelatingg (te) verlenen (...) '. Een toelating zal in dit geval 'eventueel onder voor-
behoud'' zijn van genoemde 'gebruiksvoorwaarden' (art. 10, derde lid). 

HvJEGG 21 januari 2003, zaak C-512/99 (Duitsland/Commissie, minerale wol), Men R 2003/5, nr. 
499 m.nt. Jans. 
HvJEGG 20 maart 2003, zaak C-3/00 (Denemarken/Commissie), M en R 2003, 7/8, nr. 75 m.nt. 
Jans. . 



DeDe Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 107 

VoorschriftenVoorschriften bij wederzijdse erkenning 
'Gebruiksvoorwaarden'' die ertoe strekken de niet-vergelijkbaarheid van agrari-
sche,, fytosanitaire en ecologische omstandigheden niet meer relevant te doen 
zijn,, kunnen alleen met instemming van de toelatinghouder worden gesteld.105 

Dee toelating kan worden gekoppeld aan 'gebruiksbeperkingen' in verband met 
verschillenn in voedingsgewoonten, mits in overeenstemming met het Ver-
drag.1066 Er moet dan sprake zijn van een noodzaak ter voorkoming van een 
risicoo op blootstelling waardoor de dagelijks toelaatbare dosis residuen wordt 
overschreden.. Ook kan een toelating worden gekoppeld aan 'voorwaarden'107 

diee voortvloeien uit andere EG-maatregelen betreffende distributie en gebruik 
vann de middelen met het oog op de bescherming van de gezondheid van de be-
trokkenn distributeurs, gebruikers en werknemers (art. 10, eerste lid). 

Uitt deze bepalingen kan worden afgeleid dat bij wederzijdse erkenning de 
hiervoorr aangeduide gezondheids-gebruiksvoorschriften gemakkelijker aan de 
toelatingg toegevoegd kunnen worden dan voorschriften op ander gebied. Voor 
anderee voorschriften is de instemming van de aanvrager nodig of is een com-
munautairee procedure vereist, ter beoordeling van de agrarische, fytosanitaire en 
ecologischee (on)vergelijkbaarheid. 

Dee discretionaire bevoegdheid die de richtlijn in art. 10, eerste lid, creëert 
voorr de genoemde lidstaatspecifieke omstandigheden (alleen erkenning voorzover 
vergelijkbaar),, lijk t voor een belangrijk deel te niet gedaan te worden in het 
derdee lid (als omstandigheden niet vergelijkbaar zijn, dan 'gebruiksvoorwaarden' 
stellenn en bij geschilpunten besluitvorming op EG-niveau). Niet duidelijk is in 
hoeverree er ruimte zal zijn voor een lidstaat om een andere toelating in het ge-
heell  niet te erkennen. Redelijkerwijs moet onvergelijkbaarheid van omstandighe-
denn ook kunnen leiden tot niet toelaten, mits passend binnen de vereisten van het 
Verdrag.1088 Uit de praktijk van de besluitvorming en de jurisprudentie daarover 
zall  moeten blijken hoeveel discretionaire ruimte lidstaten wordt toegekend bij de 
interpretatiee en toepassing van deze begrippen. 

4.44 De Uniforme beginselen 

Dee 'Uniforme beginselen' (Ub) voor de beoordeling en besluitvorming, opgeno-
menn in bijlage VI bij richtlijn 91/414109, moeten een uniforme aanpak en een 
hogee mate van bescherming van mens, dier en milieu garanderen, aldus een 
overwegingg bij Ub. De toelatingscriteria verwijzen naar de toepassing van deze 
beginselenn (art. 4, eerste lid). 
Dee beginselen hebben alleen betrekking op chemische bestrijdingsmiddelen. 
Biologischee middelen vallen wel onder de richtlijn, maar een uitgewerkt beoorde-

Art.. 10, eerste lid, vierde alinea (conditions of use). 
Art.. 10, eerste lid, vijfde alinea (restrictions on use). 
Art.. 10, eerste lid, vierde alinea (conditions). 
Binnenn een lidstaat is het ook mogelijk om bepaalde gebieden vanwege 'agronomische, fytosanitaire 
enn milieuomstandigheden' uit te sluiten bij het verlenen van een toelating (Uniform beginsel C. 1.2; 
ditt beginsel spreekt over het uitsluiten van de vergunning). 
DezeDeze bijlage is vastgesteld bij afzonderlijke richtlijn van de Raad 97/57/EG, PbEG 1997 L 265/87. . 
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lingskaderr voor deze middelen ontbreekt nog.110 Ondanks het ontbreken van 
dezee beginselen dienen voor deze middelen wel de toelatingscriteria te worden 
toegepast,, aldus een overweging in een Commissierichtlijn waarin een micro-
organismee in de richtlijnbijlage wordt opgenomen.111 

4.4.14.4.1 Totstandkoming en vernietiging Uniforme beginselen 

Dee totstandkoming van de Ub werd vertraagd door verschillen van mening over 
dee normstelling voor grondwater, met name door een dreigende inbreuk op het 
voorzorgbeginsell  van de Drinkwaterrichtlijn.112 De in 1994 vastgestelde Ub 
beschermdenn het grondwater slechts ten dele.113 Niet alle grondwater werd be-
schermdd en via uitzonderingsbepalingen waren langdurige normoverschrijdingen 
mogelijk.1144 Wel boden de beginselen de lidstaten ruimte om, met het oog op 
fytosanitaire,, agronomische en ecologische omstandigheden, het gebruik te on-
derwerpenn aan 'voorwaarden of beperkingen' teneinde overschrijding van de 
maximumconcentratiee uit de Drinkwaterrichtlijn te voorkomen.115 Een door het 
Europeess Parlement tegen de Raad ingestelde procedure bij het Hof leidde tot 
vernietigingg van deze Uniforme beginselen-richtlijn. 

Hett Parlement voert in deze zaak aan dat de mate van bescherming, zoals vastge-
legdd in richtlijn 91/414 (de basisrichtlijn), met deze uitvoeringsrichtlijn wordt ge-
wijzigd.. Zo'n wijziging kan, ingevolge art. 43 EG-Verdrag (thans art. 37 EG), 
alleenn plaatsvinden met raadpleging van het Parlement. Dit recht om te worden 
geraadpleegdd is een prerogatief van het Parlement op basis waarvan, bij inbreuk 
daarop,, een beroep tot nietigverklaring kan worden ingesteld, aldus eerdere juris-
prudentiee van het Hof. Het Hof overweegt dat de basisrichtlijn zich niet beperkt tot 
grondwaterr bestemd voor menselijke consumptie en dat de bestreden richtlijn geen 
rekeningg houdt met de effecten die gewasbeschermingsmiddelen op het grondwater 

1100 De Commissie meldt in 2001 dat uniforme beginselen voor micro-organismen in de maak zijn 
(Commissierapportt 2001, p. 12). Het Wetenschappelijk Comité voor Planten geeft een vernietigend 
oordeell  over concept beginselen voor micro-organismen. Onder meer vanwege onvoldoende detail-
leringg en onvoldoende omschrijving van begrippen lijk t dit document niet bruikbaar, aldus het 
Comitéé (Opinion of the Scientific Committee on Plants, SCP/ANNEX VI B/002-Final, 2003). 

'""  Commissierichtlijn 2003/79/EG, PbEG 2003 L 205/16 (Coniothyrium minitans). 
1122 De Drinkwaterrichtlijn (richtlijn 98/83/EG) heeft als criterium voor bestrijdingsmiddelen: niet meer 

dann 0,1 ug/1 (per middel) en niet meer dan 0,5 ug/1 voor alle bestrijdingsmiddelen samen. 
1133 Richtlijn van de Raad 94/43/EG tot vaststelling van bijlage VI bij richtlijn 91/414/EEG, PbEG 1994 

LL 227/31. 
1144 Het toenmalige beginsel C.2.5.1.2., sub a, b en c, betrof alleen grondwater bestemd voor de pro-

ductiee van drinkwater. Wanneer op basis van meetgegevens kon worden geconcludeerd dat in de 
praktijkk overschrijding van de relevante maximumconcentratie niet zou plaatsvinden, was toelating 
toegestaan.. Bovendien zou, bij normoverschrijding, onder voorwaarden en voor ten hoogste vijf 
jaar,, een 'voorwaardelijke' toelating kunnen worden verleend, in bepaalde gevallen met nog eens 
vijfjaarr te verlengen. 

1155 Richtlijn 94/43 (oud), beginsel C 2.5.1.2., sub d. Nederland maakte van de mogelijkheid tot soepe-
lee normstelling indertijd geen gebruik en betrok bovendien alle grondwater in de bescherming 
(Besluitt uniforme beginselen gewasbeschermingsmiddelen, Stb. 1995, 241, nota van toelichting, p. 
11-12). . 
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inn het algemeen kunnen hebben. Aldus wordt een van de belangrijkste elementen 
inn deze materie, die uitdrukkelijk door de basisrichtlijn zijn vastgelegd, niet in acht 
genomenn (r.o. 31). Ook de voorwaardelijke toelating, die kan oplopen tot tien jaar, 
heeft,, aldus het Hof, kennelijk een weerslag op de draagwijdte van de beginselen 
vann de basisrichtlijn, inhoudende dat een middel slechts kan worden toegelaten 
indienn is komen vast te staan dat het geen schadelijke uitwerking heeft op (onder 
meer)) het grondwater. Het Hof betrekt hierbij de overwegingen van richtlijn 91-
/4144 inzake het hoge beschermingsniveau en de voorrang daarvan op de doelstel-
lingg inzake de betere plantaardige productie. Het oordeelt dat het Parlement terecht 
steltt dat de verplichtingen van de basisrichtlijn zijn gewijzigd zonder inachtneming 
vann de door het Verdrag voorgeschreven procedure.116 

Naa deze vernietiging werden in 1997 nieuwe beginselen vastgesteld.117 Deze 
hebbenn wel betrekking op alle grondwater en bevatten niet de uitzonderingsmo-
gelijkhedenn van de eerdere richtlijn.118 

4.4.24.4.2 De inhoud van de Uniforme beginselen 

Dee Ub bevatten een breed scala aan bepalingen, variërend van algemene uit-
gangspuntenn tot gedetailleerde procedurele en materiële voorschriften voor de 
beoordelingg en de besluitvorming inzake toelating. Daarmee vindt een uitwerking 
plaatss van de toelatingscriteria, maar wordt ook aangegeven hoe met dossierver-
eistenn zal worden omgegaan en wordt richting gegeven aan de besluitvorming. 
Onderstaandd worden ter illustratie enkele beginselen aangestipt die relevant zijn 
voorr de bescherming van mens en milieu. Het begrip milieu heeft ook in de Ub 
eenn ruime betekenis. 

All ee milieucomponenten, inclusief fauna en flora, moeten bij de evaluatie worden 
betrokkenn (B.2.5.I.). In het bijzonder worden genoemd bodem, grondwater, op-
pervlaktewater,, lucht en soorten die geen doelsoort zijn (zoogdieren, vogels, ande-
ree gewervelde landdieren, waterorganismen, honingbijen, andere nuttige geleedpo-
tigen,, regenwormen en andere bodem-macro-organismen, bodem-micro-organis-
men)) (B 2.5.2.). Voor bepaalde milieu-effecten ontbreekt uitgewerkte normstel-
ling.. Zo wordt voor verspreiding naar de lucht alleen een AOEL (acceptable ope-
ratorr exposure limit) en een norm voor de werkplek genoemd (C 2.5.1.4.). Wel 
moett atmosferische neerslag meegenomen worden bij de gevolgen voor oppervlak-
tewaterr (B.2.5.1.3.iv). 

HvJEGG 18 juni 1996, zaak C-303/94, Jur. 1996, p. 1-2943, Men R 1996/12, nr.128 m.nt. Vogele-
zang-Stoute.. Zie ook Pascal Cardonnel, 'The Annulment of the EU Uniform Principles for Evalua-
tionn and Authorization of Pesticide Products by the European Court of Justice', European Environ-
mentalmental Law Review 1996, p. 271. 
Richtlijnn van de Raad 97/57/EG, PbEG 1997 L 265/87. 
Richtlijnn 97/57/EG, beginsel C 2.5.1.2. Van de twee genoemde maximurnconcentraties (de norm 
vann de Drinkwaterrichtlijn en een bij opneming van de stof vast te stellen (toxicologische) norm) 
magg de laagste niet worden overschreden, tenzij wetenschappelijk is vastgesteld dat onder relevante 
veldomstandighedenn geen overschrijding plaatsvindt. 
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Dee effecten van combinaties van middelen worden beperkt meegenomen in de 
evaluatie. . 

Zoo dient, waar van toepassing, in verband met verspreiding naar het grondwater 
(B.2.5.1.2.iv)) en naar het oppervlaktewater (B.2.5.1.3.v) ander toegelaten gebruik 
inn het betrokken gebied dat dezelfde werkzame stof bevat of dezelfde residuen 
oplevert,, in aanmerking te worden genomen. 

Ookk de zorg voor het middel in de afvalfase wordt meegenomen bij de besluit-
vormingg . 

Methodenn voor vernietiging en voor het neutraliseren van de schadelijke werking 
bijj  accidentele verspreiding, dienen te voldoen aan de desbetreffende voorschriften 
(C.I.7.).. Ook dient te worden nagegaan of een geschikte methode hiervoor wordt 
gevolgdd (B.2.5.1.5.). 

Dee beginselen bevatten zogenoemde 'tenzij-criteria' die inhouden dat een middel 
datt op grond van laboratoriumgegevens niet voldoet aan een norm, toch mag 
wordenn toegelaten indien op grond van onderzoek onder relevante veldomstan-
dighedenn of op grond van een risico-evaluatie kan worden aangetoond dat geen 
schadelijkee of onaanvaardbare effecten optreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 
persistentie-criterium,, voor de toxiciteit voor waterorganismen en voor andere 
soortenn die geen doelwit zijn, waaronder vogels, en voor de uitspoeling naar het 
grondwater.1199 De beginselen geven niet aan hoe hier de 'onaanvaardbaarheid' 
moett worden ingevuld.De Ub lijken de criteria van de richtlijn soms ruim en 
somss beperkt te interpreteren. De volgende voorbeelden illustreren dat. 

Hett begrip 'werkzaamheid' wordt ruim uitgelegd. Het wordt gekoppeld aan 
eenn noodzaakcriterium. Voor toepassingen tegen (bewezen) niet schadelijke 
organismenn en toepassingen die gezien omstandigheden 'niet van enig nut 
wordenn geacht', wordt bijvoorbeeld geen toelating verleend (C.2.1.1.). 
Tenn aanzien van dosering en gebruiksfrequentie dienen zo gering mogelijke 
hoeveelhedenn te worden toegestaan om het gewenste effect te bereiken, zelfs 
wanneerr hogere hoeveelheden niet zouden leiden tot onaanvaardbare risico's 
voorr mens, dier en milieu (Cl.3.). 
Hett criterium dat residuen die uit toxicologisch of milieu-oogpunt van belang 
zijn,, moeten kunnen worden bepaald, wordt in de beginselen afgezwakt door-
datt in sommige gevallen toch een tijdelijke toelating wordt toegestaan als deze 
beginselenn niet kunnen worden bepaald, zij het onder bepaalde voorwaarden 
(C.. 1.8., aanhef en onder b). 

Dee aard en mate van dwingendheid van op te leggen 'voorwaarden en beperkin-
gen'' moeten zijn afgestemd op te verwachten voordelen en risico's, aldus begin-
sell  C . l .1. Deze afstemming van de gebruiksvoorschriften lijk t een evenredig-

Ziee de beginselen C 2.5.1.1, C.2.5.1.2, sub a.2, C.2.5.2.2 t/m C.2.5.2.6. 
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heidstoetsingg en een zekere afweging van belangen in te houden. Een dergelijke 
afwegingg zal evenwel geen inbreuk mogen maken op de normstelling voor de 
toelatingscriteria,, zoals uitgewerkt in de Uniforme beginselen. Daarin is veelal 
ookk aan 'onaanvaardbare' effecten een invulling gegeven met getalsmatige nor-
men. . 

Datt geldt voor persistentie in de bodem (C.2.5.1.1.) of voor effecten op wateror-
ganismenn (C.2.5.2.2). Beginsel C.l.8 geeft dan ook aan dat alle eisen inzake 
normstellingg moet worden voldaan en dat alleen voor enkele specifiek genoemde 
eisen,, zoals de werkzaamheid van het middel, geldt dat, wanneer niet volledig aan 
dee vereisten is voldaan, een afweging van voor- en nadelen mag plaatsvinden. 

Beginsell  C. 1.2 geeft aan dat een toelating ook een gedeelte van het grondgebied 
kann betreffen (art. 2 sub 11). Zo nodig dienen lidstaten ervoor te zorgen dat bij 
dee toelating rekening wordt gehouden met de 'agronomische, fytosanitaire en 
milieuomstandigheden'' in het gebied. Dit kan betekenen dat delen van het grond-
gebiedd worden uitgesloten van de toelating, aldus het beginsel. 

4.55 Milieubeginselen in de toelatingscriteria en in de Uniforme beginselen 

Richtlijnn 91/414 kan beschouwd worden als een voorbeeld van een toepassing 
'avantt la lettre' van het integratiebeginsel, zoals nu neergelegd in art. 6 EG (par. 
2.2.2).. De eisen inzake milieubescherming zijn sterk geïntegreerd in deze richt-
lij nn die zijn basis vindt in de bepalingen inzake het landbouwbeleid. 

Inn de toelatingscriteria en de Uniforme beginselen zijn elementen te herken-
nenn van de milieubeginselen van art. 174 EG-Verdrag die gelden voor het beleid 
vann de Gemeenschap. Bij de onderstaande voorbeelden daarvan moet worden 
aangetekendd dat de beginselen in het toelatingsstelsel soms moeilijk te onder-
scheidenn zijn. Het beginsel van bestrijding bij voorkeur aan de bron is bijvoor-
beeldd niet gemakkelijk te scheiden van het preventiebeginsel. Het 'de vervuiler 
betaalt'-beginsell  komt alleen voor in de zin dat aanvragers of kennisgevers be-
paaldee kosten die daaruit voor de bevoegde lidstaatinstantie voortvloeien, dienen 
tee vergoeden. (Zie over deze beginselen par 2.2.1.) 

Voorzorg Voorzorg 
Hett stelsel van de toelatingsbeoordeling waarbij vastgesteld moet zijn dat geen 
sprakee zal zijn van bepaalde neveneffecten, gaat uit van een voorzorgbenadering. 
Ditt was veel minder het geval in het vroegere Nederlandse beoordelingsstelsel 
waarbijj  sprake moest zijn van redelijke zekerheid over de afwezigheid van be-
paaldee effecten. Met deze voorzorgbenadering is overigens niet gezegd dat in de 
praktijkk van de besluitvorming inzake opneming en toelating ook sprake is van 
voorzorg.. Het moeizame proces van herbeoordeling van bestaande stoffen vormt 
daarvann een voorbeeld.120 

Voorzorgg wordt hier gehanteerd in de betekenis van: maatregelen baseren op 

Ziee par. 4.2.3 (Uitvoering besluitvorming bestaande stoffen) en Commissierapport 2001, par. 3. 
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bepaaldee wetenschappelijke aanwijzingen van potentiële schadelijke effecten op 
mens,, dier, plant en milieu, terwijl wetenschappelijk bewijs (nog) onvoldoende 
off  onzeker is.121 

Opp voorzorg gericht is de bepaling dat een toelating te allen tijde kan worden 
herzien,, bij aanwijzingen dat niet langer wordt voldaan aan de toelatingscriteria 
(art.. 4, vijfde lid). De richtlijn verplicht overigens niet tot deze herziening en 
geeftt in de Ub ook geen uitwerking aan criteria of procedures voor deze herzie-
ning.. De volgende voorbeelden van bepalingen in de Ub, gericht op voorzorg, 
hebbenn vooral te maken met een gebrek aan kennis en met onzekerheden bij de 
risicobeoordeling: : 

aanvragenn waarvoor kennislacunes zodanig zijn dat voor geen enkel voorge-
steldd gebruik een betrouwbaar besluit kan worden genomen, worden afgewe-
zenn (A.4.); 
bijj  de interpretatie van gegevens wordt rekening gehouden met onzekerheden 
inn de gegevens; de besluitvorming wordt doorgelicht met het oog op identifi-
catiee van kritische punten die, als geen volledige zekerheid bestaat, tot gevolg 
kunnenn hebben dat de risico's verkeerd worden ingeschat. Evaluaties worden 
herhaaldd met een 'worst case' scenario (B.I.4.); 
omdatt de evaluatie gebaseerd is op gegevens over een beperkt aantal soorten, 
moetenn lidstaten erop toezien dat de toepassing van middelen op lange termijn 
geenn gevolgen heeft voor de rijkdom en diversiteit van andere soorten dan de 
doelsoortenn (Cl.5.); 
bijj  nieuwe aanwijzigingen over het gebruik van een middel, die niet overeen-
stemmenn met voorwaarden waaronder een voorlopige residunorm is opgesteld, 
wordtt geen toelating verleend, tenzij de aanvrager kan bewijzen dat er geen 
sprakee zal zijn van overschrijding van de norm (C.2.4.3.). 

Preventie Preventie 
Hett toelatingsstelsel werkt via een preventieve toetsing, in die zin dat een middel 
pass op de markt mag komen nadat beoordeling heeft plaatsgevonden. Die pre-
ventievee aanpak wordt doorbroken bij de voorlopige toelatingen, waar middelen 
gedurendee een bepaalde periode op de markt zijn voordat beoordeling plaats-
vindt. . 

Preventiee wordt hier gehanteerd als: voorkomen van mogelijke neveneffecten 
doorr het niet toelaten of beperken van bepaald gebruik van bestrijdingsmiddelen, 
all  dan niet in relatie tot zich voordoende of bekende neveneffecten.122 

Dee Ub bevatten de volgende voorbeelden van een preventiebenadering: 

dee voorschriften inzake het waar mogelijk toepassen van beginselen van ge-
integreerdee bestrijding, waarbij een minimaal gebruik van chemische middelen 

1211 Vergelijk de Mededeling van de Commissie over het voorzorgbeginsel, COM(2000) 1 en de juris-
prudentiee over dit beginsel, waaronder GvEA 11 september 2002, T-13/99 (Pfizer), Jur. 2002, p. 
11-3305. . 

1222 Deze omschrijving is gebaseerd op diverse literatuurbronnen, zie hfdst. 3 par. 1, 
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wordtt beoogd (art. 3, derde lid). 
hett toestaan van zo gering mogelijke hoeveelheden, wat dosering en gebruiks-
frequentiee betreft, om het gewenste effect te bereiken, zelfs wanneer hogere 
hoeveelhedenn niet zouden leiden tot onaanvaardbare risico's (C.I.3.); 
dee verplichting voor lidstaten een toelating te wijzigen wanneer op grond van 
nieuwee kennis de wijze van gebruik en de gebruikte hoeveelheden kunnen 
wordenn gewijzigd (arjt. 4, zesde lid); 
hett niet verlenen varteen toelating wanneer het gebruik van een middel gericht 
iss tegen organismen die niet schadelijk worden geacht of wanneer het effecten 
betreftt die niet van enig nut worden geacht (C.2.1.1.) (noodzaakcriterium). 
dee grondwaternormstelling, met de drinkwaternorm, zijnde de vanouds laagst 
meetbaree dosis (C.2.5.1.2.), gericht op het voorkomen van uitspoeling. 

Hoewell  ook ten aanzien van deze elementen van preventie als kanttekening geldt 
datt bezien moet worden hoe de praktijk van de besluitvorming uitwerkt, kan 
geconcludeerdd worden dat de milieubeginselen inzake voorzorg en preventie in 
hett toelatingsstelsel op diverse punten doorklinken. 

4.66 Uitzonderingen op de toelating en bijzondere procedures 

4.6.14.6.1 Voorlopige toelating 

Eenn lidstaat mag een middel op basis van een nieuwe werkzame stof, ook als 
dezee stof niet in bijlage I is opgenomen, toelaten voor een voorlopige periode 
vann ten hoogste drie jaar (art. 8, eerste lid). Voorwaarden daarbij zijn dat: 

hett dossier voor de stof en voor het middel volledig is, 
vastgesteldd wordt dat de stof kan voldoen aan de opnemingsvoorwaarden, 
verwachtt wordt dat het middel voldoet aan de toelatingscriteria. 

Niett duidelijk is hoe de lidstaat vaststelt dat de stof aan de opnemingscriteria kan 
voldoen,, noch waarop de lidstaat zijn verwachtingen moet baseren inzake het 
voldoenn aan de toelatingscriteria. Deze beoordeling of inschatting wordt kenne-
lij kk aan de lidstaat gelaten. De Commissie signaleert hier een ontwikkeling waar-
bijj  lidstaten wachten tot de rapporteur-lidstaat zijn concept-evaluatierapport 
gereedd heeft, voordat een voorlopige toelating wordt verleend.123 

Wanneerr na afloop van de termijn nog geen besluit over de stof is genomen, 
kann deze worden verlengd met een termijn waarbinnen het dossier en aanvullen-
dee informatie volledig kunnen worden onderzocht.124 De lengte van deze ter-
mijnn wordt niet aangegeven.125 Wanneer de stof na beoordeling niet blijkt te 

1233 Commissierapport 2001, pag. 15. 
1244 Via de comitéprocedure van art. 19. 
1255 Bijvoorbeeld Commissiebeschikking 2003/370/EG, PbEG 2003 L 127/58 (verlenging 24 maanden, 

overwegendee dat uit de lopende evaluatie nog geen redenen blijken voor onmiddellijke bezorgd-
heid). . 
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voldoenn aan de vereisten, zorgen de lidstaten voor intrekking van de toelating 
(art.. 8, eerste lid). 

Hett doel van deze regeling is het mogelijk maken van een trapsgewijze 
beoordelingg van de eigenschappen van een nieuwe werkzame stof en het verge-
makkelijkenn van de terbeschikkingstelling van nieuwe preparaten voor gebruik in 
dee landbouw, aldus art. 8, eerste lid. Nu hier sprake is van een bevoegdheid en 
niett van een verplichting tot toelaten, heeft een lidstaat hier een zekere discretio-
nairee ruimte bij de toelatingsbesluitvorming, zij het dat daarbij geen strijd mag 
ontstaann met bijvoorbeeld mededingsrechtelijke vereisten van het Verdrag. Te 
denkenn valt aan een situatie waarin een voorlopige toelating niet zou bijdragen 
aann de doelstelling van deze uitzonderingsregeling. 

4.6.24.6.2 Noodsituaties 

Eenn middel dat niet aan de toelatingscriteria voldoet, mag in bijzondere omstan-
dighedenn voor ten hoogste 120 dagen worden toegelaten (art. 8, vierde lid). Dat 
magg alleen als de plantaardige productie wordt bedreigd door onvoorziene geva-
renn die op geen enkele andere manier te bestrijden zijn. Het gebruik moet boven-
dienn beperkt en gecontroleerd zijn. 

Eenn dergelijke ontheffing moet door de lidstaat onmiddellijk worden gemeld 
aann de Commissie en de overige lidstaten, waarna via de procedure van art. 19 
'onverwijld'' wordt vastgesteld of en onder welke 'voorwaarden' deze maatregel 
voorr een vast te stellen periode mag worden verlengd of herhaald, dan wel moet 
wordenn ingetrokken. De besluitvorming van de lidstaat wordt hier dus gevolgd 
doorr besluitvorming op EG-niveau, waarbij ook over de termijn van een eventue-
lee verlenging wordt beslist. De richtlijn verleent daarmee voor het inzetten van 
ditt instrument een discretionaire bevoegdheid van hooguit 120 dagen aan de 
lidstaat. . 

4.6.34.6.3 Proeven 

Eenn niet-toegelaten middel mag ten behoeve van onderzoek of ontwikkeling 
onderr de volgende voorwaarden in het milieu worden gebracht. Voor de proef 
moett toestemming zijn verleend en deze moet onder gecontroleerde omstandig-
hedenn en voor beperkte hoeveelheden en oppervlakten, worden uitgevoerd voor 
experimentelee doeleinden (art. 22, eerste lid). 

Dee richtlijn bevat vereisten voor het indienen van de aanvraag en het te 
leverenn dossier (art. 22, tweede lid). Een aantal vereisten (over de omvang van 
emissiess en de te verstrekken informatie) wordt op communautair niveau vastge-
steldd (art. 22, vierde lid). Voor proeven die vallen onder de richtlijn voor gene-
tischh gemodificeerde organismen geldt deze regeling niet (art. 22, vijfde lid). 

Indienn de gevolgen schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens of 
dier,, of onaanvaardbaar voor het milieu, kan een lidstaat een proef verbieden of 
alleenn toelaten onder 'voorwaarden' die nodig worden geacht ter voorkoming van 
dezee gevolgen (art. 22, tweede lid). 

Opmerkelijkk is dat de richtlijn niets regelt over een termijn voor deze proe-
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venn of experimenten noch over tussentijdse beëindiging ingeval van schadelijke 
off  onaanvaardbare gevolgen. Een lidstaat kan dat zelf regelen via de 'voorwaar-
den',, maar is hiertoe op grond van de richtlijn niet verplicht. 

4.6.44.6.4 Vrijwaringsclausule 

Eenn uitzonderingsregeling is ook de vrijwaringsclausule die een tijdelijke beper-
kingg of verbod van de verkoop en/of het gebruik (art. 11) toestaat wanneer een 
lidstaatt gegronde redenen heeft te oordelen dat het middel gevaar oplevert voor 
dee gezondheid van mens, dier of milieu. Een dergelijke regeling, die alleen 
betrekkingg heeft op situaties van 'wederzijdse erkenning', moet gevolgd worden 
doorr communautaire besluitvorming (zie par. 4.3.5). 

4.6.54.6.5 Paralleltoelating 

Bijj  een zogenoemde paralleltoelating kan een middel via een vereenvoudigde 
proceduree worden toegelaten. 

Bijj  een paralleltoelating gaat het om een parallel geïmporteerd middel, dat wil 
zeggenn een middel dat van dezelfde producent (of producentengroep) afkomstig is 
alss een in de lidstaat van invoer reeds toegelaten middel en dat daarvan niet we-
zenlijkk verschilt. Het middel heeft in het land van herkomst al een toelating. De 
importt vindt plaats door een andere importeur.126 

Dee richtlijn regelt over paralleltoelating niets. Criteria op dit gebied zijn in de jurispru-
dentiee ontwikkeld. Deze jurisprudentie betreft aanvankelijk geneesmiddelen. Daar-
inn wordt geconcludeerd dat het bij parallelimport gaat om een middel dat niet 
voorr het eerst op de markt wordt gebracht. Het is immers reeds toegelaten in het 
landd van invoer en de overheid beschikt over de betreffende gegevens. Wel moet 
wordenn vastgesteld dat het middel identiek is aan het reeds toegelaten middel. 

Inn de zaak De Peijper oordeelt het Hof dat importen niet zodanig mogen worden 
gekanaliseerdd dat slechts bepaalde handelaren kunnen importeren.127 De nationale 
overheidd die beschikt over de betreffende gegevens, mag deze niet opnieuw van de 
tweedee handelaar vragen als het een op alle punten identiek geneesmiddel betreft. 
Dee overheid kan de fabrikant wel dwingen gegevens over te leggen om te beoorde-
lenn of het middel identiek is. Bovendien kunnen overheden onderling informatie 
uitwisselen.. Opnieuw gegevens vragen is in strijd met het EG-Verdrag.128 

Meerr recent lijk t het Hof, eveneens in een geneesmiddelenzaken, aan het begrip 
'identiek'' een ruimere interpretatie te geven. 

1266 Zie ook Regeling toelating bestrijdingsmiddelen art. 95, art. 1, (e). 
1277 Vgl. de parlementaire geschiedenis van de Bmw, waarin wordt aangegeven dat de wet zich niet 

inlaatt met de verhouding tussen producent en handelaar (TK 1960-1961, 6014, nr. 5, p. 11). 
1288 HvJEG 20 mei 1976, zaak 104/75 (De Peijper), Jur. 1976, p. 613. 
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Zonderr op alle punten identiek te zijn, moeten de middelen volgens dezelfde for-
mulee en met gebruikmaking van hetzelfde actieve bestanddeel zijn vervaardigd en 
moetenn zij dezelfde therapeutische werking hebben. Dit is een beperkte beoorde-
ling,, die erop gericht is vast te stellen dat het middel identiek is en dat de nevenef-
fectenn zich niet voordoen.129 

Inn een latere uitspraak overweegt het Hof dat ook de veiligheid kan verschillen, 
bijvoorbeeldd vanwege verschillen in een productieproces. Dit betekent echter niet 
datt parallelimport onmogelijk is. De lidstaat van invoer moet kunnen nagaan of het 
parallell  geïmporteerd middel geen problemen oplevert op het gebied van de kwali-
teit,, de doeltreffendheid en de onschadelijkheid.130 

Inn verband met parallelimport van een gewasbeschermingsmiddel oordeelt het 
Hof,, in antwoord op prejudiciële vragen, over de landen van waaruit parallelim-
portt mag plaatsvinden en over de beoordeling van de vergelijkbaarheid van de 
producten.131 1 

Hett Hof concludeert dat, behalve vanuit een EG-lidstaat ook vanuit een EER-staat 
parallelimportt kan plaatsvinden, nu daar een toelatingsstelsel in overeenstemming 
mett richtlijn 91/414 is. Voorwaarden daarbij zijn dat het middel, hoewel het niet 
opp alle punten identiek hoeft te zijn, tenminste: 

volgenss dezelfde formule is vervaardigd, door dezelfde (of een gelieerde/onder 
licentiee werkende) onderneming, 
dezelfdee werkzame stof als basis heeft, 
dezelfdee werking heeft, daarbij in aanmerking nemend verschillen inzake 
landbouw-,, fytosanitaire en milieusituatie, met name weersomstandigheden. 

Inn dit geval moet het product profiteren van de vergunning132 die reeds in de lid-
staatt van invoer is verleend, behoudens wanneer de bescherming van de gezond-
heidd van mens en dier en van het milieu zich daartegen verzetten. Voor het ver-
krijgenn van de gegevens om de middelen te vergelijken, kan de lidstaat van invoer 
dee fabrikant dwingen gegevens te verstrekken. Voorts kan het betreffende dossier 
geraadpleegdd worden en kunnen lidstaten informatie uitwisselen, aldus het Hof in 
zijnn overwegingen. 
Bijj  invoer vanuit een derde land geldt, ook bij parallelimport, de normale toela-
tingsprocedure.. Omdat harmonisatie ontbreekt, biedt het ingevoerde product im-
merss niet dezelfde beschermingswaarborgen. Dit kan niet worden beschouwd als 
discriminatiee of een ongerechtvaardigde belemmering van het handelsverkeer. Het 
Hoff  geeft in deze zaak aan dat de geneesmiddelenjurisprudentie inzake parallelim-
portt ook op gewasbeschermingsmiddelen van toepassing is. 

HvJEGG 12 november 1996, zaak C-201/94 (Smith & Nephew en Primecrown), Jur. 1996, p. I-
5819. . 
HvJEGG 16 december 1999, zaak C-94/98 (Rhone-Poulenc Rorer en May & Baker), Jur. 1999, p. 
1-8789.. Zie ook de aantekening van R.H. van Ooik en H.A.G. Temmink bij de conclusie van de 
Advocaat-Generaall  in zaak C-94/98, SEW2000/1, Jurisprudentie EG p. 1-3. 
HvJEGG 11 maart 1999, zaak C-100/96 (British Agrochemicals) Jur. 1999, p. 1-1499. 
Hett Hof hanteert, evenals bij geneesmiddelen, de term 'vergunning voor het in de handel brengen'. 



DeDe Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 117 

All  met al lijk t ingevolge deze jurisprudentie veel initiatief te worden neergelegd 
bijj  de toelatingsinstantie, met name vanwege de uitleg van het begrip 'identiek'. 
Dee parallelimport is één van de onderwerpen die wordt meegenomen bij de voor-
bereidingenn voor de wijziging van richtlijn 91/414. De Commissie stelt voor de 
criteriaa voor parallelimport te verhelderen in de - daarvoor te wijzigen - richt-
lijn.1333 In een 'guidance document' wordt ingegaan op de criteria voor het be-
palenn of een middel 'identiek' is en op de werkwijze voor de lidstaten.134 

4.6.64.6.6 Middelen op basis van genetisch gemodificeerde organismen 

Dee richtlijn verwijst in art. 1, derde lid, naar een speciale beoordelingsprocedure 
voorr middelen die uit genetisch gemodificeerde organismen bestaan of deze 
bevattenn (art. 1, derde lid). Daarbij gaat het om het milieurisico dat in overeen-
stemmingg met richtlijn 90/220/EEG (thans richtlijn 2001/18) moet worden beoor-
deeld.. Een destijds voorziene wijziging van richtlijn 91/414, met het oog op deze 
risicobeoordelingsprocedure,risicobeoordelingsprocedure, is niet tot stand gekomen (zie ook par. 4.1.4). 

4.77 Onderzoeksgegevens 

4.7.14.7.1 Dossiergegevens 

Dee aanvrager van een toelating van een gewasbeschermingsmiddel moet een 
dossierr aanleveren dat voldoet aan de vereisten van bijlage III van de richtlijn. 
Ookk moet voor de werkzame stof een dossier worden geleverd dat voldoet aan 
bijlagee II . Als deze stof op de richtlijnbijlage is opgenomen, is de toelatinghou-
derr vrijgesteld van het leveren van dit dossier, met uitzondering van de gegevens 
terr identificatie van de stof (art. 13, eerste en tweede lid). Wel geldt ook hier het 
'gesloten-dossierstelsel',, inhoudende dat de toelatingsinstantie gegevens van een 
toelatinghouderr in beginsel niet mag gebruiken voor een volgende aanvrager. De 
aanvragerr moet dus toestemming hebben om te verwijzen naar de reeds gelever-
dee gegevens (zie par. 4.7.4). 

4.7.1.14.7.1.1 De richtlijnbijlagen II en III 
Dee richtlijnbijlagen met dossiervereisten voor de stof (II) en het middel (III ) zijn 
inn de loop van de tijd ingevuld door Commissierichtlijnen.135 Een aantal onder-
zoeksvereistenn uit de richtlijnbijlagen, betreffende 'Goede Laboratorium Praktij-
ken'' (GLP), werd in latere richtlijnen vooruitgeschoven. 

Dee inleiding van de bijlagen II en III vermeldt dat de GLP-richtlijn dient te wor-
denn nageleefd. In Commissierichtlijnen 93/71 en 95/35 zijn hierop tijdelijke uitzon-

1333 Commissierapport 2001, p. 50. 
1344 'Guideline developed within the Standing Committee on Plant Health concerning parallel trade of 

plantt protection products within the EU and the EEA', SANCO/223/2000rev. 9, 6 december 2001. 
1355 Commissierichtlijnen 93/71/EG, PbEG 1993 L 221/27; 94/37/EG, PbEG 1994 L 194/65; 94/79-

/EG,, PbEG 1994 L 354/16; 95/35/EG, PbEG 1995 L 172/6; 95/36/EG, PbEG 1995 L 172/8; 
96/12/EG,, PbEG 1996 L 65/20; 96/46/EG, PbEG 1996 214/18; 96/68/EG, PbEG 1996 277/25. 



1188 Hoofdstuk 4 

deringenn gemaakt, onder meer opdat laboratoria zich kunnen aanpassen aan de 
GLP-eisenn en lidstaten de benodigde infrastructuur tot stand kunnen brengen.136 

Inn een 'guidance document' (zie hierna) wordt het probleem gesignaleerd dat voor 
middelenn op basis van bestaande stoffen de lidstaten gedurende de overgangsperio-
dee hun eigen dossiervereisten mogen blijven hanteren. Dit betekent dat niet altijd 
zall  worden voldaan aan GLP-eisen. De aanvragers kunnen alleen gestimuleerd 
wordenn om aan de GLP te voldoen, aldus het 'guidance document'.137 

Pass in 2001 kwamen dossiervereisten tot stand voor micro-organismen.138 

4.7.1.24.7.1.2 Guidance documents 
Welkee gegevens precies moeten worden aangeleverd en welke eisen daarvoor 
gelden,, wordt vastgelegd in technische handleidingen (guidance documents) die 
inn Commissieverband worden opgesteld.139 De richtlijn bevat geen procedure 
voorr het totstandkomen van deze handleidingen. De status van deze stukken kan 
onduidelijkk zijn. 

Eenn guidance document wordt soms aangeduid als 'Guideline developed within the 
Standingg Committee on Plant Health (...)', of als 'Aide mémoire with regard to 
(...)',, beide aangeduid als 'working document (does not necessarily represent the 
viewss of the Commission services)'.140 Soms is sprake van een 'Guidance docu-
mentt agreed between the Commission services and the competent authorities of 
Memberr States (...)'.M1 

4.7.24.7.2 Openbare literatuur 

Bijj  de beoordeling dienen ook andere gegevens een rol te spelen dan die van het 
dossierr dat de toelatinghouder aanlevert. De Ub geven aan dat bij beoordeling 
rekeningg moet worden gehouden met andere relevante technische en wetenschap-
pelijkee informatie waarover de lidstaten redelijkerwijs kunnen beschikken, onder 
meerr over mogelijke schadelijke effecten van het middel of van de residuen 
(beginsell  A.2., aanhef en onder c). Dit wijst erop dat informatie uit de openbare 

Commissierichtlijnenn 93/71/EEG, PbEG 1993 L 221/27 en 95/35/EG, PbEG 1995 L 172/6. De 
uitzonderingenn betreffen onder meer honingbijen (Bijlage II , 2.4, richtlijn 93/71) en residuen. 
'Guidelinee developed within the Standing Committee on Plant Health with regard to the acceptabili-
tyy of data, whether or not performed in accordance with the principles of Good Laboratory Practice 
(GLP)',, 10juni 1996, <europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/guidance_en.htm> 
(geraadpleegdd december 2003). 
Commissierichtlijnn 2001/36/EG, PbEG 2001 L 164/1. 
Dezee documenten (25 stuks in december 2003) zijn te vinden op < euro-
pa,, eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/guidanceen. htm > (december 2003). 
Zoalss het hiervoor genoemde GLP guidance document. 
Zoalss 'Guidance document agreed between the Commission services and the competent authorities 
off  Member States for the biocidal products Directive 98/8/EC and for the plant protection products 
Directivee 91/414/EEC on: Borderline between Directive 98/8/EC (...) and Directive 91/414/EEC 
(...)',, 2001 <europa.eu.int/comm/food/plant/protection/evaluation/guidance_en.htm> (geraad-
pleegdd december 2003). 
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literatuurr of informatie verkregen door monitoring, mits voldoend aan kwaliteits-
eisen,, bij de beoordeling dient te worden betrokken. Lidstaten zullen daartoe 
moetenn bezien of deze informatie beschikbaar is. 

4.7.34.7.3 Nieuwe gegevens na toelating 

Dee toelatinghouder moet nieuwe gegevens over mogelijk gevaarlijke gevolgen 
vann een middel of van de residuen van een werkzame stof, voor de gezondheid 
vann mens of dier, grondwater of milieu, onmiddellijk melden aan de bevoegde 
instantie.. Het gaat hier om een verplichting tot informatieverstrekking en niet om 
eenn onderzoeksverplichting. De lidstaten moeten erop toezien dat de gegevens 
onmiddellijkk worden meegedeeld aan de andere lidstaten en aan de Commissie. 
Dee Commissie legt de gegevens voor aan het Permanent Comité (art. 7). 

4.7.44.7.4 Gebruik van eerder geleverde gegevens: gesloten-dossierstelsel 

Dee richtlijn hanteert voor de toelating een gesloten-dossierstelsel. Uitgangspunt 
iss dat een lidstaat bij het verstrekken van een toelating de eerder door anderen 
geleverdee gegevens niet mag gebruiken ten voordele van volgende aanvragers. 
Dee gegevens die een toelatingaanvrager of -houder heeft geleverd, worden hier-
meee beschermd tegen gebruik door concurrenten. Alleen als de eigenaar van de 
gegevenss toestemming heeft gegeven voor het gebruik, of na het verstrijken van 
eenn bepaalde periode, mogen de gegevens wel gebruikt worden (art. 13, derde 
lid).lid). De perioden zijn als volgt. 

Naa eerste opneming van de stof of na eerste toelating van het middel bedraagt 
dezee termijn tien jaar (art. 13, derde lid,(b) en vierde lid,(b); 
alss het gaat om bestaande, nog niet opgenomen, stoffen of toegelaten middelen 
geldenn bestaande nationale voorschriften van ten hoogste tien jaar (art. 13, 
derdee lid,(c) en vierde lid,(c); 
alss het gaat om aanvullende informatie over de stof in verband met opneming, 
geldtt een termijn van vijfjaar (art. 13, derde lid,(d)). 

Dee bepalingen inzake het gesloten-dossierstelsel richten zich tot de lidstaten. 
Overr het gebruik van gegevens door de EG-instellingen zwijgt de richtlijn. Lid-
statenn moeten de Commissie informeren wanneer zij, bij onderzoek van een 
toelatingsaanvraag,, signaleren dat een werkzame stof op andere wijze of door 
eenn andere persoon wordt geproduceerd dan vermeld in het werkzame stof-dos-
sierr (art. 13, vijfde lid). De richtlijn bepaalt niet hoe de Commissie vervolgens 
mett deze informatie omgaat. 

Dee Commissie meldt dat een guidance document in ontwikkeling is ter inter-
pretatiee van deze beschermingsregeling. Tussen de producentenorganisaties142 

ECPAA (European Crop Protection Association), de organisatie van grotere producenten en ECCA 
(Europeann Crop Care Association), de organisatie van kleinere producenten. 
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bestaann grote verschillen van mening over deze interpretatie.143 

4.4.7.7.4.14.1 Octrooibescherming 
Hett gesloten-dossierstelsel moet worden onderscheiden van het stelsel van oc-
trooibescherming.. Ter bescherming van belangen van investeerders voorziet 
onderr meer het Europees Octrooiverdrag144 in het verlenen van octrooien voor 
gewasbeschermingsmiddelen,, waaronder stofoctrooien, werkwijze-octrooien en 
toepassingsoctrooien.. De geldigheidsduur is gewoonlijk 20 jaar vanaf de datum 
vann indiening van een octrooiaanvraag. Met het oog op de lange duur van voor-
bereidingg van een toelating voorziet verordening (EG) nr. 1610/96145 in een 
aanvullendd beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, waarmee 
maximaall  vijf jaar langere bescherming wordt verleend. Een wijziging in de 
samenstellingg van een gewasbeschermingsmiddel betekent niet altijd dat aan de 
criteriaa voor een nieuw beschermingscertificaat is voldaan, aldus het Hof. 

Hett betrof in deze zaak een wijziging in de verontreiniging in het bestrijdingsmid-
dell  chloridazon. Op een prejudiciële vraag over het begrip product en de relatie 
mett het toelatingsvereiste oordeelt het Hof dat een product in de zin van deze 
verordeningg ook de eventuele verontreinigingen daarin omvat. Dat een toelating 
vereistt is vanwege een verschil in verontreinigingsgraad is niet relevant voor de 
vraagg of sprake is van een ander product in de zin van de verordening voor het 
aanvullendd beschermingscertificaat.146 

4.7.54.7.5 Dierproeven en gebruik van onderzoeksgegevens 

Terr beperking van proeven met gewervelde dieren bevat de richtlijn een regeling 
voorr onderzoeksgegevens waaraan dierproeven ten grondslag liggen. De toela-
tingaanvragerr en de houder(s) van eerdere toelatingen hebben een inspannings-
verplichtingg tot het uitwisselen van informatie. De toelatingaanvrager moet, 
alvorenss experimenten te doen, navraag doen naar eerder verleende toelatingen 
voorr hetzelfde middel. De toelatingsinstantie verstrekt bepaalde gegevens en de 
aanvragerr en de houder(s) van eerdere toelatingen doen vervolgens 'al hetgeen 
redelijkerwijss van hen kan worden verlangd om overeenstemming te bereiken 
overr de uitwisseling van informatie, teneinde onnodige herhaling van proeven 
mett gewervelde dieren te voorkomen' (art. 13, zevende lid). Deze regeling geldt 
alleenn voor middelen waarvan de werkzame stof is opgenomen in bijlage I. 

Wanneerr gegevens vereist zijn voor het opnemen van een bestaande stof op 
dee richtlijnbijlage, dan 'moedigen de bevoegde instanties van de lid-staten de 
houderss van de gegevens aan om bij het verstrekken van de gegevens samen te 
werken'' ter beperking van de proeven (art. 13, zevende lid, derde alinea). De 
wijzee van aanmoediging wordt overgelaten aan de lidstaten. 

Commissierapportt 2001, p. 20. 
Verdragg van 5 oktober 1973, Trb. 1973, 20, laatstelijk gewijzigd Trb. 2002, 170. 
PbEGPbEG 1996 L 198/30. 
HvJEGG 10 mei 2001, zaak C-258/99, Jur. 2001, p. 1-3643. 
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Wanneerr aanvragers en houders geen overeenstemming bereiken, kunnen de 
lidstatenn maatregelen treffen waarbij aanvragers en houders verplicht worden 
gegevenss te delen ter voorkoming van herhaling van proeven. Het gebruik van 
dee informatie en de evenwichtige belangenafweging kan daarin worden vastge-
legd,, aldus art. 13, zevende lid, laatste alinea. 

Geconcludeerdd kan worden dat de lidstaten hier een ruime discretionaire 
bevoegdheidd hebben. De 'aanmoediging' kunnen zij zelf invullen. Zij kunnen 
maatregelenn treffen, waarbij belangen kunnen worden afgewogen, maar zijn tot 
dezee maatregelen niet verplicht. De inspanningsverplichting voor de toelating-
aanvragerr is zeer onbepaald. Het zal van de invulling door de lidstaten afhangen 
inn hoeverre deze regeling beantwoordt aan het doel van het onnodig herhalen van 
proevenn met gewervelde dieren. 

4.4.7.7.66 Vertrouwelijkheid van geleverde gegevens 

Inn verband de geheimhouding van gegevens bepaalt art. 14 van de richtlijn dat 
doorr de aanvrager verstrekte informatie die industriële of commerciële geheimen 
bevat,, door de lidstaten en de Commissie vertrouwelijk moet worden behandeld 
alss de aanvrager daarom verzoekt. De motivering van de aanvrager moet door 
dee lidstaat of de Commissie worden aanvaard. Het artikel geeft geen invulling 
aann het begrip industriële of commerciële geheimen. Wel wordt een opsomming 
gegevenn van informatie die in ieder geval niet als vertrouwelijk wordt be-
schouwd. . 

Niett als vertrouwelijk worden onder meer beschouwd: naam en inhoud van de 
werkzamee stof, naam van het middel, naam van andere gevaarlijke stoffen, fy-
sisch-chemischee eigenschappen, wijze van onschadelijk making, beknopt overzicht 
vann de uitkomsten van proeven, methoden en maatregelen ter beperking van risi-
co's,, analysemethoden, methoden voor verwijdering, decontaminatiemaatregelen 
enn eerste hulp, aldus samengevat de lijst van art. 14. 

Art.. 14 verwijst naar het 'onverminderd' van toepassing zijn van richtlijn 90/313 
inzakee de vrije toegang tot milieu-informatie (thans richtlijn 2003/4). Betwijfeld 
moett worden over deze vertrouwelij kheidsregeling in overeenstemming is met 
hett openbaarheidsregime van het Verdrag van Aarhus (zie par. 7.1). 

4.88 Controle en rapportage 

Controlee en rapportage zijn in de richtlijn zeer summier geregeld. Heel algemeen 
bepaaltt art. 17 dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zor-
genn dat de op de markt gebrachte gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik 
ervann worden gecontroleerd, om na te gaan of aan de richtlijnvereisten wordt 
voldaan,, in het bijzonder in verband met toelatingsvoorwaarden en etikettering. 
Dee resultaten daarvan moeten jaarlijks worden gerapporteerd aan de Commissie 
enn aan de overige lidstaten. Daarnaast moet per kwartaal en per jaar bepaalde 
informatiee over middelen worden uitgewisseld (art. 12). 
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Daarnaastt vereist art. 4, derde lid, dat lidstaten toezien op de naleving van 
dee toelatingsvereisten, door relevante en representatieve proeven en analyses, 
gerichtt op het gebruik en de gebruiksomstandigheden, Monitoring van effecten 
vann gebruik in de praktijk lijkt hiertoe een eerste vereiste te zijn. 

Dee Commissie constateert in 2001 dat monitoring en controlemaatregelen in 
dee richtlijn moeten worden opgenomen, om de naleving te verzekeren, in het bij-
zonderr nu van vele middelen de toelatingen zullen worden ingetrokken of be-
perkt.1477 Enkele controle-acties door de Commissie hebben in de eerste plaats 
betrekkingg op de residunormstelling, maar ook de uitvoering van richtlijn 91/414 
werdd daarbij meegenomen.148 

4.9.. Overgangsrecht 

4.4.9.9. 1 Overgangsperiode middelen op basis van bestaande stoffen 

Dee richtlijn bevat in art. 8, tweede lid, een overgangsregeling voor een periode 
vann twaalf jaar na kennisgeving van de richtlijn (1991-2003), voor de middelen 
opp basis van bestaande werkzame stoffen (zie par. 4.2.3).149 Conform de ver-
eistenn van art. 8, tweede lid, heeft de Commissie in 2001 over de voortgang van 
hett werkprogramma gerapporteerd aan de Commissie en het Parlement, waarna 
beslotenn is tot verlenging van de twaalfjaar-termijn voor de middelen op basis 
vann de nog niet beoordeelde bestaande stoffen.150 Deze verlenging loopt voor 
dee nog te beoordelen stoffen van de eerste fase tot 31 december 2005 en voor de 
nogg te beoordelen stoffen van de tweede, derde en vierde fase tot 31 december 
2008,, tenzij voordien een besluit wordt genomen.151 De totale lengte van de 
overgangstermijnn zal hiermee op 17 jaar komen, voorzover niet nogmaals verlen-
gingenn zullen worden ingebouwd. 

Art.. 8, tweede lid, biedt de mogelijkheid tot deze verlenging, 'voor bepaalde 
stoffenn met een nader te bepalen termijn'. Betwijfeld kan worden of de richtlijn-
geverr indertijd met deze bepaling de bedoeling heeft gehad de overgangsperiode 
grofwegg voor de helft van het totale aantal stoffen te verlengen. 

4.9.24.9.2 Overgangsregeling toelatingsbes luiten 

Gedurendee de overgangsperiode zijn de richtlijncriteria en procedures nog niet 
volledigg in werking. Zo geldt het stelsel van wederzijdse erkenning van toelatin-
genn bijvoorbeeld alleen voor middelen op basis van stoffen die op de richtlijnbij-
lagee zijn opgenomen en nadat de Uniforme beginselen zijn vastgesteld. 

Eenn belangrijke vraag is in hoeverre tijdens de overgangsperiode voor de 

Commissierapportt 2001, p. 50. 
Finall  report of a mission carried out in Belgium from 24 to 28 February 2003, DG(SAN-
CO)/9119/2003-MRR Final. 
Inn plaats van 'werkzame stoffen' wordt hierna ook 'stoffen' gebruikt. 
Commissieverordeningg (EG) 2076/2002, PbEG 2002 L 319/3. 
Voorr de stoffen van de tweede en derde fase: art. 1 verordening 2076/2002. Voor de stoffen van 
dee vierde fase is dat geregeld in Commissiebeschikking 2003/565/EG, PbEG 2003 L 192/40. 
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middelenn op basis van de nog niet beoordeelde stoffen de toelatingscriteria moe-
tenn worden toegepast, bij verlengingen of nieuwe toelatingen. De beantwoording 
hiervann hangt samen met de uitleg van art. 8, tweede en derde lid. Op grond van 
art.. 8, tweede lid, mag een lidstaat gedurende de overgangsperiode, in afwijking 
vann art. 4 en onverminderd art. 8, derde lid, toelaten dat een middel op basis 
vann een bestaande, niet in bijlage 1 opgenomen, stof op de markt wordt ge-
bracht.1522 Art. 8, derde lid, luidt als volgt. 

'Wanneerr Lid-Staten een nieuw onderzoek instellen naar gewasbeschermingsmidde-
lenn die een overeenkomstig lid 2 te onderzoeken werkzame stof bevatten, passen 
zij,, voordat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, de in artikel 4, lid 1, onder b, 
puntenn i t/m v, en onder c) tot en met f), genoemde voorwaarden toe, uit hoofde 
vann de nationale bepalingen betreffende de te verstrekken gegegevens.' 

Naastt deze imperatief geformuleerde bepaling, bevat overgangsbepaling art. 13, 
zesdee lid, de volgende bevoegdheid voor de lidstaten: 

'Inn afwijking van lid 1 mogen de Lid-Staten voor de werkzame stoffen die twee 
jaarr na de kennisgeving van deze richtlijn reeds op de markt zijn, met inachtne-
mingg van de bepalingen van het Verdrag, de vroegere nationale voorschriften 
inzakee de te verstrekken gegevens blijven toepassen zo lang deze stoffen niet in 
bijlagee I zijn opgenomen.' 

Art.. 8, derde lid, is aanleiding geweest tot verschillende interpretaties. Daarbij 
gaatt het onder meer om de vraag wat bedoeld wordt met 'nieuw onderzoek' en 
omm de vraag hoe de verwijzing naar de criteria van art. 4 moet worden uitgelegd 
enn of de stand van de wetenschappelijke en technische kennis, waarnaar art. 4 
verwijst,, moet worden toegepast. Onduidelijk is welke criteria lidstaten nu pre-
ciess ingevolge dit overgangsrecht moeten toepassen. (Zie over de verschillende 
interpretatiess van de Nederlandse regering deel III par. 11.2). 

4.9.2.14.9.2.1 Het Hof van Justitie over art. 8, tweede en derde lid, richtlijn 
91/414 91/414 

Hett Hof van Justitie deed een uitspraak over art. 8, tweede en derde lid, in 
antwoordd op prejudiciële vragen. 

Inn casu ging het om een door producent Monsanto in Engeland aangespannen zaak. 
Eenn concurrent bracht een zogenoemd generiek product (in essentie eenzelfde 
productt als een primair product) voor een middel op basis van glyfosaat op de 
markt.. De concurrent kon middels een 'me-too'-aanvraag verwijzen naar oude 

Art.. 8, tweede lid, eerste alinea. PbEG 1992 L 170/40 bevat een rectificatie van dit artikel, betref-
fendee enkele taaicorrecties. De rectificatie creëert een onjuistheid in art. 8, tweede lid, doordat de 
toevoegingg 'reeds op de markt zijn' wordt gewijzigd in 'nog niet op de markt waren'. Daarmee 
wordtt een verkeerde uitleg aan het tweede lid gegeven. Art. 8, tweede lid, betreft immers de be-
staandestaande stoffen. Deze rectificatie is, voorzover kon worden nagegaan, niet gerectificeerd. 
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Monsantoo gegevens, waarvoor de beschermingsperiode inmiddels was verstreken. 
Monsantoo stelt dat, nu de Engelse toelatingsinstantie voor toelating van het gene-
riekerieke product geen bijgewerkte gegevens, op grond van de huidige stand van 
techniekk vereist, sprake is van een inbreuk op art. 8, derde lid, richtlijn 91/414. 
Hett Hof concludeert dat art. 8, derde lid, niet van toepassing is op deze aanvraag 
opp grond van art. 8, tweede lid, voor een toelating van een generiek middel. Deze 
aanvraagg hoeft daardoor niet te worden beoordeeld aan de hand van de toelatings-
criteriaa waarnaar art. 8, derde lid, verwijst (r.o. 41). Het Hof overweegt dat een 
generiekk middel niet wordt beschouwd als een middel dat al tot de markt is toege-
laten,, waardoor er ook geen sprake kan zijn van 'nieuw onderzoek' van art. 8, 
derdee lid (de engelse tekst spreekt over 'review'). Wel valt een dergelijke aanvraag 
onderr art. 13, zesde lid, richtlijn, inzake de te verstrekken gegevens (r.o. 42). 
Dee betekenis van art. 8, derde lid, is, aldus het Hof, dat lidstaten aan de hand van 
dee eisen van art. 4, waarnaar art. 8, tweede lid, verwijst, 'beslissen, of een nieuw 
onderzoekk van gewasbeschermingsmiddelen nodig is' (r.o. 39).153 In r.o. 43 con-
cludeertt het Hof dat de lidstaten gedurende de overgangsperiode hun eigen systeem 
off  praktijk blijven toepassen (r.o. 43). Dat heeft betrekking op het in r.o. 42 ge-
noemdee blijven toepassen van de eigen voorschriften inzake de te verstrekken 
gegevens.. Vervolgens trekt het Hof een vergelijking met het overgangsrecht van 
richtlijnn 98/8 (r.o. 44).154 

KanttekeningenKanttekeningen bij de uitspraak van het Hof 
Mett name de laatste overwegingen van het Hof roepen vragen op.155 De tekst 
vann richtlijn 91/414 verschilt op het punt van het overgangsrecht van richtlijn 
98/8.. Richtlijn 91/414 spreekt, in art. 13, zesde lid, over het blijven toepassen 
vann de nationale voorschriften inzake de te verstrekken gegevens, terwijl richtlijn 
98/88 de overgangsregeling in art. 16 uitdrukkelijk veel ruimer relateert aan het 
toelatingsstelsell  (zie par. 5.10). Het overgangsrecht van richtlijn 91/414 kan 
daaromm mijns inziens niet gelijkgeschakeld worden met dat van richtlijn 98/8. 
Hett Hof lijk t die gelijkschakeling wel te suggereren. 

Hett Hof interpreteert vooral taalkundig en gaat niet in op de praktische bete-
keniss van zijn uitleg van art. 8, derde lid. Niet duidelijk wordt hoe nu de richt-
lijncriteriaa bij 'nieuw onderzoek' voor middelen die al op de markt zijn, dienen 
tee worden toegepast. Mogelijk zijn de conclusies van het Hof sterk bepaald door 
dee specifieke problematiek van het generieke middel. Terwijl het Hof een zeer 
tekstuelee uitleg geeft, komt de Advocaat-Generaal, met een sterk doelgerichte 
interpretatie,, in deze zaak tot geheel andere conclusies. Hij wijst erop dat het 
doell  en de effectiviteit van de richtlijn worden ondermijnd door een uitleg waar-

1533 De Nederlandse vertaling van het arrest bevat diverse storende fouten. Zo wordt in overweging 38 
naarr art. 8, lid 2, verwezen, terwijl dit art. 8, lid 3, moet zijn. Ook is r.o. 32 niet correct vertaald. 
Dee Nederlandse tekst stelt dat art. 8. lid 2, geen eisen voor een toelating bevat, terwijl de engelse 
tekstt stelt dat art. 8 'does not specify the requirements (...)'. 

1544 HvJEG 3 mei 2001, zaak C-306/98 (Monsanto/British Agrochemicals), Jur. 2001, p. 1-3279. 
1555 Een punt waar hier niet op ingegaan wordt is het standpunt van het Hof dat hier geen sprake is van 

eenn middel dat reeds tot de markt is toegelaten (r.o. 35). Dat is opmerkelijk wanneer een vergelij-
kingg wordt gemaakt met de jurisprudentie inzake paralleltoelatingen (zie par. 4.6.5). 
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bijj  de toelatingscriteria en de stand der techniek niet worden toegepast (r.o. 
78).156 6 

Nuu het Hof het standpunt inneemt dat het generieke middel nog niet tot de 
marktt is toegelaten, waardoor de bepaling inzake 'nieuw onderzoek', lijken de 
conclusiess niet op te gaan voor de herbeoordelingen van het (primaire) middel 
datt al op de markt is. De richtlijnsystematiek zou dan weinig consistent meer 
zijn. . 

Dee Nederlandse regering heeft, mede verwijzend naar deze uitspraak, van de 
richtlijnn afwijkende criteria toegepast op middelen op basis van bestaande stoffen 
(ziee deel III par. 11.2). Op een klacht van een Nederlandse milieu-organisatie over 
hett toepassen van het 'onrnisbaarheidscriterium' antwoordde de Commissie dat art. 
8,, derde lid, voorziet in een toepassing van de genoemde toelatingscriteria van de 
richtlijn.. De nadere bepaling en uitvoering van die criteria voor de stoffen die nog 
niett op gemeenschappelijk niveau beoordeeld zijn, dienen evenwel op nationaal 
niveauu bepaald en uitgevoerd te worden, aldus de Commissie.157 

Beginn 2004 heeft de voorzieningenrechter CBB geoordeeld dat nu art. 8, tweede 
lid,, expliciet verwijst naar art. 8, derde lid, de toepassing van dit derde lid bete-
kentt dat de richtlijncriteria op verlengingsbesluiten moeten worden toegepast. Een 
anderee uitleg zou in strijd zijn met de tekst en met het nagestreefde beschermings-
niveau.. De voorzieningenrechter voegt daaraan toe dat ook uit verordening 3600-
/922 blijkt dat de richtlijncriteria moeten worden toegepast. Art. 1, tweede lid, 
bepaaltt dat deze verordening geldt onverminderd (onder meer) herzieningen door 
lidstatenn bij verlenging van toelatingen, overeenkomstig art. 4, vierde lid, van de 
richtlijn,, waarin de verlengingsvoorwaarden zijn neergelegd (zie deel III par. 
11.3.4.4).158 8 

All  met al heeft de onduidelijke formulering van art. 8, derde lid, in samenhang 
mett de weinig heldere uitspraak van het Hof, ertoe geleid dat de toepassing van 
dee toelatingscriteria voor de middelen op basis van bestaande, nog niet beoor-
deeldee stoffen, lang op zich laat wachten. Nu de overgangsperiode verlengd is, 
zall  deze situatie voor vele stoffen nog lange tijd voortduren. De constatering van 
dee Advocaat-Generaal, dat met de uitleg van art. 8, derde lid waarbij ook de 
standd der techniek niet wordt toegepast, de richtlijndoelstelling wordt onder-
mijnd,, is mijns inziens terecht. Wanneer dit langdurig uitstel van de toepassing 
vann criteria en van de toepassing van de stand der techniek de bedoeling zou zijn 

Advocaat-Generaall  Leger wijst erop dat bij de totstandkoming van de richtlijn de Uniforme beginse-
lenn nog niet waren vastgesteld. Art. 8, derde lid, en art. 13, zesde lid, moeten vanuit dat licht wor-
denn bezien als overgangsbepalingen. Nu deze regels zijn vastgesteld, moeten ze worden toegepast 
(r.o.. 74 en 75). Hij geeft een andere uitleg aan het begrip 'review' en concludeert dat alle toela-
tingsbesluitenn voor middelen op basis van bestaande stoffen moeten voldoen aan de toelatingscriteria 
waarnaarr art. 8, derde lid, verwijst (r.o. 65 conclusie). Ook concludeert hij dat de stand van weten-
schapp en techniek moet worden toegepast (r.o. 104 en 107). 
Europesee Commissie, P. Remits, augustus 2001 (datumstempel onleesbaar) aan Stichting Natuur en 
Milieu,, inzake wetgeving inzake de onmisbare gewasbeschermingsmiddelen. 
Vzngr.. CBB, 21 januari 2004, AWB 03/1492, n.n.g. (tijdelijke vrijstellingsregeling 2004). 
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geweestt van de richtlij ngevers, zou de ingewikkelde formulering van het over-
gangsrechtt niet nodig zijn geweest. 

4.9.2.24.9.2.2 Toepassing van de Uniforme beginselen gedurende de overgangs-
periode? periode? 

Mett de vraag of de toelatingscriteria moeten worden toegepast, hangt samen de 
vraagg of en in hoeverre de Uniforme beginselen op die criteria moeten worden 
toegepastt voor de (her)beoordeling van middelen op basis van nog niet beoor-
deeldee stoffen. 

Inn de voorgaande uitspraak komt het Hof niet toe aan de Uniforme beginse-
len.. De Advocaat-Generaal komt daar wel aan toe. Deze stelt dat, nu de regels 
err inmiddels zijn, het logisch is dat deze worden toegepast. Dat betrof onder 
meerr de Uniforme beginselen (r.o. 74 en 75). 

Dee wijze waarop art. 8, tweede lid, verwijst naar de toelatingscriteria van 
art.. 4, draagt bij aan de onduidelijkheid over de rol van de Ub in de overgangs-
periode. . 

Dezee formulering van art. 8, tweede lid, met een verwijzing naar passages uit art. 
4,, kan, mede door de onduidelijke redactie van art. 4159, zo uitgelegd worden dat 
niett wordt verwezen naar de Uniforme beginselen. De fragmentarische verwijzing 
naarr art. 4 kan evenwel ook in verband gezien worden met het uitzonderen van de 
dossiervereistenn zoals omschreven in art. 4. Deze dossiervereisten van de richtlijn 
mogenn worden uitgezonderd, omdat art. 13, zesde lid, de mogelijkheid biedt 
nationalee dossiervereisten van toepassing te verklaren gedurende de overgangsperi-
odee voor de bestaande stoffen. 

Warmeerr de onduidelijke regeling van art. 8, derde lid, wordt bezien in samen-
hangg met art. 13, zesde lid, inzake de nationale dossiervereisten die toegepast 
mogenn blijven voor de middelen op basis van bestaande stoffen, dan zou toepas-
singg van de Uniforme beginselen voor de hand liggen, voorzover dat mogelijk is 
mett toepassing van art. 13, zesde lid. Daarmee zouden de doelstellingen van de 
richtlijnn zo veel mogelijk verwezenlijkt worden. 

Kennelijkk is deze visie nu ook in beleidskringen ontwikkeld. Tijdens een Commis-
sie-workshopp over de wijziging van richtlijn 91/414 was er onder de aanwezigen 
consensuss over het toepassen van de Uniforme Beginselen op alle middelen die 
bestaandee stoffen bevatten die nog niet beoordeeld zijn, maar wel op basis van de 
bestaandee nationale vereisten inzake te leveren gegevens.160 

Dee vergelijkbare bepaling in de Biocidenrichtlijn heeft een meer heldere redactie. 
'Workshopp on the amendment of Council Directive 91/414/EEC held on 10-12 July 2002 in Corfu, 
Conclusionss of the Workshop', SANCO/10351/2002, p. 4. 
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4.100 Conclusies Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn 

4.10.14.10.1 De normstelling en beoordeling voor opneming en toelating 

Wanneerr de normstelling van de richtlijn wordt bezien vanuit de Verdragsdoel-
stellingg inzake een hoog beschermingsniveau kan geconcludeerd worden dat de 
richtlijnn daarvoor een adequaat kader biedt. De toelatingscriteria zijn veelomvat-
tend.. De uitwerking in de Uniforme beginselen is over het algemeen sterk ge-
richtt op een hoog beschermingsniveau en bevat elementen van voorzorg en pre-
ventie.. Op basis van actuele normen moet zijn vastgesteld dat aan de toelatings-
criteriaa wordt voldaan. 

Problematischh is het ontbreken van uitgewerkte criteria of beginselen voor 
hett opnemen van stoffen. Dit is temeer een bezwaar daar de evaluatie van de 
stoffenn gebeurt door de lidstaten die, bij het ontbreken van criteria, hieraan een 
eigenn invulling geven. Daarnaast zijn er andere lacunes, zoals het in de toela-
tingscriteriaa niet betrokken zijn van cumulatie-effecten. In de Uniforme beginse-
lenn ontbreekt op enkele punten een uitgewerkte normstelling, onder meer voor 
lucht.. De in de Uniforme beginselen opgenomen 'tenzij-criteria', waardoor extra 
onderzoekk alsnog tot toelating kan leiden, ook al wordt op grond van eerder 
onderzoekk niet aan de norm voldaan, kunnen leiden tot een afzwakking van de 
normstelling. . 

Uitt het oogpunt van een milieugericht bestrijdingsmiddelenbeleid, zoals 
geformuleerdd in het Zesde Milieuactieprogramma is problematisch dat een substi-
tutiebeginsell  (alternatieventoetsing met vergelijkende beoordeling), gericht op de 
toelatingg van minder schadelijke middelen, ontbreekt. Wel bevat de richtlijn op 
hett niveau van gebruiksbepalingen impliciet een alternatieventoetsing in de begin-
selenn van geïntegreerde bestrijding. De Uniforme beginselen geven daaraan 
echterr geen uitwerking. De richtlijn biedt, behalve in de geïntegreerde bestrij-
ding,, geen kader voor het stimuleren van de toelating van biologische middelen. 
Pass in 2001 kwamen voor deze (microbiologische) middelen dossiervereisten tot 
stand.. Beginselen voor de besluitvorming over deze middelen of versnelde proce-
duress voor minder schadelijke middelen, ontbreken. 

Dee toelatingscriteria bevatten geen expliciete nut-schade-afweging. De Uni-
formee beginselen bevatten bij de beoordeling een beperkte nut-schade-afweging, 
bijvoorbeeldd met het oog op geïntegreerde bestrijding (beginsel C.l.8). Deze 
afwegingg mag niet ten koste gaan van het voldoen aan de criteria ter bescher-
mingg van mens en milieu. Voorzover in de criteria sprake kan zijn van een 
implicietee nut-schade-afweging, omdat gesproken wordt over 'onaanvaardbare' 
effecten,, is deze 'onaanvaardbaarheid' in veel gevallen in de Ub ingevuld met 
getalsmatigee normen. De Uniforme beginselen bevatten daarnaast voor gebruiks-
voorschriftenn bij toelating wel de verplichting deze af te stemmen op te verwach-
tenn voordelen en risico's (beginsel C.l.1), waarmee van een zekere evenredig-
heidstoetsingg sprake is. 

Gezienn het toelatingsstelsel van deze op art. 43 (thans art. 37 EG) gebaseer-
dee richtlijn, biedt deze een voorbeeld van toepassing van het integratiebeginsel, 
doordatt milieubelangen in het landbouwbeleidsterrein zijn geïntegreerd. De over-
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wegingenn bij de richtlijn, gericht op de belangen van de landbouw en interne 
marktt en op een hoog beschermingsniveau, versterken de integratie van milieu-
doelenn in andere beleidsterreinen door prioriteit toe te kennen aan de bescher-
mingg van mens en milieu. Dat deze prioriteit ook juridische betekenis heeft, 
illustreertt de uitspraak van het Hof van Justitie inzake de vernietiging van de 
eerstee Uniforme beginselen-richtlijn. 

4.10.24.10.2 De doorwerking van andere richtlijnen 

Uitt diverse verwijzingen naar het van toepassing zijn van andere richtlijnen en 
uitt overwegingen en artikelen in andere richtlijnen kan worden afgeleid dat ook 
anderee richtlijnen van toepassing kunnen zijn op de toelating en vooral ook op 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Duidelijkk is dat richtlijn 91/414 geen afbreuk doet aan de verplichtingen voor 
lidstatenn ingevolge de richtlijnen inzake drinkwater, oppervlaktewater bestemd 
voorr drinkwater en grondwater. De hiërarchie ten aanzien van de verbodsricht-
lij nn voor bestrijdingsmiddelen (79/117) en de residurichüijnen is duidelijk. Deze 
richtlijnenn gaan voor. Minder duidelijk is de hiërarchie ten aanzien van de etiket-
teringsrichtlijnn 1999/45 (preparatenrichtlijn), de waterrichtlijnen 76/464 en 200-
0/600 en de richtlijn genetisch gemodificeerde organismen. 

4.10.34.10.3 De instrumenten 

Dee drie centrale instrumenten voor het op de markt brengen van gewasbescher-
mingsmiddelenn - de opneming van stoffen, de toelating van middelen en de 
wederzijdsee erkenning van toelatingen - geven vorm aan de harmonisatie van de 
toelatingg van gewasbeschermingsmiddelen. Deze instrumenten bepalen de ver-
houdingg tussen de communautaire en de nationale besluitvorming. 

Dee opneming creëert voor de stoffen een situatie van 'gemeenschappelijk 
rechtt en beleid'. Bij niet-opneming van een stof kan er geen sprake zijn van 
toelatingg van een middel op basis van die stof en moeten eventuele bestaande 
toelatingenn worden ingetrokken. 

Naa opneming is er voor de toelating van het middel een discretionaire ruimte 
voorr de beoordeling van de toelating, zij het dat deze beoordeling moet plaats-
vindenn aan de hand van de criteria en beginselen van de richtlijn, op basis van 
communautairee dossiervereisten, en met inachtneming van eventuele bepalingen 
inn het opnemingsbesluit. Lidstaatspecifieke omstandigheden spelen hierbij een 
rol. . 

Dee wederzijdse erkenningsregeling geeft hieraan invulling door vergelijkbare 
agrarische,, fytosanitaire en ecologische omstandigheden daarvoor als voorwaarde 
tee stellen. Omdat op niet-erkenning communautaire besluitvorming volgt, zal 
moetenn blijken hoe ver de discretionaire bevoegdheden op dit punt strekken voor 
dee lidstaat. 

Dee richtlijn bevat geen regeling voor het op termijn actualiseren van stofbe-
oordelingen. . 
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4.10.44.10.4 Bijzondere procedures, vervolgbesluiten, discretional re bevoegdheid 

Dee preventieve toetsing van de richtlijn wordt losgelaten bij de voorlopige toela-
tingting voor middelen op basis van nieuwe, nog niet beoordeelde stoffen. Op basis 
vann een volledig dossier en een bepaalde vaststelling en verwachting mag een 
lidstaatt voor ten hoogste drie jaar een middel toelaten, waarna verlenging moge-
lij kk is. De lidstaten hebben hier, gezien de vage, nog in te vullen criteria, een 
zekeree beoordelingsvrijheid, tot de besluitvorming over de stof heeft plaatsgevon-
den. . 

Eenn lidstaat mag bij bepaalde noodsituaties een middel toelaten dat niet aan 
dee toelatingscriteria voldoet, zij het onder strikte 'voorwaarden' en voor ten 
hoogstee 120 dagen. Daarna volgt communautaire besluitvorming, zodat de dis-
cretionairee bevoegdheid hier van korte duur is. 

Dee uitzonderingsregeling voor proefontheffingen is weinig restrictief om-
schrevenn en laat de lidstaten qua tijdsduur en 'voorwaarden' ruimte tot invulling 
vann deze bevoegdheid. 

Dee procedures voor besluiten, met name voor verlenging, worden in de 
richtlijnn summier geregeld. De vervolgbesluiten na toelating zijn over het alge-
meenn imperatief geformuleerd en laten daarmee weinig beleidsvrijheid voor de 
lidstaat.. Bij verlenging moet vastgesteld zijn dat nog steeds aan de toelatings-
criteriaa wordt voldaan. Bij het niet meer voldoen aan de criteria moet intrekking 
vanvan een toelating volgen en wanneer op basis van de ontwikkeling van weten-
schapp en techniek blijkt dat voorgeschreven hoeveelheden kunnen worden gewij-
zigd,, moet wijziging van een toelating plaatsvinden. De uitbreiding van een 
gebruiksgebiedgebruiksgebied moet worden verleend als aan diverse voorwaarden is voldaan. 
Uitt de omschrijving van de voorlopige verlenging van de toelating, ter verificatie 
vann gegevens, blijkt dat deze bedoeld is om restrictief te worden gebruikt. 

Dee vrijwaringsclausule, met de mogelijkheid van beperking of verbod van 
hett gebruik of de verkoop, betreft situaties van wederzijdse erkenning. Op toe-
passingg hiervan volgt communautaire besluitvorming. 

Eenn vrij-verkeersclausule is er alleen voor residuen in producten bij import, 
nadatt een voorlopige residunorm is vastgesteld. Daarnaast is er voor gewasbe-
schermingsmiddelenn met het oog op export ook een vrij-verkeersbepaling, gericht 
opp het niet belemmeren van productie, opslag en verkeer ten behoeve van ex-
port. . 

4.10.54.10.5 De besluitvorming over de stoffen en de overgangsperiode 

Tenn aanzien van de besluitvorming op communautair niveau zijn er niet alleen 
tenn aanzien van de criteria voor de opnemingsbesluiten maar ook ten aanzien van 
dee procedure onduidelijkheden. De totstandkoming en status van de 'guidance 
documents',, waarin soms belangrijke interpretaties worden gegeven, is niet altijd 
duidelijk.. De richtlijn bevat hiervoor geen regeling. De gang van zaken met 
betrekkingg tot de wetenschappelijke advisering, die deel uitmaakt van de besluit-
vormingsprakijkk van de stoffen, is evenmin duidelijk. Ook dit wordt niet gere-
geldd in de richtlijn. Commissieverordeningen bevatten hierover soms bepalingen 
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(vanaff  de tweede fase van het werkprogramma) maar niet altijd (eerste fase van 
hett werkprogramma). De 'peer review' door het coördinatie-instituut ECCO, is 
niett altijd inzichtelijk. 

Dee sinds 1991 zeer moeizaam op gang gekomen besluitvorming over de 
bestaandee stoffen is meer gestroomlijnd en versneld nu daarvoor - sinds 2000 -
zowell  voor de lidstaten als voor de toelatingaanvragers, striktere procedures zijn 
gaann gelden voor de gegevenslevering door aanvragers maar ook voor de evalua-
tiess door lidstaten. Omdat de versnelling van de besluitvorming vooral te maken 
heeftt met de besluiten tot n/tf-opneming, op basis van het ontbreken van vereiste 
informatie,, is nog niet duidelijk of de inhoudelijke beoordelingen afgerond kun-
nenn worden in de tot 2008 verlengde overgangsperiode. Vanwege de lange duur 
vann de overgangsperiode is, met het oog op het verwezenlijken van de richtlijn-
doelstellingen,, essentieel hoe lidstaten de overgangsregeling voor de middelen op 
basiss van de bestaande, nog niet beoordeelde, stoffen toepassen. Deze overgangs-
regelingg is in art. 8, tweede en derde lid, van de richtlijn betrekkelijk onduidelijk 
geformuleerdd en de uitspraak van het Hof van Justitie over dit artikel heeft wei-
nigg verduidelijking gebracht. Het gedurende deze periode niet toepassen van de 
richtlijncriteriaa ondermijnt de doelstellingen van de richtlijn 

Tenn aanzien van de 'essential use'-besluitvorming door de Commissie en ten 
aanzienn van het raadsbesluit over de stof aldicarb moet betwijfeld worden of de 
richtlijnn hiertoe aan de Commissie respectievelijk de Raad de bevoegdheid ver-
leent.. In deze gevallen gaat het om stoffen respectievelijk een stof die voldoen 
(voldoet)) aan de criteria voor w'ef-opneming. De richtlijn kent dan geen moge-
lijkheidd van een uitzonderingregeling, zoals nu gecreëerd is. 

4.10.64.10.6 Harmonisatie en discretionaire bevoegdheden lidstaat 

Voorr de beantwoording van de vraag welke ruimte de richtlijn laat voor afwij-
kingg door de lidstaat, is allereerst van belang wat de werkingssfeer is van de 
richtlijn.. Op diverse onderwerpen die nauw samenhangen met de toelating en 
voorall  met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, heeft de richtlijn geen 
betrekking.. Daaruit kan worden afgeleid dat de richtlijn, hoewel deze enkele 
bepalingenn inzake het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bevat, geen uit-
puttendee regeling geeft van dat gebruik. 

DeDe opneming van werkzame stoffen 
Hett op communautair niveau plaatsen van de besluitvorming over de werkzame 
stoffenn creëert een situatie van 'gemeenschappelijk recht en beleid'. Door deze 
communautairee besluitvorming hebben lidstaten hier geen zelfstandige bevoegd-
hedenn meer. Deze besluitvorming over de werkzame stoffen vormt de basis voor 
dee toelatingsbesluitvorming door de lidstaten. 

DeDe toelating van middelen 
Gezienn doel, systematiek en inhoud van de richtlijn beoogt deze het op de markt 
brengenn van gewasbeschermingsmiddelen op vele punten verregaand te harmoni-
seren.. De toelatingscriteria en de Uniforme beginselen hebben tot doel de evalua-
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tiee en de besluitvorming door de lidstaten te uniformeren. Daarnaast zijn dossier-
vereistenn communautair vastgelegd. Afwijkin g van de richtlijn is mogelijk voor-
zoverr de richtlijn dat aangeeft. 

Tezelfdertijdd is sprake van een harmonisatie via wederzijdse erkenning van 
toelatingen.. Dit duidt op een zekere discretionaire bevoegdheid ten opzichte van 
dee communautaire besluitvorming inzake de stoffen. Het beoordelingsproces dat 
bijj  de lidstaten wordt neergelegd, de afwijkingsmogelijkheden van de richtlijn 
mett het oog op lidstaatspecifleke omstandigheden en de bevoegdheden bij het 
stellenn van gebruiksvoorschriften omdat de richtlijn het gebruik niet uitputtend 
regelt,, kunnen tot verschillende uitkomsten leiden bij de toelating. 

Eenn 'vrij-verkeersclausule' bevat de richtlijn alleen voor de normstelling 
inzakee residuen in producten. Op dit punt is er een totale harmonisatie. Lidstaten 
mogenn hier geen afwijkende eisen stellen. 

All  met al kan de harmonisatie hier wel verregaand maar niet totaal genoemd 
worden.. De discretionaire bevoegdheid voor de lidstaten wordt versterkt doordat 
opp diverse punten sprake is van facultatieve harmonisatie. Dit betreft de 'voorlo-
pigee toelating' op basis waarvan lidstaten middelen op basis van nieuwe stoffen 
voorr drie jaar kunnen toelaten, vooruitlopend op de communautaire besluitvor-
mingg over de stof. Daarbij geldt niet de wederzijdse erkenningsregeling. 

Opp het onderdeel van de dierproefregeling laten de richtlijnbepalingen keuze-
ruimtee aan de lidstaat, waarmee sprake is van een facultatieve harmonisatie. 
Lidstatenn kunnen hier nationale maatregelen treffen maar hoeven dat niet. Wan-
neerr zij dat wel doen, is de beleidsvrijheid groot. Facultatief zijn daarnaast enke-
lee bepalingen inzake voorschriften bij wederzijdse erkenning, een etiketterings-
enn verpakkingsvoorschrift en een bepaling inzake het gebruik van de nationale 
taall  in de toelatingsaanvraag. 

Gedurendee de overgangsperiode is de discretionaire ruimte groter voor de 
bestaande,, nog niet beoordeelde stoffen. Lidstaten mogen dan hun vroegere 
dossiervereistenn blijven toepassen. Minder duidelijk is in hoeverre toelatingscrite-
riaa en Uniforme beginselen dan moeten worden toegepast. 

Samenvattend:: het toelatingsstelsel van de richtlijn creëert een subtiel even-
wichtt met behulp van 'gemeenschappelijk recht en beleid' voor de besluitvor-
mingg over de stoffen, een verregaande harmonisatie van het op de markt brengen 
enn een wederzijdse erkenning van de toelatingen, waarbij criteria en procedures 
uniformiteitt brengen, maar waarbinnen er discretionaire bevoegdheden zijn en 
waarbijj  op diverse punten de harmonisatie facultatief is. 

Gebruik Gebruik 
Hett gebruik van de toegelaten middelen wordt in de richtlijn niet uitputtend 
geregeld.. De richtlijn bevat enkele bepalingen over het gebruik, waaronder over 
hett gebruik 'op juiste wijze', waaronder het waar mogelijk toepassen van de 
beginselenn van geïntegreerde bestrijding. Ook de Uniforme beginselen bevatten 
enkelee bepalingen over het gebruik en gebruiksvoorschriften. Naast de voorwaar-
denn en beperkingen die bij gebruiksvoorschriften moeten worden afgewogen 
(C.l.1),, moeten dosering en gebruiksfrequentie zo gering en gedifferentieerd 
mogelijkk zijn (C.l.3). Lidstaatspecifleke omstandigheden, waaronder milieuom-
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standigheden,, kunnen nopen tot specifieke toepassingsvoorschriften of tot uitslui-
tenn van bepaalde gebieden (C.l.2). 

Dezee bepalingen maken duidelijk dat de lidstaten hier bevoegdheden hebben 
voorr een lidstaatspecifieke invulling. Gedacht kan worden aan beperking van 
gebruikk langs oppervlaktewateren of in anderre kwetsbare gebieden. Ook de 
toelatingscriteriaa bieden ruimte om rekening te houden met de plaats waar het 
middell  in het milieu terechtkomt. Het gegeven dat de toelating betrekking kan 
hebbenn op een deel van het grondgebied (art. 2 sub 11) wordt in de richtlijn niet 
uitgewerkt.. Dit gegeven biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld kwetsbare gebie-
denn uit te zonderen van het gebruik. 

Dee richtlijn geeft niet aan hoe moet worden omgegaan met het spanningsveld 
datt kan ontstaan wanneer gebruiksvoorschriften zouden leiden tot handelsbelem-
meringen.. De discretionaire bevoegdheid tot het stellen van gebruiksvoorschrif-
tenn zal beperkt kunnen worden door de wederzijdse erkenningsregeling, waarbij 
nationalee voorschriften in verband met lidstaatspecifieke omstandigheden commu-
nautairr kunnen worden getoetst. De bevoegdheid voor een lidstaat tot het stellen 
vann gebruiksvoorschriften zal hier zijn begrenzing vinden in toetsing aan Ver-
dragsbepalingenn inzake handelsbelemmeringen en in afwegingen van evenredig-
heid. . 



5.. De Biocidenrichtlij n 

5.11 Inleiding 

Dee Biocidenrichtlijn1 (in dit hoofdstuk ook: richtlijn 98/8 of de richtlijn) heeft 
betrekkingg op de toelating van biociden (voorheen niet-landbouwbestrijdings-
middelenn genaamd). De implementatietermijn van de richtlijn liep af op 14 mei 
2000.22 Omdat de opzet van deze richtlijn sterk overeenkomt met die van richt-
lij nn 91/414, wordt de Biocidenrichtlijn minder uitgebreid behandeld en worden 
dee verschilpunten met richtlijn 91/414 benadrukt. Paragraaf 5.12 bevat een over-
zichtt van verschillen tussen beide richtlijnen. 

Dee beginselen voor beoordeling en besluitvorming - hier Gemeenschappelijke 
beginselenn (Gb) genaamd, maar vergelijkbaar met de Uniforme beginselen voor 
gewasbeschermingsmiddelenn - zijn onderdeel van de richtlijn (bijlage VI). 

5.1.15.1.1 Voorgeschiedenis 

Hett Commissievoorstel voor een Biocidenrichtlijn dateert uit 1993.3 Het voorstel 
wordtt nog in dat jaar gewijzigd4 met het oog op de 'medebeslissing' door het 
Europeess Parlement.5 Twee jaar later volgt een gewijzigd voorstel6 met als bij-
lagee de 'Gemeenschappelijke beginselen voor de evaluatie van dossiers voor 
biociden'.. Het Parlement had tijdens de behandeling van het voorstel aangedron-
genn op het opnemen van deze beginselen. Een jaar later volgt opnieuw een ge-
wijzigdd voorstel7, waarin een deel van de amendementen van het Parlement is 
verwerkt.8 8 

Dee amendementen betreffen, kort gezegd, onder meer: beperking van het gebruik 
vann proefdieren, wijziging van de werkingssfeer, invoering van eenvoudiger proce-
dures,, veranderingen met betrekking tot vereiste informatie, wijziging van de 
uitvoeringg op bepaalde gebieden (waaronder etikettering en behandeling aangroei-

11 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt 
brengenn van biociden, PbEG 1998 L 123/1. 

11 De implementatie in Nederland vond plaats bij wet van 20 juni 2002 (Stb. 2002, 461) (inwerking-
tredingg 4 december 2002 (Stb. 2002, 57) en 29 januari 2003 (Stb. 2003, 28)). 

33 Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden, COM-
(93)) 351 def., PbEG 1993 C 239/3. 

44 Wijziging van 31 oktober 1993, COM(93) 570 def. 
ss De medebeslissings- of codecisieprocedure (art. 251 EG). 
66 COM(95) 387 def., PbEG 1995 C 261/5. 
77 COM (96) 312 def., PbEG 1996 C 241 /8. 
88 Advies van het Europees Parlement, 18 april 1996, PbEG C 141/176. 
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werendee middelen) en invoering van een heffingensysteem.9 

Eindd 1996 stelt de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt vast10 en op 16 fe-
bruarii  1998 wordt de Biocidenrichtlijn vastgesteld. 

5.1.25.1.2 Doel 

Grondslagg van de richtlijn is art. 100A EG-Verdrag (thans art. 95 EG) dat zich 
richtt op harmonisatie ten behoeve van de interne markt. Doel van de richtlijn is 
zowell  het wegnemen van handelsbelemmeringen tussen de lidstaten als het bie-
denn van een hoog beschermingsniveau voor mens, dier en milieu (overweging 4). 
Hett beperken van het aantal dierproeven behoort eveneens tot de doelstellingen, 
alduss overweging 19 bij de richtlijn. 

Dee richtlijn beoogt een leemte in de bestaande Europese chemicaliënwetgeving te 
dichten,, aldus de Commissie in de toelichting bij het voorstel. Het richtlijnvoorstel 
heeftt betrekking op de beoordeling van afzonderlijke werkzame stoffen en biociden 
enn niet op het vaststellen van een algemene strategie voor het gebruik ervan, aldus 
dee Commissie. Daarom wordt het voorstel vanuit het Parlement om op de product-
etikettenn te vermelden dat biociden met mate moeten worden gebruikt, niet aan-
vaard.111 Deze reactie van de Commissie lijk t niet in overeenstemming te zijn met 
art.. 3, zevende lid,12 dat bepaalt dat een biocide op juiste wijze moet worden 
gebruikt,, waarbij 'juist gebruik' een beperking tot het strikt noodzakelijke inhoudt. 
Inn de Gemeenschappelijke beginselen bij de richtlijn is opgenomen dat lidstaten 
bepalenn dat verantwoord gebruik plaatsvindt, hetgeen onder meer inhoudt dat het 
gebruikk van biociden zoveel mogelijk wordt beperkt (Gb 65).13 Hiermee lijk t toch 
ookk een algemene strategie voor het gebruik te worden beoogd. 

5.1.35.1.3 Werkingssfeer 

Dee richtlijn heeft betrekking op de toelating en het op de markt brengen van 
biocidenn met het oog op het gebruik, op de wederzijdse erkenning van toelatin-
genn binnen de Gemeenschap, en op het vaststellen van een communautaire posi-
tievee lijst van werkzame stoffen voor biociden (art. 1, eerste lid). Ook het op de 
marktt brengen van werkzame stoffen bestemd voor biociden valt onder de richt-
lij nn (art. 9).14 

Toelichtingg bij het gewijzigd voorstel van 24 juni 1996, COM(96) 312 def. (bladzijden niet genum-
merd).. Op al de genoemde punten worden wijzigingen aangebracht. 
Gemeenschappelijkk standpunt 10/97 van 20 december 1996, PbEG 1997 C 69/13. 
Toelichtingg bij het gewijzigd voorstel van 24 juni 1996, COM(96) 312 def. (tweede pagina). 
Artikelenn zonder toevoeging hebben in dit hoofdstuk betrekking op de Biocidenrichtlijn. 
Ziee par. 5.4. 
Voorr het onderscheid bestrijdingsmiddel - werkzame stof, zie par. 4.1.3. 



DeDe Biocidenrichtlijn 135 

5.1.3.15.1.3.1 Het begrip biocide 
Dee richtlijn omschrijft biociden als: 

'Werkzamee stoffen en preparaten die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker 
wordenn geleverd, een of meer werkzame stoffen bevatten en bestemd zijn om een 
schadelijkk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de 
effectenn daarvan te voorkomen of het op andere wijze langs chemische of biologi-
schee weg te bestrijden' (art. I).15 

Uitt de omschrijving blijkt dat de bestemming van de stof of het preparaat16 bij 
leveringg aan de gebruiker, bepalend is voor het al of niet zijn van biocide. Een 
werkzamee stof kan ook een micro-organisme zijn,17 zodat ook biologische mid-
delenn op basis van micro-organismen onder de richtlijn vallen.18 

Dee categorie biociden is zeer divers. Bijlage V bij de richtlijn bevat een 
limitatievee lijst van 23 soorten producten met voor elke soort een indicatieve 
reekss beschrijvingen. Tot biociden worden onder meer gerekend: 

desinfectiemiddelenn voor zwembaden, de gezondheidszorg en voedingssector; 
conserveringsmiddelenn in bepaalde producten, houtverduurzamingsmiddelen en 
koelwaterbiociden, , 
middelenn ter bestrijding van plagen, zoals rodenticiden ter bestrijding van 
knaagdieren,, insectwerende - en lokstoffen, 
diversee andere middelen, zoals aangroeiwerende middelen en conserverings-
middelenn voor voedingsmiddelen of diervoeders. 

Aanpassingg van deze lijst aan de stand der techniek moet plaatsvinden via een 
comitéprocedure.. Aanpassing van de titels van de productsoorten vereist een 
medebeslissingsproceduree omdat dit de werkingssfeer van de richtlijn betreft (art. 
30). . 

Middelenn die onder één van de in art. 1, tweede lid, genoemde achttien 
anderee richtlijnen vallen, worden niet gerekend tot biociden.19 Gezien de diver-
siteitt van de biociden als categorie en gezien de vele raakvlakken met andere 
typenn middelen en andere regelgevingskaders, leveren 'borderline issues' op dit 

Vgl.. de Engelse tekst, die duidelijker is: Active substances and preparations containing one or more 
activee substances, put up in the form in which they are supplied to the user, intended to (...). 
Preparatenn zijn mengsels of oplossingen die bestaan uit twee of meer stoffen. 'Stoffen' en 'prepara-
ten'' worden ingevolge art. 2, tweede lid, gedefinieerd conform richtlijn 67/548, art. 2, eerste lid. 
Eenn werkzame stof is een stof of micro-organisme, met inbegrip van een virus of fungus met een 
algemenee of algemeen verkrijgbare werking op of tegen schadelijke organismen (art. 2, eerste lid, 
onderr d). De onduidelijke toevoeging 'met een algemene of algemeen verkrijgbare werking' is in 
dee Engelse tekst duidelijker: 'having general or specific action'. 
Dee Gemeenschappelijke beginselen hebben alleen betrekking op chemische preparaten (Gb 1). 
Art.. 1, vierde lid, noemt onder meer richtlijnen inzake farmaceutische specialiteiten, geneesmid-
delenn voor diergeneeskundig gebruik, levensmiddelenadditieven, cosmetische producten en gewasbe-
schermingsmiddelen. . 
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gebiedd vele beleidsdocumenten op.20 

Datt beleidsopvattingen op dit gebied kunnen wijzigen, wordt geïllustreerd 
doorr de status van vlooienbanden voor poes en hond, die voorheen wel, daarna 
enigee tijd niet, maar nu mogelijk weer wel onder de richtlijn vallen.21 

HetHet op de markt brengen 
Onderr 'op de markt brengen' wordt iedere levering of daaropvolgende opslag 
verstaan.. Ook het invoeren op het grondgebied van de Gemeenschap valt daaron-
der.. Uitgezonderd zijn leveringen voor opslag en verzending naar buiten het 
douanegebiedd van de Gemeenschap en leveringen met het oog op verwijdering 
(art.. 2, eerste lid (h)). 

Gezienn deze omschrijving valt levering voor opslag en verzending naar een 
anderee lidstaat ook onder het 'op de markt brengen'. Anders dan richtlijn 91/414 
bevatt de Biocidenrichtlijn geen uitzonderingsregeling voor middelen die zijn 
bestemdd voor uitvoer naar een andere lidstaat.22 

5.1.3.25.1.3.2 De grenzen van de werkingssfeer 
Hoewell  de richtlijndoelstellingen geen betrekking hebben op productie, verwijzen 
eenn richtlijnoverweging en een beginsel, in verband met de beoordeling, wel 
naarr de risico's verbonden aan de productie van die stof en van het biocide.23 

Dee richtlijn heeft uitdrukkelijk, en daarmee duidelijker dan richtlijn 91/414, ook 
betrekkingg op de verwijderingsfase, doordat de toelatingscriteria hiernaar verwij-
zenn (art. 5, eerst lid,(b)). 

Dee Commissie meent dat effecten van de productiefase niet onder de richtlijn 
vallen,, gezien artikel 5 richtlijn en Gemeenschappelijk beginsel 55, welke zich 
alleenn op de gebruiksfase richten.24 Ook merkt de Commissie, in een toelichting 
bijj  de totstandkoming van de richtlijn, op dat de richtlijn geen betrekking heeft op 
dee verdere verwerkingsfase, dat wil zeggen op de materialen nadat zij met bioci-
denn zijn behandeld (bijvoorbeeld behandeld hout).25 De Raad geeft evenwel, op 
basiss van amendementen van het Parlement, aan dat de risicobeoordeling ook 
betrekkingg heeft op productie, gebruik en verwijdering van de werkzame stof en 
vann de daarmee behandelde materialen.26 Dit is verwoord in overweging 14 en in 
Gemeenschappelijkk beginsel 15. 

200 Onder meer de 'Manual of Decisions for Implementation of Directive 98/8 concerning the Placing 
onn the Market of Biocidal Products' en diverse 'borderline documenten' voor specifieke product-
groepen,, <europa.eu.int/comm/environment/biocides/index.htm> (geraadpleegddecember2003). 

211 Sinds 1 januari 1995 werden deze 'ectoparasiticiden' als 'diergeneesmiddelen' aangemerkt (richtlijn 
81/851/EEG,, PbEG 1981 L 317) (Stcrt. 1994, 211). De bevoegde autoriteiten van de 'Veterinary 
Medicinall  Products Directive' hebben evenwel in 2002 besloten dat deze producten niet onder de 
Diergeneesmiddelenrichtlijnn vallen (Doc-Biocides-2002/04-revl, 30-7-2002). 

222 Vgl. art. 3, tweede lid, richtlijn 91/414. Zie ook par. 4.1.3.1, voor gewasbeschermingsmiddelen. 
233 Overweging 14 en Gemeenschappelijk beginsel 15. 
244 'Interpretation of some provisions in Directive 98/8/EC', EC, 1999, Doc. Biocides/50/99, p. 4. 
255 Toelichting bij het gewijzigd voorstel van 24 juni 1996 (vierde alinea). 
266 Gemeenschappelijk standpunt 10/97, motivering van de Raad III2, PbEG C 69/74. 
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BehandeldBehandeld materiaal 
Bijj  de toelating moet ook rekening worden gehouden met de wijze waarop het 
mett biociden behandelde materiaal kan worden gebruikt en met de directe of 
indirectee effecten daarvan (art. 5, eerste lid,(b)). Of een behandeld product zelf 
ookk onder de werkingssfeer van de richtlijn valt, is niet altijd duidelijk. In Com-
missieverbandd is de afspraak gemaakt dat de combinatie van product en werkza-
mee stof onder de richtlijn valt als sprake is van een 'inseparable ingredient' en 
vann een 'external effect'. 

'(...)) if the active substance is placed on the market as an inseparable ingredient 
off  a product (...) if it is intended that the biocidal active substance is released from 
thee treated article to control harmful organisms outside the treated article (external 
effect)'.. Voorbeelden zijn een muskietennet dat een insecticide bevat en een ma-
tras-hoess met een 'anti-mijt'-werking. Vanwege het extern-effectcriterium wordt 
verduurzaamdd hout en conserveringsmiddel in verf niet onder de richtlijn ge-
schaard,, aldus het Commissiedocument.27 Bij de benaming 'extern effect' lijk t 
niett gedoeld te worden op de neveneffecten, want deze zijn bij verduurzaamd hout 
bijvoorbeeldd wel extern. 

VoorschriftenVoorschriften inzake het gebruik 
Dee richtlijn bevat een aantal bepalingen over het gebruik van de middelen, bij-
voorbeeldd over het stellen van gebruiksvoorschriften bij de toelating (art. 5, 
eerstee lid) en over het gebruik 'op juiste wijze' (art. 3, zevende lid). Ook de 
Gemeenschappelijkee beginselen bevatten enkele bepalingen inzake het gebruik 
(ziee par. 5.4.2.1) Veel aspecten van het gebruik worden evenwel niet geregeld, 
zoalss ook voor gewasbeschermingsmiddelen het geval is. Ook deze richtlijn 
bepaaltt dat in de toelating de gebruiksvoorschriften moeten worden gesteld die 
nodigg zijn om aan de toelatingscriteria te voldoen (art. 5, derde lid), maar gaat 
niett in op de aard van die voorschriften. 

Richtlijnn 98/8 beoogt niet het enige kader te zijn waarin de toelating en het 
gebruikk geregeld worden. Dat blijkt uit art. 5, vierde lid, waarin wordt verwezen 
naarr andere gemeenschapsvoorschriften waarmee bij het verlenen van een toela-
tingg rekening moet worden gehouden en die zo nodig als voorwaarde bij de 
toelatingg worden gesteld (zie ook hierna, par. 5.4.1). 

Overwegingg 10 bij de richtlijn geeft aan dat lidstaten 'nadere eisen' aan het 
gebruikk van biociden mogen stellen. Daaraan worden wel grenzen gesteld: de 
'extraa eisen' moeten niet alleen in overeenstemming zijn met het Gemeenschaps-
recht,, maar mogen 'met name' ook niet strijdig zijn met de bepalingen van deze 
richtlij nn en moeten dienen ter bescherming van het milieu en de gezondheid van 
menss en dier. Als voorbeelden worden genoemd epidemiebeheersing en bescher-
mingg van voedsel en diervoeders. Al is de reikwijdte van deze nadere eisen niet 
geheell  duidelijk, wel is duidelijk dat bedoeld wordt op dit gebied enige ruimte 

GuidanceGuidance document agreed between the Commission services and the competent authorities of the 
Memberr States for the Biocidal Products Directive 98/8/EC (Doc-Biocides-2002/04-revl, 30-7-
2002). . 
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aann de lidstaten te laten. 
All  met al kan geconcludeerd worden dat de werkingssfeer van richtlijn 98/8 

ruimm is, maar dat, met name op het punt van het gebruik, de materie niet uitput-
tendd geregeld is. Voorzover het gebruik wel geregeld is, wordt een zekere dis-
cretionairee bevoegdheid verleend tot het stellen van afwijkende voorschriften. 

5.1.45.1.4 De verhouding tot andere richtlijnen 

Overwegingg 20 bij de Biocidenrichtlijn luidt dat gezorgd moet worden voor een 
intensievee coördinatie met andere Gemeenschapsvoorschriften, in het bijzonder 
dee richtlijnen 91/414, de richtlijnen ter bescherming van het water en de richtlij-
nenn ingeperkt gebruik en doelbewuste introductie genetisch gemodificeerde orga-
nismen. . 

Artikell  1, derde lid, verwijst - niet-limitatief - naar diverse 'toepasselijke 
communautairee bepalingen of in overeenstemming daarmee genomen maatrege-
len'' die 'onverminderd' gelden: 

'zoalss in het bijzonder' de richtlijnen 76/769 (beperking gevaarlijke stoffen) en 
79/1177 (verbod bestrijdingsmiddelen), verordening 2455/92 (export bepaalde ge-
vaarlijkee stoffen, inmiddels verordening 304/2003), richtlijnen 80/1107 (bescher-
mingg werknemers tegen risico's stoffen), 89/391 (verbetering veiligheid en gezond-
heidd werknemers) en 84/450 (misleidende reclame). 

Overr de doorwerking van eisen die krachtens andere Gemeenschapsvoorschriften 
gelden,, bepaalt art. 5, vierde lid,: 

'(...)) betreffende de voorwaarden voor het verlenen van een toelating en voor het 
gebruikk van het biocide en vooral wanneer die zijn gericht op bescherming van de 
gezondheidd van distributeurs, gebruikers, werknemers en consumenten, de gezond-
heidd van dieren of het milieu, houdt de bevoegde autoriteit bij het verlenen van een 
toelatingg rekening met die eisen en verleent zij zo nodig de toelating op voorwaar-
dee dat aan die eisen wordt voldaan'. 

Inn de Uniforme beginselen komt die doorwerking van eisen uit andere regelge-
vingg aan de orde, maar dat biedt niet steeds duidelijkheid. De richtlijnen 80/778 
(drinkwater,, inmiddels 98/83) en 75/440 (oppervlaktewater bestemd voor drink-
water)) werken wel duidelijk door in de normstelling in de Gemeenschappelijke 
beginselenn (nr. 82 en 83). Bij andere relevante richtlijnen, zoals 76/464 (lozingen 
aquatischh milieu) en 80/68 (grondwater), is dat minder duidelijk geregeld. Ge-
zienn art. 5, vierde lid, en gezien de jurisprudentie inzake richtlijn 76/464, is aan-
nemelijkk dat deze richtlijn ook ten aanzien van de Biocidenrichtlijn aanvullende 
eisenn kan stellen. 

Hett Hof van Justitie bepaalde dat richtlijn 76/464 aanvullende eisen kan stellen ten 
opzichtee van richtlijn 76/769. Het Hof baseert dit met name op de verwijzing van 
richtlijnn 76/769: 'onverminderd (...) andere desbetreffende communautaire voor-
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schriften'' (r.o. 64).28 De verwijzing van de Biocidenrichtlijn (art. 1, derde lid) 
naarr andere van toepassing zijnde bepalingen is iets anders geredigeerd dan in 
richtlijnn 76/769, maar lijkt hetzelfde te beogen. 

Incidenteell  komt in andere richtlijnen de doorwerking naar de Biocidenrichtlijn 
aann de orde. Zo verwijst de Kaderrichtlijn water (2000/60) op onderdelen naar 
dee Biocidenrichtlijn, zoals voor de risicobeoordeling (art. 16), maar niet voor de 
inn maatregelenprogramma's op te nemen maatregelen (Bijlage VI). 

Minderr duidelijk is ook de verhouding tot richtlijn 89/391.29 Deze richtlijn 
bevatt voor de werkgever een verplichting tot substitutie (art. 6, tweede lid, (f): 
vervangingg van wat gevaarlijk is door dat wat niet gevaarlijk of minder gevaar-
lij kk is). Onduidelijk is of dit substitutiebeginsel op het niveau van het gebruik 
vann middelen ook gevolgen heeft voor de toelatingsbeoordeling (en de gebruiks-
voorschriftenn daarbij). 

All  met al lijken de bepalingen inzake het rekening houden met andere voor-
schriften,, in combinatie met het van toepassing zijn 'onverminderd' andere rege-
lingen,, belangrijke gevolgen te (kunnen) hebben voor de toelating. 

5.1.4.15.1.4.1 De verhouding van richtlijn 98/8 tot richtlijn 76/769 
Dee verhouding van richtlijn 98/8 tot richtlijn 76/769 is bijzonder van belang 
omdatt richtlijn 76/769 diverse normen bevat voor het op de markt brengen en 
gebruikenn van enkele stoffen die biociden zijn. De hiërarchie tussen beide richt-
lijnenn is niet geheel duidelijk. Richtlijn 98/8 noemt richtlijn 76/769 bij de richt-
lijnenn die 'onverminderd van toepassing zijn' (art. 1, derde lid). 
Richtlijnn 76/769 wordt dan ook niet genoemd bij de richtlijnen waarvan de pro-
ductenn zijn uitgezonderd van toepassing van richtlijn 98/8 (art. 1, tweede lid). 
Hett onverminderd van toepassing zijn, geldt evenwel over en weer, zij het dat 
richtlijnn 76/769 minder specifiek verwijst: deze richtlijn geldt 'onverminderd de 
toepassingg van andere desbetreffende communautaire voorschriften' (art. 1, 
eerstee lid, richtlijn 76/769). Beide richtlijnen zijn dus van toepassing, maar 
welkee gaat voor bij conflicterende normen? 

Art.. 16, vierde lid, Biocidenrichtlijn, bepaalt dat de Commissie voor een stof 
diee niet aan de opnemingscriteria van de Biocidenrichtlijn voldoet en derhalve 
niett in een richtlijnbijlage kan worden opgenomen, voorstellen doet ter beperking 
vann de stof overeenkomstig richtlijn 76/769. Daaruit blijkt dat de Biocidenricht-
lij nn ten opzichte van richtlijn 76/769 verder kan gaan. De Commissievoorstellen 
opp dit punt worden gevolgd door besluitvorming (door de Raad) in het kader van 
richtlijnn 76/769. Minder duidelijk is de verhouding tussen beide richtlijnen gedu-
rendee de overgangsperiode, wanneer nog geen besluitvorming over een stof heeft 
plaatsgevondenn in het kader van de Biocidenrichtlijn. Over die periode vermeldt 
overwegingg 26 bij de Biocidenrichtlijn eerst dat de volledige uitvoering van 
richtlijnn 98/8 nog enige jaren op zich zal laten wachten. Vervolgens wordt ge-
constateerdd dat richtlijn 76/769: 

HvJEGG 29 september 1999, zaak C-232/97 (Nederhoff), Jur. 1999, p. 1-6385. 
PbEGPbEG 1989 L 183/1, nadien gewijzigd. 
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'eenn kader biedt dat de ontwikkeling van de positieve lijst aanvult door beperkin-
genn van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde werkzame stoffen en 
productenn of groepen daarvan'. 

Duidelijkk is dat gedurende de overgangsperiode van de Biocidenrichtlijn, zo lang 
dee positieve lijst nog niet is ingevuld, ook voor biociden door een lidstaat geen 
normenn gesteld mogen worden die soepeler zijn dan die van richtlijn 76/769. 
Nogg niet duidelijk is of in die periode door een lidstaat voor een biociden een 
normm gesteld mag worden die strenger is dan die van het aanvullende kader van 
richtlij nn 76/769. De ruimte die richtlijn 76/769 daartoe verleent, kan overigens 
perr stof verschillen omdat de beperkingen per stof verschillend zijn geformuleerd 
(ziee de behandeling van richtlijn 76/769 in par. 6.2). 

Verdedigbaarr is enerzijds dat in deze overgangsfase strengere eisen door een 
lidstaatt gesteld kunnen worden voorzover deze totstandkomen op basis van de 
toelatingscriteriaa en de Uniforme beginselen van de Biocidenrichtlijn, nu deze 
laatstee richtlijn ten opzichte van richtlijn 76/769 strengere eisen kan stellen. Op 
grondd van de overgangsregeling van de Biocidenrichtlijn mag een lidstaat gedu-
rendee de overgangsfase, in afwijking van enkele artikelen, zijn huidige systeem 
off  praktijk blijven toepassen (zie par. 5.10.1). Lidstaten hebben hier een discreti-
onairee ruimte, hetgeen inhoudt dat zij ook de richtlijnsystematiek mogen toepas-
sen.. Anderzijds is ook verdedigbaar dat richüijn 76/769 in die overgangsperiode 
mogelijkk onvoldoende als kader functioneert indien lidstaten verder kunnen gaan 
inn hun normstelling. 

Dee Commissie gaf bij de totstandkoming van richtlijn 98/8 aan dat richtlijn 
76/7699 'als kader (zal) worden gebruikt voor nadere bepalingen, zowel ad hoc 
alss indien nodig systematisch, inzake de beperking van of het verbod op het 
gebruikk van bepaalde werkzame stoffen (...)'. Hierbij lijk t het vooral om de 
besluitvormingg van de Commissie te gaan en dus niet zozeer om besluiten van 
lidstaten.30 0 

Ditt doet zich in 2003 voor met betrekking tot arseen, waar de Commissie 'in 
afwachtingg van de harmonisatie van de voorschriften ingevolge Richtlijn 98/8 EG' 
dee norm voor het gebruik van arseen verscherpt.31 

Dee vraag of een lidstaat aanvullende voorwaarden kan stellen aan het op de 
marktt brengen en gebruik van een biocide waarvan de stof in richtlijn 76/769 is 
opgenomen,, blijf t daarmee onbeantwoord. De Nederlandse rechter heeft deze 
vraagg - overigens zonder verwijzing naar de Biocidenrichtlijn - voor middelen op 
basiss van creosoot en wolmanzouten voorgelegd aan het Hof (zie par. 11.3.4.2). 

300 COM(93) 351 def., p. 14. 
311 Richtlijn 2003/2/EG, PbEG 2003 L 4/9, achtste overweging. 
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5.1.55.1.5 De instrumenten van richtlijn 98/8 

Centralee instrumenten van de richtlijn zijn de opneming van een werkzame stof 
opp EG-niveau, de toelating of registratie van een biocide op lidstaatniveau en de 
wederzijdsee erkenning van toelatingen en registraties door lidstaten. Een belang-
rijkk verschil met richtlijn 91/414 is dat richtlijn 98/8 drie categorieën werkzame 
stoffenn kent. Naast bijlage I, voor werkzame stoffen die aan de opnemingscriteria 
voldoen,, is er bijlage IA, voor stoffen die aan een aantal extra criteria voldoen. 
Dezee stoffen van bijlage IA vormen de basis voor de zogenoemde 'biociden met 
eenn gering risico'. Voor deze biociden is geen toelating maar alleen een registra-
tiee vereist. De derde categorie werkzame stoffen zijn de zogenoemde basisstof-
fen,fen, op te nemen op bijlage IB, die slechts in ondergeschikte mate voor bestrij-
dingsdoeleindenn worden gebruikt (art. 2, eerste lid). 

Eenn biocide met een gering risico heeft een (of meer) werkzame stof(fen) van 
bijlagee IA als basis en bevat geen tot bezorgdheid aanleiding gevende stof(fen). Bij 
toepassingg volgens de 'gebruiksvoorwaarden' houdt dit biocide slechts een gering 
risicoo in voor mens, dier en milieu. Een tot bezorgdheid aanleiding gevende stof 
iss een stof, met uitzondering van de werkzame stof, die als intrinsieke eigenschap 
eenn schadelijk effect heeft op mens, dier of milieu (ingedeeld als gevaarlijk in 
richtlijnn 67/548), en die in voldoende concentratie aanwezig is om dat effect te 
veroorzakenn (art. 2, eerste lid,(b) en (e)). 

Eenn basisstof is een stof die hoofdzakelijk voor andere dan bestrijdingsdoeleinden 
wordtt gebruikt en die niet rechtstreeks voor gebruik als biocide op de markt wordt 
gebracht.. De stof wordt rechtstreeks of in een eenvoudig oplosmiddel (geen tot 
bezorgdheidd aanleiding gevende stof) als biocide toegepast. De richtlijn noemt 
'onderr meer': kooldioxide, stikstof, ethanol, 2-propanol, azijnzuur en kiezelgoer 
(art.. 2, eerste lid,(c)). Een lidstaat moet een basisstof van bijlage IB op de markt 
toestaann (art. 3, tweede lid (ii)). 

Eenn ander belangrijk verschil met richtlijn 91/414 is dat richtlijn 98/8 naast de 
toelatingg de 'registratie' kent. In vergelijking met de toelating is de registratie 
eenn eenvoudige procedure waarbij minder gegevens hoeven te worden geleverd 
enn de besluitvormingstermijnen korter zijn. Deze registratie is van toepassing op 
dee biociden met een gering risico (art. 3, tweede lid). Uit de omschrijving van 
dee registratie blijkt dat, anders dan bij een toelating, een inhoudelijke toetsing op 
lidstaatniveauu ontbreekt 

Eenn toelating is het bestuursrechtelijk besluit waarmee de bevoegde autoriteit van 
eenn lidstaat, ingevolge een door een aanvrager ingediende aanvraag, toelaat dat een 
biocidee op haar grondgebied, of een gedeelte daarvan, op de markt wordt gebracht 
(art.. 2, eerste lid,(i)). 

Eenn registratie is de administratieve handeling waardoor de bevoegde autoriteit van 
eenn lidstaat ingevolge een door een aanvrager ingediende aanvraag, na gecontro-
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leerdd te hebben of het dossier voldoet aan de eisen van deze richtlijn, toestemming 
geeftt om een biocide met een gering risico op haar grondgebied of een gedeelte 
daarvann op de markt te brengen (art. 2, eerste lid,(k)). 

Terminologie Terminologie 
Dee terminologie die in de richtlijn wordt gehanteerd over zaken als 'voorwaar-
den',, 'criteria' en andere 'eisen' is, evenmin als die in richtlijn 91/414, altijd 
duidelijk.. Ook het gebruik van de termen 'verlengen', 'hernieuwen' 'herzien' en 
'toetsen'' is niet steeds duidelijk. Waar richtlijn 91/414 over 'herziening' van de 
toelatingg spreekt, hanteert de Biocidenrichtlijn het begrip 'toetsen' en wordt 
'herziening'' alleen voor de opneming gebruikt (art. 6). Zie over de te hanteren 
terminologiee ook par. 4.1. 

5.22 De opneming van een werkzame stof 

Anderss dan richtlijn 91/414, houdt de Biocidenrichtlijn rekening - zij het beperkt 
-- met gecumuleerde effecten van biociden die dezelfde werkzame stoffen bevat-
ten. . 

'Inn voorkomend geval' wordt rekening gehouden met het gecumuleerde effect van 
hett gebruik van biociden die dezelfde werkzame stoffen bevatten (art. 10, eerste 
lid).. De cumulatie door het elkaar beïnvloeden van verschillende werkzame stoffen 
(all  of niet met eenzelfde werkingsmechanisme) valt hier dus niet onder. 

Dee stofbeoordeling vindt plaats op grond van de stand van de wetenschappelijke 
enn technische kennis (art. 10, eerste lid). 

5.2.11 De criteria voor opneming 

Voorr de opneming van een werkzame stof in de richtlijnbijlagen I, IA of IB is 
vereistt dat kan worden verwacht dat het biocide aan de toelatingscriteria zal 
voldoenn (art. 10, eerste lid). Daar art. 5, inzake de toelatingscriteria, duidelijker 
iss gestructureerd dan art. 4 van richtlijn 91/414, is er geen onduidelijkheid over 
dee plaats en status van de (Gemeenschappelijke) beginselen. Deze zijn onderdeel 
vann de verwijzing naar (alle) toelatingscriteria. Ook hier wordt evenwel geen 
invullingg gegeven aan het 'voldoen aan de verwachting'. Specifieke beginselen 
voorr de beoordeling en besluitvorming inzake opneming ontbreken ook hier. 

Dee overige onderwerpen die in richtlijn 91/414 min of meer als criteria zijn 
geformuleerd,, zijn in art. 10, tweede lid, als 'voorwaarden' neergelegd: vastge-
steldd moeten worden de aanvaardbare blootstelling voor de gebruiker, de aan-
vaardbaree dagelijkse dosis voor de mens, de maximumresiduwaarde, lot en 
gedragg in het milieu en de effecten op niet-doelorganismen. 

DeDe opnemingscriteria voor een biocide met een gering risico 
Eenn stof komt in aanmerking voor opname in bijlage IA wanneer deze, behalve 
aann de criteria voor bijlage I, ook voldoet aan enkele - negatief geformuleerde -
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extraa criteria. Deze werkzame stoffen mogen, ingevolge art. 10, eerste lid, niet 
zijnn ingedeeld als: 

kankerverwekkend, , 
mutageen, , 
vergiftigg voor de voortplanting, 
sensibiliserend,, of 
bioaccumulatieff  en niet gemakkelijk afbreekbaar.32 

Middelenn op basis van stoffen die zijn opgenomen op bijlage IA worden als 
'biocidee met een gering risico' beschouwd. Deze komen in aanmerking voor 
registratie. . 

5.2.25.2.2 Alternatieventoetsing 

Eenn belangrijk verschil met richtlijn 91/414 is de zogenoemde alternatieventoet-
sing,, ook aangeduid als substitutie. Deze toetsing houdt kort gezegd in dat een 
werkzamee stof kan worden geweigerd of geschrapt wanneer er een alternatieve 
stoff  is die aanzienlijk minder risico's oplevert voor de gezondheid of het milieu. 
Art.. 10, vijfde lid, formuleert dit als volgt: 

'Eenn vermelding van een werkzame stof (...) kan worden geweigerd of geschrapt 
-- als bij de beoordeling van de werkzame stof (...) blijkt dat het risico voor de 
gezondheidd of het milieu onder de normale voorwaarden waaronder de stof mag 
wordenn gebruikt in toegelaten biociden, nog altijd zorgwekkend is, en 
-- als er een andere werkzame stof voor hetzelfde soort product in bijlage I is opge-
nomenn die in het licht van de wetenschappelijke of technische kennis aanzienlijk 
minderr risico's voor de gezondheid of het milieu oplevert.' 

Err geldt dus een bevoegdheid (en geen verplichting) tot deze substitutie. De toet-
singg hiervoor - ook 'comparative assessment' genoemd - is gekoppeld aan een 
groott aantal voorwaarden (art. 10, vijfde lid): 

hett risico van de betreffende stof moet 'nog altijd zorgwekkend' zijn, 
dee alternatieve stof moet in het licht van de wetenschappelijke of technische 
kenniss aanzienlijk minder risico's opleveren, 
uitt een evaluatie moet blijken dat het alternatief zonder grote economische en 
praktischee nadelen voor de gebruiker en zonder verhoogd risico voor de volks-
gezondheidd of het milieu met hetzelfde effect op het doelorganisme kan wor-
denn gebruikt, 
err moet voldoende diversiteit van de werkzame stoffen zijn (resistentie), 
hett alternatief moet hetzelfde soort product betreffen, 
zoo nodig moet eerst de mogelijkheid worden gegeven ervaring op te doen, 
hett comité moet over de volledige dossiers van de beoordelingen beschikken. 

Indelingg overeenkomstig richtlijn 67/548/EEG. 
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Omdatt een stofbeoordeling doorgaans - ook in richtlijn 91/414 - gericht is op 
iederee stof afzonderlijk, kan deze bepaling bijzonder genoemd worden. De toet-
singg wordt overigens beperkt doordat als alternatief alleen 'een andere werkzame 
stoff  in beschouwing wordt genomen en niet een andere bestrijdingsmethode. 
Eenn ruimere vergelijking, met een andere bestrijdingsmethode stond indertijd wel 
inn het gewijzigd voorstel na behandeling van de amendementen van het Parle-
ment33,, maar niet meer in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad. 

Dezee substitutie op het niveau van de stofbeoordeling, moet worden onder-
scheidenn van die op het niveau van de toelating (de richtlijn kent hiervoor geen 
substitutiecriterium)) en van die op het niveau van het gebruik (zie par. 5.3.3). 

5.2.35.2.3 De procedure voor opneming 

Dee opnemingsprocedure voor is vergelijkbaar met die voor (actieve stoffen voor) 
gewasbeschermingsmiddelen. . 

Ookk hier vangt de procedure aan in de lidstaat, waar een aanvrager bij de bevoeg-
dee instantie een dossier levert voor de stof èn voor ten minste één biocide dat deze 
stoff  bevat (art. 11, eerste lid). Na controle op volledigheid en acceptatie geeft de 
bevoegdee instantie toestemming voor toezending van een dossiersamenvatting aan 
dee Commissie en de andere lidstaten. De lidstaat beoordeelt de dossiers binnen 
twaalff  maanden na acceptatie. Zo nodig kan aanvullende informatie worden ge-
vraagd,, waarbij de twaalf-maandstermijn wordt opgeschort (art. 11, eerste en 
tweedee lid). Dossierbeoordeling kan ook plaatsvinden door een andere lidstaat dan 
diee van aanvraag, ter voorkoming van een concentratie van beoordelingen (art. 11, 
derdee lid). 

Opp vergelijkbare wijze als bij richtlijn 91/414 vindt besluitvorming plaats via de 
comitéproceduree (zie par. 3.2.1), nu met het Permanent Comité voor biociden, 
waarinn de lidstaten en een Commissievertegenwoordiger participeren. Het Co-
mitéé beslist bij gekwalificeerde meerderheid (art. 28, eerste en derde lid). 

Naa een commentaarperiode voor de lidstaten en de aanvrager, formuleert de Com-
missiee een voorstel. De aanvrager krijgt gelegenheid - tenzij een positieve beslis-
singg overwogen wordt - opmerkingen voor te leggen. De Commissie stelt de be-
oogdee maatregelen vast als die in overeenstemming zijn met het Comité-advies. In 
anderee gevallen volgt een voorstel voor de Raad, die beslist met gekwalificeerde 
meerderheidd van stemmen. Wanneer de Raad geen besluit neemt binnen een be-
paaldee termijn, stelt de Commissie de voorgestelde maatregelen vast, behalve 
wanneerr de Raad zich met gewone meerderheid tegen de maatregelen heeft uitge-
sprokenn (art. 28, derde lid). Anders dan bij richtlijn 91/414, is raadgeving door 
eenn wetenschappelijk comité in de procedure opgenomen, zij het als keuzemoge-
lijkheidd ('eventueel bij raadgevende wetenschappelijke comités ingewonnen advie-
zen)) (art. 27, tweede lid), (art. 28, derde lid). 

333 Com(96)312 def. PbEG 1996 C 241/8, p. 10. 
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AndereAndere procedures 
Dee comitéprocedure van art. 28, derde lid, wordt ook gebruikt voor de totstand-
komingg van de werkprogramma's. Daarnaast is er de comitéprocedure van art. 
28,, tweede lid. Deze procedure geldt bijvoorbeeld voor de aanpassingen van 
dossiervereistenn aan de stand der techniek, voor EG-besluiten over wederzijdse 
erkenningenn en voor de totstandkoming van de technische toelichtingen. Hier 
beslistt de Commissie, ook bij afwijking van een comité-advies. Een afwijkend 
besluitt wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de Raad, die binnen drie 
maanden,, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, een ander besluit kan 
nemen.. De uitvoering van het Commissiebesluit wordt gedurende deze periode 
uitgesteld. . 

5.2.45.2.4 Het opnemingsbesluit en vervolgbesluiten 

Eenn opneming van een werkzame stof vindt plaats voor 'een eerste periode van 
tenn hoogste tien jaar' (art. 10, eerste lid). Een opneming wordt 'waar van toepas-
sing'' verbonden aan 'voorwaarden'. Daarbij gaat het om eisen betreffende de 
stoff  en de toepassing van het middel (art. 10, tweede lid). 

Dee richtlijn noemt eisen betreffende de zuiverheid van de werkzame stof, de ver-
ontreinigingenn daarin, het soort product waarin het mag worden toegepast, de 
wijzee van toepassing en het toepassingsgebied, en de aanduiding van gebruikersca-
tegorieënn of andere speciale voorwaarden, afhankelijk van de beoordeling (art. 10, 
tweedee lid, (i)). 

Gedetailleerdee eisen zullen hier voordelen hebben uit oogpunt van helderheid van 
besluitvorming.. Een globale uitwerking laat mogelijk meer beoordelingsruimte 
aann de lidstaten bij de toelatingen.34 

VerlengingVerlenging (hernieuwing), herziening en schrapping 
Dee bepalingen inzake verlenging, hernieuwing, herziening en schrapping, in art. 
10,, vierde en vijfde lid, zijn vergelijkbaar met die van richtlijn 91/414. 

Bijj  een lopende herziening kan een verlenging, waar nodig, slechts worden 
toegestaann voor de minimale periode die noodzakelijk is voor de afhandeling van 
dee 'herziening'. Uit deze omschrijving blijkt dat deze termijn bedoeld is om 
restrictieff  te worden gebruikt. 

Overr het schrappen van een opneming bepaalt de richtlijn qua procedure 
alleenn dat een dergelijk besluit niet onmiddellijk van toepassing is, maar wordt 
verbondenn met 'uitstel' van ten hoogste vier jaar (art. 10, vijfde lid, (iii)) . 

Voorr wijzigingen in de opneming van een stof in één van de bijlagen gelden 
dezelfdee procedure-vereisten als voor opneming (art. 11, eerste lid). 

Ziee hierover Pascal Cardonnel en Koen Van Maldegem, 'The Biocidal Products Directive', in 
EuropeanEuropean Environmental Law Review 1999, p. 261-288 en p. 315-321, in het bijzonder p. 265. 
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5.2.4.15.2.4.1 Aanzet uitvoering besluitvorming bestaande stoffen 
Evenalss voor gewasbeschermingsmiddelen verloopt de besluitvorming over de 
bestaandee stoffen35 met behulp van werkprogramma's van de Commissie (art. 
16,, tweede lid). Verordening 1896/200036 reguleert een eerste fase. Daarbij 
gaatt het om de identificatie van de stoffen, om kennisgeving door producenten 
off  aanmelding door lidstaten van te beoordelen stoffen, om indiening van dos-
sierss voor bepaalde productsoorten en om de kennisgevingen voor basisstoffen. 
Dee bijlagen bij de verordening bevatten vereisten voor identificatie en kennisge-
ving. . 

Dee identificatie betreft enkele basisgegevens van de stof (Bijlage I verordening 
1896/2000).. Bij de kennisgeving gaat het om beschikbare informatie over de stof 
enn om marktgegevens (Bijlage II) . Na vaststelling door de Commissie - in samen-
werkingg met de lidstaten - dat een kennisgeving aan de vereisten voldoet, aan-
vaardtt de Commissie de kennisgeving (art. 3 en 4 verordening 1896/2000). Tech-
nischee ondersteuning van de uitvoering gebeurt door het European Chemicals 
Bureauu (ECB).37 Zowel van de geïdentificeerde stoffen als van de stoffen waar-
vann een kennisgeving is aanvaard of die door een lidstaat zijn aangemeld en die 
zullenn worden beoordeeld, worden bij verordening lijsten vastgesteld (art. 6, eerste 
lid,, verordening). De termijn voor kennisgeving van stoffen die tijdig geïdentifi-
ceerdd zijn, werd verlengd tot 31 januari 2003.38 Per medio 2003 zijn alleen voor-
lopigee lijsten beschikbaar, opgesteld door het ECB. 

DeDe gevolgen van identificatie en kennisgeving 
Hett aanvaarden van een producentenkennisgeving of van een lidstaataanmelding 
voorr een bestaande stof, is een voorwaarde voor beoordeling van de stof, maar 
ookk voor het op de markt brengen. Nadat de Commissie één kennisgeving van 
eenn stof in een productsoort heeft aanvaard, kunnen producenten en formuleer-
derss het op de markt brengen van deze stof, of een biocide op basis daarvan, in 
dezee productsoort, in gang zetten of continueren. De overgangsbepalingen van 
art.. 16 Biocidenrichtlijn gelden daarbij onverminderd (art 6, tweede lid, verorde-
ning).. Bij het ontbreken van een kennisgeving of een aanmelding volgt voor 
bestaandee stoffen een beëindigingsprocedure. 

Volgenss de comitéprocedure van art. 28, derde lid, Biocidenrichtlijn wordt beslist 
datt deze stoffen of biociden op basis daarvan niet langer op de markt mogen wor-
denn gebracht als biocide. Een periode van 'geleidelijke eliminatie' van niet meer 
dann driejaar wordt toegestaan, tenzij de stof niet geïdentificeerd was. In dat laatste 
gevall  wordt geen periode voor geleidelijke eliminatie toegestaan (art. 6, derde lid 
enn negende overweging bij de verordening). 

355 Stoffen die op 14 mei 2000 op de markt zijn (art. 16, tweede lid). 
366 Commissieverordening (EG) nr. 1896/2000, PbEG 2000 L 228/6. 
377 <http://ecb/jrc.it/biocides >. 
388 Commissieverordening (EG) nr. 1687/2002, PbEG 2002 L 258/15. 

http://ecb/jrc.it/biocides
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Dee beoordeling van stoffen gebeurt voor biociden productgewijs. Houtconserve-
ringsmiddelenn en rodenticiden zijn de eerste productsoorten die zullen worden 
beoordeeld.. Dossiers daarvoor dienen voor 28 maart 2004 te zijn ontvangen door 
dee bevoegde instantie die door de Commissie is aangewezen (art. 7, eerste en 
vijfdee lid, verordening). 

VergelijkingVergelijking met de procedures voor gewasbeschermingsmiddelen 
Bijj  vergelijking van deze eerste verordening met die voor gewasbeschermings-
middelenn valt op dat de procedures iets duidelijker zijn geregeld voor die situa-
tiess waarin niet wordt voldaan aan de eisen. Zo is duidelijker vastgelegd hoe de 
stoffenn waarvoor geen kennisgeving is ingediend, worden beëindigd. Ook is 
vastgelegdd hoe de kennisgever kan verzoeken om heroverweging bij het niet 
aanvaardenn van de kennisgeving (art. 4, tweede lid). Het indienen van een ken-
nisgevingg is minder vrijblijvend (art. 4, vierde lid jo. derde lid). Voor de door 
kennisgeverss te betalen heffing in verband met aanvaarding van dossiers bevat 
dezee verordening een duidelijkere regeling (art. 7, tweede lid). 

Terr voorkoming van onnodig dierproefonderzoek is gezamenlijk onderzoek 
vann groot belang. De Commissie heeft met betrekking tot gewasbeschermings-
middelenn geconstateerd dat een dergelijke vrijblijvende stimuleringsbepaling 
weinigg effect heeft.39 Het is daarom uit het oogpunt van het beperken van dier-
proefonderzoekk betreurenswaardig dat de bepalingen inzake het door producenten 
indienenn van een gezamenlijk dossier (art. 7, vierde lid) nog even vrijblijvend 
zijnn als die voor de gewasbeschermingsmiddelen. 

5.33 De toelating van een biocide 

Eenn toelating voor een biocide wordt door de bevoegde lidstaatinstantie verleend 
voorr ten hoogste tien jaar, gerekend van de datum waarop de werkzame stof in 
dee richtlijnbijlage wordt opgenomen. Anders dan in richtlijn 91/414 is de termijn 
hierr afgestemd met de beoordelingstermijn voor de werkzame stof. Die termijn 
voorr de stof mag niet worden overschreden. Het toelatingsbesluit moet de eisen 
bevattenn ter voldoening aan de toelatingscriteria. De richtlijn bepaalt dat deze 
eisenn in de toelating 'uitdrukkelijk gesteld worden' (art. 5, derde lid). 

5.3.15.3.1 De toelatingscriteria 

Eenn eerste vereiste voor een toelating is dat de werkzame stof van het middel is 
opgenomenn in een richtlijnbijlage en dat aan eisen van die bijlage wordt voldaan 
(art.. 5, eerste lid,(a)). Vervolgens wordt, op grond van de stand van de weten-
schappelijkee en technische kennis, beoordeeld of aan een aantal criteria wordt 
voldaann (art. 5, eerste lid,(b)). De omschrijving van het begrip milieu sluit hier 
aann bij die van richtlijn 91/414.40 De criteria hebben betrekking op: 

Commissierapportt 2001, p. 25. 
'Water,, met inbegrip van sedimenten, lucht, land, wilde planten- en diersoorten en het onderlinge 
verbandd daartussen, alsmede het verband met levende organismen' (Gb, Definities). 
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dee werkzaamheid van het middel, 
dee onaanvaardbare effecten op het doelorganisme, 
dee onaanvaardbare effecten op de gezondheid van mens of dier, 
dee onaanvaardbare effecten van het middel, of de residuen, op het milieu, 
dee bepaalbaarheid van de werkzame stoffen en de (eco)toxicologisch belang-
rijkee verontreinigingen, hulpstoffen en residuen, 
dee fysische en chemische eigenschappen van het middel. 

DeDe onaanvaardbare effecten 
Anderss dan in richtlijn 91/414 is er binnen de toelatingscriteria geen onderscheid 
tussenn onaanvaardbare en schadelijke effecten. Bij alle neveneffecten gaat het om 
'onaanvaardbare'' effecten. Een aantal daarvan wordt in de toelatingscriteria 
afzonderlijkk genoemd. 

Mett betrekking tot onaanvaardbare milieu-effecten moet in het bijzonder rekening 
wordenn gehouden met de verontreiniging van oppervlaktewateren (met inbegrip 
vann estuariumwater en zeewater), grondwater en drinkwater en met de gevolgen 
voorr niet-doelorganismen. In verband met indirecte effecten op de gezondheid van 
menss en dier worden de routes genoemd via drinkwater, voedsel of voer, lucht in 
gebouwenn of gevolgen op de werkplek. Als voorbeelden van onaanvaardbare effec-
tenn op doelorganismen worden genoemd (kruis)resistentie en het onnodig lijden of 
pijnn van gewervelde dieren. 

Hett begrip 'onaanvaardbaar' wordt in de toelatingscriteria niet ingevuld. Dit 
begripp lijk t een zekere afweging van belangen te kunnen inhouden. De criteria 
bevattenn geen bepalingen over de onderlinge afweging van neveneffecten noch 
overr een afweging van voor- en nadelen van het gebruik van een biocide. De 
'Gemeenschappelijkee beginselen' geven wel aanwijzingen voor een zekere afwe-
ging.. Zo dienen de op te leggen 'voorwaarden en beperkingen' te zijn afgestemd 
opp de voordelen en risico's van de toepassing van een biocide (Gb 62). Alvorens 
tee besluiten, dient rekening te worden gehouden met de onaanvaardbare effecten, 
dee werkzaamheid en de voordelen van de toepassing, aldus beginsel 96 (zie over 
dee Gb par. 5.4). 

5.3.25.3.2 De toelatingsprocedure 

Dee bepalingen inzake de toelatingsaanvraag en de behandeling daarvan zijn 
vergelijkbaarr met die van richtlijn 91/414. Er zijn verschillen ten aanzien van de 
tee verstrekken gegevens. Ook is, anders dan voor gewasbeschermingsmiddelen, 
voorr biociden de termijn van behandeling van de aanvraag niet bepaald. Een aan-
vraagg voor een biocide wordt 'zonder onnodige vertraging' afgehandeld (art. 3, 
derdee lid). 
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Dee aanduiding 'zonder onnodige vertraging' werd bij het wijzigingsvoorstel 
1996411 opgenomen en verving de aanduiding 'binnen een redelijk tijdsbestek'. 

5.3.35.3.3 Beoordeling en gebruik 

Dee beoordeling vindt plaats aan de hand van onderzoek van het verstrekte dos-
sierr (par. 5.7) en volgens de Gemeenschappelijke beginselen voor de beoordeling 
enn besluitvorming (par. 5.4). Bij die beoordeling moet niet alleen rekening wor-
denn gehouden met de wijze waarop het biocide normaliter gebruikt wordt, maar 
ookk met de wijze waarop het behandelde materiaal kan worden gebruikt en met 
dee gevolgen van gebruik en verwijdering (art. 5, eerste lid (b)). Deze expliciete 
vermeldingg van het gebruik van behandeld materiaal en de gevolgen van verwij-
deringg vormt een verschil met richtlijn 91/414. 

Dee richtlijn verbiedt het toelaten voor verkoop aan of gebruik door het grote 
publiekk van middelen met bepaalde eigenschappen.42 Richtlijn 91/414 bevat in 
art.. 16, derde lid, op dit punt nog een zekere ruimte, in afwachting van commu-
nautairee harmonisatie. 

JuistJuist gebruik 
Ookk voor biociden geldt dat lidstaten bepalen dat gebruik plaatsvindt 'op juiste 
wijze'.. Dit houdt niet alleen in dat aan de toelatingsvoorschriften, zoals vermeld 
opp het etiket, wordt voldaan, maar omvat ook: 

'eenn rationale43 toepassing van een combinatie van fysische, biologische, chemi-
schee of eventueel andere maatregelen, waardoor het gebruik van biociden tot het 
striktt noodzakelijke wordt beperkt' (art. 3, zevende lid). 

Dezee omschrijving sluit min of meer aan bij die van geïntegreerde bestrijding 
vann richtlijn 91/414. Daarmee bevat ook deze richtlijn op het niveau van het ge-
bruikk een afweging van alternatieven. Het aspect van de economische aanvaard-
baarheid,, dat bij geïntegreerde bestrijding meespeelt, wordt hier niet genoemd. 
Dee werknemersbescherming wordt bij dit 'juist gebruik' expliciet genoemd. 
Wanneerr biociden op de arbeidsplaats worden gebruikt, vereist een juist gebruik 
ookk dat de eisen van de richtlijnen inzake de bescherming van werknemers wor-
denn nageleefd (art. 3, zevende lid). 

Mett betrekking tot richtlijn 89/391 betekent dit bijvoorbeeld dat de substitutiever-
plichtingg (art. 6, tweede lid, (f)) door de werkgever ook voor bestrijdingsmiddelen 
moett worden nageleefd. Ondanks een toelating kan vervanging geboden zijn indien 
eenn minder gevaarlijk alternatief beschikbaar is. 

COM(96)) 312 def. 
Biocidenn die zijn ingedeeld als vergiftig, zeer vergiftig, kankerverwekkend of mutageen categorie 
11 of 2, vergiftig voor de voortplanting categorie 1 of 2 (art. 5, tweede lid). 
Lees:: rationele. Engelse tekst: rational application. 
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Gemeenschappelijkk beginsel 65 vermeldt dat biociden op 'verantwoorde wijze' 
wordenn gebruikt en dat het gebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. Niet duidelijk 
iss of dit beginsel iets toevoegt aan het 'juist gebruik' van art. 3, zevende lid. 

5.3.45.3.4 Etikettering 

Voorr de indeling, verpakking en etikettering verwijst art. 20 van de richtlijn naar 
dee inmiddels ingetrokken indelings- en verpakkingsrichtlijn 88/379/EEG (gevaar-
lijk ee preparaten).44 

Verwijzingenn naar richtlijn 88/379 gelden, ingevolge art. 21, derde lid, richtlijn 
1999/45,, als verwijzingen naar deze nieuwe richtlijn (zie par. 6.4). 

Dee Biocidenrichtlijn bevat zelf ook etiketteringsvoorschriften, in art. 20, derde 
lid.. Deze komen deels overeen met die voor gewasbeschermingsmiddelen in 
richtlijnn 91/414, maar er zijn ook verschillen. Zo bevat de Biocidenrichtlijn een 
algemenee bepaling dat een etiket niet misleidend mag zijn en geen overdreven 
beeldd van het product mag geven. Een vermelding als 'biocide met een gering 
risico'' is niet toegestaan. Op de verpakking of in een bijsluiter moet, waar van 
toepassing,, informatie worden vermeld betreffende gevaren voor het milieu, in 
hett bijzonder betreffende de bescherming van niet-doelorganismen en het voorko-
menn van waterverontreiniging (art. 20, derde lid). In richtlijn 91/414, art. 16, is 
dergelijkee informatie gekoppeld aan 'standaardformuleringen'. 

Dee Biocidenrichtlijn verwijst in art. 20, vierde lid, nog naar de voormalige richt-
lijnn 78/631 (indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen (betreffende 
gewasbeschermingsmiddelen)).. Voor een biocide dat tevens onder die richtlijn zou 
vallen,, is aanpassing aan die richtlijn vereist, voorzover dat niet strijdig is met de 
vereistenn van richtlijn 98/8, aldus art. 20, vierde lid. Niet wordt aangegeven wat 
err moet gebeuren bij strijd tussen de twee regimes. Richtlijn 78/631 is in-
middelss opgevolgd door richtlijn 1999/45 (par. 6.4). 

All  met al is de verhouding tussen deze richtlijnen betrekkelijk onduidelijk. Wel 
iss duidelijk dat de Biocidenrichtlijn slechts op een enkel onderdeel een discretio-
nairee bevoegdheid verleent aan de lidstaten. Zo kunnen lidstaten eisen dat mon-
sterss of ontwerpen van de verpakking, de etiketten en de bijsluiters worden 
verstrektt (art. 20, vijfde lid). (Zie verder par. 6.4.) 

5.3.55.3.5 Vervolgbesluiten 

Verlenging/hernieuwing,Verlenging/hernieuwing, wijziging, intrekking 
Nadatt geverifieerd is dat nog steeds aan de criteria wordt voldaan, kan verlen-
gingging van een toelating plaatsvinden (art. 3, zesde lid). Wanneer voor de verifica-
tiee door de bevoegde autoriteiten een termijn nodig is, dan is 'hernieuwing' 

Richtlijnn 88/379/EEG, PbEG 1988 L 187/14. 
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toegestaann voor de periode die daarvoor nodig is, op voorwaarde dat een aan-
vraagg om verlenging is ingediend (art. 3, zevende lid). Een bepaling over het 
tijdigg indienen van een verlengingsaanvraag ontbreekt. 

Bijj  aanwijzingen dat niet langer wordt voldaan aan de criteria kan een toela-
tingg te allen tijde worden 'getoetst' en kan aanvullende informatie worden ge-
vraagd.. Voor de periode die nodig is voor het leveren van die informatie moet 
eenn verlenging worden verleend (art. 6). Uit de formulering blijkt dat een re-
strictieff  gebruik van de verlenging wordt beoogd: 'zo nodig' kan worden ver-
lengdd en wel 'voor de periode die nodig is voor de toetsing'. 

Eenn wijziging van gebruiksvoorschriften, in het bijzonder de wijze van ge-
bruikk of de gebruikte hoeveelheden, vindt onder meer plaats wanneer een lidstaat 
datt noodzakelijk acht op grond van de ontwikkelingen van de wetenschappelijke 
enn technische kennis en ter bescherming van de gezondheid en het milieu (art. 7, 
vierdee lid). De lidstaat lijk t hier iets meer beoordelingsruimte te hebben dan in 
hett kader van richtlijn 91/414, waar 'wordt gewijzigd' als dat kan op grond van 
dee ontwikkeling van wetenschap en techniek. 

Eenn aanvraag tot uitbreiding van het gebruik wordt toegekend met inachtne-
mingg van 'alleen de bijzondere voorwaarden voor de werkzame stof in de bijla-
genn I of IA. Wijziging van die voorwaarden vereist een communautaire procedu-
ree (art. 7, zesde en zevende lid). Deze imperatief geformuleerde bepaling lijk t de 
lidstaatt weinig discretionaire ruimte te laten. 

Indienn niet meer aan de toelatingscriteria wordt voldaan of indien wordt 
ontdektt dat onjuiste of misleidende informatie is verstrekt over de gegevens die 
aann een toelating ten grondslag liggen, moet intrekking plaatsvinden (art. 7, 
derdee lid). Deze procedure is vergelijkbaar met die van richtlijn 91/414.45 

Overigenss dient bij alle wijzigingen vast te staan dat nog steeds aan de toela-
tingscriteriaa wordt voldaan (art. 7, achtste lid). Al met al is bij al deze besluiten 
dee discretionaire ruimte voor de lidstaat beperkt. Bepalingen zijn veelal impera-
tieff  geformuleerd en voorzover uitzonderingen mogelijk zijn, wordt een restric-
tievee toepassing daarvan beoogd. 

5.3.65.3.6 De registratie van een biocide 

Hoewell  de richtlijn bepaalt dat, tenzij anders aangegeven, alle bepalingen inzake 
toelatingg ook van toepassing zijn op registratie, is het regime voor de middelen 
diee onder het registratievereiste vallen - de 'biociden met een gering risico' -, 
zeerr verschillend van dat voor de middelen waarvoor een toelating vereist is (art. 
3,, tweede en derde lid). 

Inn de eerste plaats moet een lidstaat toestaan dat het middel op de markt 
wordtt gebracht zodra geverifieerd is dat het dossier aan de vereisten voldoet. Het 
middell  wordt dan toegestaan onder voorbehoud van registratie. Hiermee wordt 
hett stelsel van de preventieve toetsing voorafgaand aan het op de markt brengen 

Voorr de termijnstelling voor bestaande voorraden verwijst art. 7, derde lid, 'onverminderd' naar 
dee termijn die eventueel is vastgesteld uit hoofde van richtlijn 76/769, terwijl richtlijn 91/414 op dit 
puntt naar richtlijn 79/117 verwijst. 
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vann het middel, losgelaten. 
Inn de tweede plaats zijn de dossiervereisten voor een registratie zodanig dat 

tenn aanzien van neveneffecten geen gegevens worden gevraagd. Dat betekent dat 
geenn toetsing op neveneffecten plaatsvindt door de lidstaat (art. 8, derde lid). 
Dezee toetsing vindt alleen plaats op EG-niveau, voor de opneming van de werk-
zamee stof op bijlage IA. De lidstaat moet binnen 60 dagen beslissen op een 
registratieaanvraagg voor een biocide op basis van een stof van bijlage IA (art. 3, 
derdee lid). 

Inn het kader van de wederzijdse erkenning (zie hierna) kan de lidstaat die 
vann mening is dat het betreffende biocide niet onder de categorie 'gering risico' 
valt,, een registratie voorlopig weigeren. Wanneer de betreffende lidstaten daar-
overr binnen negentig dagen geen overeenstemming bereiken, volgt een commu-
nautairee procedure (art. 4, derde en vierde lid). 

Geconcludeerdd kan worden dat bij de registratie van een biocide de bevoegde 
lidstaatinstantiee zeer weinig discretionaire ruimte heeft. Nadat een stof op EG-
niveauu is gekwalificeerd voor bijlage IA vindt voor deze middelen binnen de 
lidstaatt geen beoordeling op neveneffecten meer plaats. 

5.3.75.3.7 De wederzijdse erkenning van een toelating 

Evenalss voor gewasbeschermingsmiddelen geldt voor biociden het beginsel van 
dee wederzijdse erkenning van toelatingen door andere lidstaten (art. 4). De aan-
vragerr hoeft hierbij slechts beperkt gegevens te leveren: een samenvatting van 
eenn aantal dossiergegevens en een gewaarmerkt afschrift van de eerdere toelating 
(art.. 4, eerste lid). Ook in dit kader moet dus wel per lidstaat een toelating wor-
denn aangevraagd. 

Dee Biocidenrichtlijn bevat, anders dan richtlijn 91/414, bij de wederzijdse 
erkenningsregelingg geen bepalingen over proeven die in andere lidstaten verricht 
zijn.. De regeling verschilt op diverse punten van die van richtlijn 91/414 en is 
verderr uitgewerkt: 

voorr biociden geldt een besluitvormingstermijn van 120 dagen (toelating) of 
600 dagen (registratie); 
afzonderlijkk is bepaald dat de erkenningsregeling geen afbreuk doet aan maat-
regelenn ter bescherming van de gezondheid van werknemers, genomen over-
eenkomstigg Gemeenschapsrecht (art. 4, eerste lid);46 

eenn lidstaat mag voorschriften aanpassen wanneer: 
dee doelsoort niet in schadelijke hoeveelheden voorkomt, 
bijj  het doelorganisme resistentie is aangetoond, of 
wanneerr relevante toepassingsomstandigheden (bijvoorbeeld klimaat) belang-
rijkk afwijken en ongewijzigde toelating dus onaanvaardbare risico's voor mens 
enn milieu kan inhouden; 
hierbijj  is precies aangegeven welke voorschriften mogen worden aangepast: 

Ditt roept de vraag op of dan wel afbreuk mag worden gedaan aan andere maatregelen overeenkom-
stigg gemeenschapsrecht. 
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enkelee etiketterings- en gebruiksvoorschriften, bijvoorbeeld inzake de dosering 
enn veiligheidstermijnen (art. 4, tweede lid); 
uitdrukkelijkk is aangegeven dat bij een voorstel tot weigering of beperking van 
dee toelating een communautaire procedure in gang gezet moet worden; 
voorr enkele soorten biociden47 mogen lidstaten afwijken van de wederzijdse 
erkenning,, voorzover dat in overeenstemming is met de richtlijndoelstellingen. 

Dee vrijwaringsclausule van de richtlijn (art. 32) heeft - ook - betrekking op de 
wederzijdsee erkenning. 

Geconcludeerdd kan worden dat een lidstaat hier slechts zeer beperkt voor-
schriftenn kan aanpassen en dat bij het beperken van de toelating of het niet-toela-
tenn in de meeste gevallen een communautaire procedure moet volgen. 

5.44 Beginselen voor  beoordeling en besluitvorming 

5.4.15.4.1 Doel en totstandkoming Gemeenschappelijke beginselen 

Mett het oog op een uniforme aanpak door de lidstaten bevat de richtlijn in bijla-
gee VI 'Gemeenschappelijke beginselen voor de beoordeling en besluitvorming 
inzakee de toelating van biociden'. Deze beginselen zijn over het algemeen globa-
ler,, minder getalsmatig uitgewerkt en meer gericht op risicobeoordeling dan de 
Uniformee beginselen voor gewasbeschermingsmiddelen. Bij de totstandkoming 
vann de beginselen is van diverse andere richtlijnen gebruik gemaakt. 

Behalvee de Uniforme beginselen van richtlijn 91/414 zijn dat richtlijn 93/67/EEG 
(beoordelingg risico's voor mens en milieu van stoffen aangegeven krachtens richt-
lij nn 67/548/EEG) en Commissieverordening (EG) 1488/94 tot vaststelling van 
beginselenn voor de beoordeling van risico's voor mens en milieu van bestaande 
stoffenn krachtens Verordening (EEG) 793/93 van de Raad. Een combinatie van 
dezee documenten was noodzakelijk vanwege de grote verscheidenheid van bioci-
den.488 Een amendement inzake beperking van de soorten stoffen die in biociden 
mogenn worden gebruikt, werd niet aanvaard omdat de besluitvorming over de 
stoffenn is gebaseerd op de beoordeling van risico's en niet van gevaar, aldus de 
Commissie.49 9 

5.4.25.4.2 Inhoud Gemeenschappelijke beginselen 

Naastt beginselen over de aanpak van de risicobeoordeling, zijn er ook algemene 
beginselenn in verband met de beoordeling, bijvoorbeeld dat de lidstaten rekening 
moetenn houden met andere relevante technische of wetenschappelijke gegevens, 
waarvann zij redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn (Gb 7a). 

Middelenn ter bestrijding van vogels, vissen en gewervelde dieren (art. 4, zesde lid). 
Toelichtingg bij het gewijzigd Commissievoorstel van 20 juli 1995 (COM(95) 387 def.). 
Toelichtingg bij het gewijzigd Commissievoorstel van 24 juni 1996 (COM(96) 312 def.). 
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Mett het oog op neveneffecten is van belang dat bij de risicobeoordeling en de 
besluitvorming,, behalve met het normale gebruik, wordt rekening gehouden met 
hett meest ongunstige geval (Gb 15 en 55). 

Enkelee beginselen herhalen wat al in de voorschriften van de richtlijn is opgeno-
men,, zoals het beginsel dat biociden die een bepaalde giftigheid hebben niet wor-
denn toegelaten voor algemeen gebruik (Gb 75; vgl. art. 5, tweede lid). Daarnaast 
lijkenn sommige beginselen te leiden tot een meer soepele invulling van criteria of 
voorschriften,, zoals de uitzondering voor aangroeiwerende middelen voor bepaalde 
toepassingen,, waarbij gestelde normen voor effecten op waterorganismen mogen 
wordenn overschreden (Gb 88). Deze uitzondering kwam tot stand na een amende-
mentt van het Parlement.50 Sommige beginselen hebben betrekking op de bij de 
toelatingg te stellen voorschriften, zoals beginsel 65, inhoudende dat de lidstaten 
moetenn voorschrijven dat het biocide op verantwoorde wijze wordt gebruikt, het-
geenn onder meer inhoudt dat het gebruik zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Behalvee voor de werkzame stoffen worden ook voor de 'aanleiding tot bezorgd-
heidd gevende stoffen', wanneer relevant voor het gebruik, aanvullende risicobe-
oordelingenn uitgevoerd (Gb 4). Niet duidelijk is wanneer hier sprake is van 'rele-
vantt voor het gebruik'. De interpretatie hiervan kan in de praktijk de reikwijdte 
vann een bepaling sterk beïnvloeden. 

Evenalss de Uniforme beginselen bevatten de Gemeenschappelijke beginselen 
voorr de milieunormen 'tenzij-bepalingen', op grond waarvan de resultaten van 
veldproevenn de effecten berekend op basis van modellen, opzij kunnen zetten. 
Datt is onder meer het geval ten aanzien van aquatische organismen, grondwater, 
oppervlaktewater,, bodem en lucht (Gb 81, 82, 83, 85, 86). 

5.4.2.15.4.2.1 Milieunormstelling 
Dee beoordeling en besluitvorming inzake milieu-effecten is sterk gericht op het 
bepalenn van de zogenoemde PEC/PNEC-verhouding.51 Getalsmatige normen, 
vergelijkbaarr met die voor gewasbeschermingsmiddelen, zijn er in de beginselen 
well  voor het grondwater52 en voor de bodem (persistentiecriterium, Gb 85). 
Voorr oppervlaktewater dat bestemd is voor drinkwater geldt de normstelling van 
richtlij nn 75/440 en van richtlijn 80/778 (Gb 83). 

OnaanvaardbaarheidOnaanvaardbaarheid en de afweging van voor- en nadelen 
Bijj  het ontbreken van de invulling van 'onaanvaardbaarheid' kan sprake zijn van 
eenn afweging voor voor- en nadelen. Voor de beoordeling van de onaanvaard-
baarheidd van een risico voor het milieu verwijst beginsel 78 naar de beginselen 
81-91,, inzake effecten op water, bodem, lucht en effecten op niet-doelorganis-
men.. Voor verschillende effecten is de normstelling getalsmatig ingevuld, maar 

COM(96)) 312 def., Toelichting. 
'Predictedd Environmental Concentration' en 'Predicted No Effect Concentration*. 
Gbb 82: norm van Drinkwaterrichtlijn 80/778 (inmiddels 98/83) dan wel van een lagere toxicolo-
gischee norm. 
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voorr een aantal effecten is dat niet het geval, zoals voor effecten op de luchtkwa-
liteitt en voor effecten op niet-doelsoorten. 

Mett betrekking tot de lucht wordt geen toelating verleend wanneer de mogelijkheid 
vann onaanvaardbare effecten op de luchtkwaliteit kan worden voorzien (Gb 86).53 

Bovendienn keert, bij de 'tenzij-bepalingen' de 'onaanvaardbaarheid' als niet inge-
vuldd criterium terug. 

Dee Gemeenschappelijke beginselen duiden enkele gevolgen expliciet als 
'onaanvaardbaree gevolgen' aan: resistentieproblemen en het onnodig lijden van 
tee bestrijden gewervelde dieren (Gb 90 en 91). 

All  met al blijkt dat aan het begrip 'onaanvaardbaar' alleen een afweging van 
voor-- en nadelen gekoppeld kan zijn voorzover dit begrip niet verder is uitge-
werktt in de normstelling. De beginselen bevatten in verband met de afweging 
vann voor- en nadelen een specifieke bepaling: 

'(...)) de aard en de striktheid van zo nodig op te leggen voorwaarden en beperkin-
genn bij het verlenen van toelatingen, moeten zijn afgestemd op de aard en omvang 
vann de voordelen en de risico's die van de toepassing van het biocide te verwach-
tenn zijn' (Gb 62). 

Dee afweging heeft hier dus betrekking op de voorschriften die bij de toelating 
gegevenn worden. De beginselen van richtlijn 91/414 bevatten een vergelijkbare 
bepalingg inzake de aard en de mate van dwingendheid. Meer dan om een afwe-
gingg van voor- en nadelen lijk t het hier om een evenredigheidstoetsing te gaan. 
Bijj  de besluitvorming dient, behalve met de aard en ernst van het effect, onder 
meerr rekening te worden gehouden met de voordelen van het gebruik van het 
biocidee (Gb 63). Daarnaast keert de afweging ook terug in de slotbepaling van 
dee beginselen, die een 'algemene synthese van de conclusies' wordt genoemd: 

Alvorenss een besluit te nemen over toelating van een biocide houden de lidstaten 
terdegee rekening met de relevante onaanvaardbare effecten, de werkzaamheid van 
hett biocide en de voordelen van de toepassing van het product (Gb 96). Het amen-
dementt waarin werd voorgesteld op dit punt alleen rekening te houden met milieu-
enn economische voordelen in plaats van met de voordelen in het algemeen, werd 
verworpenn omdat dit de flexibiliteit van de besluitvorming zou beperken.54 

Dee voordeelafweging van toepassing van het product waaraan hier wordt gerefe-
reerd,, lijkt , gezien het stelsel van de beginselen, te worden begrensd door de 
normenn die in de overige beginselen met betrekking tot de beoordeling zijn vast-
gelegd.55 5 

Hett gewijzigd voorstel uit 1995 bevat hier nog de voorbeelden 'aantasting van de ozonlaag of ver-
sterkingg van het broeikaseffect'. Deze verdwenen. De tenzij-bepaling werd toegevoegd. 
Amendementt van het Parlement (Toelichting op het gewijzigd voorstel, COM(96) 312 def.). 
Ziee ook: Vogelezang-Stoute 2001, p. 17. 
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5.55 Milieubeginselen in toelatingscriteria en Gemeenschappelijke 
beginselen n 

Ookk in de criteria en beginselen van deze richtlijn zijn elementen van de milieu-
beleidsbeginselenn van art. 174 EG te herkennen. Evenals in richtlijn 91/414 is 
hett beginsel van bestrijding bij voorkeur aan de bron moeilijk te scheiden van het 
preventiebeginsel.. Het 'de vervuiler betaalt'-beginsel komt voor in die zin dat de 
richtlijnn lidstaten verplicht regels te stellen waardoor degenen die biociden op de 
marktt brengen via heffingen de kosten betalen die een lidstaat heeft voor het 
doorlopenn van alle procedures van de richtlijn (art. 25). 

Hett hoog beschermingsniveau is ook in deze richtlijn geïntegreerd in de 
criteriaa voor opneming en toelating. Anders dan in richtlijn 91/414 ontbreekt een 
overwegingg inzake de prioriteit voor de bescherming van mens en milieu. 

Opp enkele punten zijn in deze richtlijn elementen van voorzorg en preventie 
tee herkennen, in de betekenis zoals aangegeven in paragraaf 2.2.1. 

Hett voorzorgbeginsel komt tot uiting bij de normstelling voor lucht. Bij het 
voorzienn van de mogelijkheid van onaanvaardbare effecten op de luchtkwaliteit 
wordtt in beginsel geen toelating verleend, aldus beginsel 86. Daarmee is niet 
gezegdd dat in de praktijk van de toelating ook sprake is van voorzorg. Zo ont-
breektt juist voor 'lucht' een uitwerking van de normstelling. 

Hett preventiebeginsel komt naar voren in het voorschrift inzake het 'juist ge-
bruik',, met het beperken van het gebruik tot het strikt noodzakelijke (art. 3, 
zevendee lid) en in de doseringsbepaling inzake het zoveel mogelijk beperken van 
hett gebruik (Gb 65). Ook in de grondwaternormstelling, met doorgaans als norm 
hett laagst meetbare niveau, komt een preventiebenadering naar voren. Dat via 
naderr onderzoek (tenzij-criteria) deze normstelling kan worden doorbroken, wijst 
opp een minder preventiegerichte benadering. Daarbij komt dat het registratiestel-
sel,, met het onbreken van een toetsing vooraf, afbreuk doet aan het preventieka-
rakterr van het toelatingsstelsel. 

Dee toepassing van deze milieubeginselen in de praktijk van de besluitvor-
mingg moet worden afgewacht. 

5.66 Uitzonderingen op het toelatingsstelsel en bijzondere procedures 

Dee uitzonderingen en bijzondere procedures zijn veelal gelijk aan die van richt-
lij nn 91/414 (zie par. 4.6). Op de procedure voor de paralleltoelating en de gene-
tischh gemodificeerde organismen wordt hier niet ingegaan (zie par. 4.6.5 en 
4.6.6).. Enkele verschillen bij andere uitzonderingen komen hier aan de orde. 

5.6.15.6.1 De voorlopige toelating 

Eenn voorwaarde voor de voorlopige toelating - die geldt voor ten hoogste drie 
jaarr - is dat een andere lidstaat geen 'gegronde bezwaren' maakt ten aanzien van 
dee volledigheid van de dossiers. Na zo een bezwaar volgt een comitéprocedure, 
waarinn 'onverwijld' wordt besloten over de volledigheid van de dossiers (art. 15, 
tweedee lid). 
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Anderss dan in richtlijn 91/414 is voor een verlenging van de voorlopige 
toelatingg een termijn bepaald: ten hoogste eenjaar. Als voorwaarde is gesteld dat 
err 'goede redenen' zijn om aan te nemen dat de werkzame stof aan de opne-
mingscriteriaa zal voldoen (art. 15, tweede lid). Het doel van deze voorlopige 
toelatingg wordt, anders dan bij richtlijn 91/414, niet aangegeven. Geconcludeerd 
kann worden dat de lidstaten ook bij de voorlopige toelating voor biociden een 
ruimee discretionaire bevoegdheid hebben. Deze is wel beperkt tot in totaal ten 
hoogstee vier jaar. 

5.6.25.6.2 Noodsituaties 

Dee noodsituatie waarvoor een uitzondering kan gelden, is iets algemener gefor-
muleerdd dan in richtlijn 91/414. Het moet gaan om een 'onvoorzien, niet op 
anderee wijze te bestrijden gevaar', aldus art. 15, eerste lid. De regeling is verder 
dezelfdee als die van richtlijn 91/414. 

5.6.35.6.3 Proeven 

Dee regeling voor proeven of experimenten (art. 17) verschilt op enkele punten 
vann die van richtlijn 91/414. Verschillende situaties worden onderscheiden. Voor 
wetenschappelijkk onderzoek geldt een registratieplicht registratieplicht en voor productiegericht 
onderzoekk een meldingsplicht. Deze regelingg betreft ook het op de markt brengen 
(art.. 17, eerste lid). 

Indienn een product in het milieu terecht kan komen, is een toelating voor 
experimenteleexperimentele doeleinden vereist, die in ieder geval hoeveelheids- en gebiedsbe-
perkingenn bevat (art. 17, tweede lid). 

Dee regeling ziet ook op de situatie dat een proef plaatsvindt in een andere 
lidstaatt dan die waar het op de markt brengen plaatsvindt (art. 17, derde lid). 

5.6.45.6.4 Kaderformuleringen 

Wanneerr een biocide onder een zogenoemde kaderformulering valt, kan er een 
korteree en simpelere toelatingsprocedure zijn. Een kaderformulering heeft betrek-
kingg op een groep producten op basis van dezelfde werkzame stof, met dezelfde 
specificatiess (zelfde gebruik, zelfde gebruikerssoort), waarbij bepaalde afwijkin-
genn ten opzichte van eerder toegelaten biociden niet van invloed zijn op risico en 
doeltreffendheid.. De afwijking kan betrekking hebben op een lager percentage 
vann de werkzame stof, op vervanging van pigmenten, kleurstoffen en dergelijke, 
doorr andere met hetzelfde of een lager risico (art. 2 (j)). 

Toelatings-- en dossiervereisten zijn in principe niet anders dan bij de gewone 
toelatingsaanvraag,, maar gegevensverstrekking is hier mogelijk 'uit weten-
schappelijkk oogpunt niet nodig' of 'uit technisch oogpunt niet mogelijk' (art. 8, 
vijfdee lid). 
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Eenn lidstaat stelt, op verzoek of op eigen initiatief, een kaderformulering 
op.566 Wanneer een latere aanvraag onder een kaderformulering valt en de aan-
vragerr kan op de kaderformulering aanspraak maken in de vorm van een verkla-
ringg van toegang57, dient de aanvraag binnen 60 dagen te zijn behandeld (art. 
3,, vierde lid). 

5.6.55.6.5 Vrijwaringsclausule 

Hett gebruik of de verkoop van een toegelaten middel kan tijdelijk worden be-
perktt of verboden wanneer een lidstaat gegronde redenen heeft te oordelen dat 
eenn middel een onaanvaardbaar risico oplevert voor de gezondheid van mens of 
dier,, of voor het milieu (art. 32). Waar deze richtlijn spreekt van 'onaanvaard-
baarr risico' spreekt richtlijn 91/414 van 'gevaar' (par. 4.6.4). Evenals bij richt-
lij nn 91/414 volgt op toepassing van deze vrijwaringsclausule snel EG-besluitvor-
ming.. De lidstaatbevoegdheid tot afwijking is dus van korte duur. Anders dan bij 
richtlijnn 91/414 gaat het bij deze vrijwaring niet alleen om de situatie van weder-
zijdsee erkenning. 

5.77 Onderzoeksgegevens 

5.7.11 Dossiergegevens: de richtlijnbi]lagen 

Dee door een toelatingaanvrager te leveren dossiers met gegevens inzake een 
biocidee en de werkzame stof(fen) daarin moeten tenminste voldoen aan de vereis-
tenn van de bijlagen IIA en IIB van de richtlijn. 

Dezee richtlijnen bevatten een opgave van de gemeenschappelijke basisgegevens die 
vereistt zijn voor werkzame stoffen (IIA) en voor biociden (IIB). Daarnaast zijn er 
bijlagenn met aanvullende gegevens over de werkzame stoffen (IIIA ) en de biociden 
(IIIB) ,, de zogenoemde wachtlijsten. Hieruit worden voor de verschillende product-
soortenn voorschriften gekozen waaraan voldaan moet worden.58 Voor fungi, mi-
cro-organismenn en virussen zijn er aparte dossiervereisten (bijlagen IVA en IVB). 

Ookk voor de 'tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen' in het biocide moeten 
gegevenss worden geleverd. Hier zijn aanvullende risicobeoordelingen vereist 
wanneerr dat relevant is voor het gebruik van het biocide (Gb 4). 

Dee dossiers hebben onder meer betrekking op de eigenschappen van de stof, de 
analysemethoden,, het beoogde gebruik en de doeltreffendheid tegen doelorganis-
men,, toxicologische en ecotoxicologische neveneffecten, beschermingsmaatregelen 

Dee Engelse tekst maakt hierbij duidelijker onderscheid tussen de verplichting op verzoek (shall) en 
dee mogelijkheid op eigen initiatief (may). 
Ziee par. 4.2, gebruik van door anderen geleverde gegevens. 
Ditt zal gebeuren volgens de procedure van art. 28, tweede lid, aldus de Raad in de Motivering van 
dee Raad bij Gemeenschappelijk standpunt nr. 10/97 (PbEG 1997 C 69/13, p. 76). 
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enn indeling en etikettering. De dossiers dienen een gedetailleerde en volledige 
beschrijvingg te bevatten van uitgevoerde onderzoeken en gebruikte methoden, of 
eenn literatuurverwijzing voor die methoden (art. 8, vierde lid). 

Informatiee die niet noodzakelijk is wegens de aard van het product of de voorge-
steldee toepassingen, hoeft niet te worden verstrekt. Evenmin hoeft informatie die 
'wetenschappelijkk niet nodig of technisch niet mogelijk is' te worden verstrekt. 
Dee richtlijn noemt de aanspraak op een kaderformulering als voorbeeld van een 
situatiee waarin het niet noodzakelijk is gegevens te verstrekken (art. 8, vijfde 
lid). . 

Dee motivering voor het niet noodzakelijk zijn van het verstrekken van infor-
matie,, moet aanvaardbaar zijn voor de bevoegde autoriteit. Deze heeft dus een 
discretionairee ruimte bij het aanvaarden van de motivering. Wanneer bij evalua-
tiee van het dossier blijkt dat aanvullende informatie nodig is voor het bepalen van 
dee risico's, kan de bevoegde autoriteit daarom verzoeken (art. 8, zesde lid). 

Hett laat zich aanzien dat vage criteria als 'niet noodzakelijk wegens de aard 
vann het product' of 'wetenschappelijk niet nodig' het inzicht in en de eenvormig-
heidd van het beoordelingsproces niet bevorderen en een bron van toekomstige 
verschillenn van mening vormen. Niet duidelijk is immers wanneer wordt voldaan 
aann de genoemde criteria. 

5.7.1.15.7.1.1 Guidance documents 
Behalvee de richtlijnbijlagen met dossiervereisten en de Gemeenschappelijke 
beginselen,, zijn er technische toelichtingen, door de Commissie op te stellen 
volgenss de comitéprocedure van art. 28, tweede lid. Deze technische toelich-
tingenn hebben tot doel 'de dagelijkse uitvoering van deze richtlijn te vergemakke-
lijken'.599 Voor onduidelijkheden zoals hiervoor genoemd (vage criteria) wordt 
somss met een dergelijke toelichting een interpretatie vastgelegd. Anders dan in 
richtlijnn 91/414 is voor de totstandkoming van de toelichtingen een procedure 
aangegeven. . 

Dee technische en wetenschappelijke ondersteuning bij het opstellen van de toelich-
tingenn gebeurt door het European Chemicals Bureau (ECB). Voor de dossiervereis-
tenn is er bijvoorbeeld het 'Technical Guidance Document'.60 Daarnaast zijn er 
andere,, uitgebreide toelichtingen inzake de opneming in Annex I, de Gemeen-
schappelijkee beginselen, de productevaluatie, de risk assessment en milieu-emissie-
scenariodocumentenn en aanbevelingen voor notificatie.61 

Bekendd te maken in het EG-Publicatieblad (art. 33). 
Technicall  Guidance Document in support of the Directive 98/8/EC concerning the Placing of Bioci-
dall  Products on the Market', Final Draft, version 4.3.2, 2000. 
<http://ecb.jrc.it/biocides/>> (onder documents). 

http://ecb.jrc.it/biocides/
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5.7.1.25.7.1.2 Onderzoeksuitvoering 
Art.. 8, achtste lid, bepaalt dat de onderzoeksuitvoering in beginsel moet plaats-
vindenn conform de methoden van bijlage V van richtlijn 67/548/EEG62. Ook 
moet,, indien van toepassing, worden gewerkt conform richtlijn 86/609/EEG 
(beschermingg proefdieren)63 en conform richtlijn 87/18/EEG (Goede Laborato-
riumm Praktijken) (zie par. 6.13).M 

5.7.25.7.2 De beoordeling van gegevens 

Dee risicobeoordeling zoals uitgewerkt in de Gemeenschappelijke beginselen is 
eropp gericht risico's van het gebruik voor mens, dier en milieu te bepalen en 
beschermingsmaatregelenn vast te stellen, daarbij uitgaande van normaal gebruik 
enn van gebruik onder de ongunstigste omstandigheden die reëel te verwachten 
zijn.. Voor een werkzame stof moet altijd een risicobeoordeling plaatsvinden. 
Voorr de tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen moet dat gebeuren wanneer 
datdat relevant is voor het gebruik van het biocide. Het gaat daarbij om het gevaar 
vann de stof en om het effect, gezien de blootstelling (Gb 2, 3, 15 en 16). 

Dee milieubeoordeling houdt in dat voorspeld moet worden welke concentraties 
naarr verwachting geen schadelijke effecten op een milieucompartiment zullen 
hebbenn (predicted no effect concentration, PNEC). Een PNEC wordt bepaald aan 
dee hand van effecten op organismen.65 Wanneer het PNEC niet kan worden be-
paald,, moet kwalitatitief worden geschat. Per compartiment dient een blootstel-
lingsevaluatiee te worden uitgevoerd voor de concentratie van een stof die waar-
schijnlijkk zal worden aangetroffen (PEC - predicted environmental concentration). 
Ditt dient te gebeuren voor de milieucompartimenten waarvan bekend is of redelij-
kerwijss kan worden voorzien dat zij worden belast als gevolg van emissies, lozin-
gen,, andere verwijderingshandelingen of verspreidingsprocessen, met inbegrip van 
eenn relevante bijdrage van met biociden behandeld materiaal.66 Bij een PEC/PN-
ECC verhouding groter dan 1 kan sprake zijn van niet-toelating, maar ook kan nader 
onderzoekk vereist zijn, of kunnen maatregelen vereist worden ter beperking van 
hett risico. Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het risico moeten de 
normenn voor water, inclusief oppervlaktewater bestemd voor drinkwater en grond-
water,, bodem en lucht in aanmerking genomen worden, zoals in de Gb.67 Het 
gaatt hierbij om de voorzienbare concentraties, van de werkzame stof of de tot be-
zorgdheidd aanleiding gevende stof, bij voorgesteld gebruik. In alle gevallen geldt 
eenn 'tenzij-bepaling', inhoudende dat de norm niet geldt als wetenschappelijk 

622 Richtlijn 67/548/EEG, PbEG 1967 L 196/1, nadien gewijzigd. 
633 Richtlijn 86/609/EEG, betreffende de bescherming van dieren die voor experimentele en andere 

wetenschappelijkee doeleinden worden gebruikt, PbEG 1986 L 358/1, laatstelijk gewijzigd richtlijn 
2003/65/EG,, PbEG 2003 L 1/263. 

644 Richtlijn 87/18/EEG, PbEG 1987 L15/29, laatstelijk gewijzigd Commissierichtlijn 99/11, PbEG 
19999 L 77/8. 

655 Zoals de LD 50 (de Lethale Dosis waarbij de helft van de proeforganismen sterft). 
6666 Gb 39 - 43. 
677 G b 8 1 - 9 1. 
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wordtt aangetoond dat de betreffende concentratie onder relevante veldomstandighe-
denn niet wordt overschreden (water), zich geen onaanvaardbare accumulatie voor-
doett (bodem) dan wel zich geen onaanvaardbaar effect voordoet (waterorganis-
men)(Gbb 80). 

5.7.35.7.3 Gebruik van andere gegevens 

Bijj  de beoordeling en besluitvorming moeten de lidstaten ook rekening houden 
mett andere gegevens dan die van de aanvrager, waarvan zij redelijkerwijs op de 
hoogtee kunnen zijn (Gb 7a). Dit betekent dat de toelatingsinstantie verplicht is 
ookk andere gegevens dan de dossiergegevens structureel bij de toelatingsbeoorde-
lingg te betrekken. Te denken valt aan gegevens uit de openbare literatuur. 

5.7.45.7.4 Nieuwe informatie na toelating 

Eenn toelatinghouder van een biocide dient nieuwe informatie over een stof of een 
biocidee die van invloed kan zijn op de toelating onmiddellijk te melden aan de 
bevoegdee autoriteit (art. 14). Anders dan in in richtlijn 91/414 gaat het niet 
alleenn om informatie waarvan de toelatinghouder op de hoogte is, maar ook om 
informatiee waarvan deze redelijkerwijs mag worden geacht op de hoogte te zijn 
(art.. 14, eerste lid). In het bijzonder moet kennis worden gegeven van: 

nieuwee kennis of informatie over effecten op mens of milieu, 
veranderingenn in de samenstelling, 
ontwikkelingg van resistentie, 
administratievee veranderingen of aspecten als aard van de verpakking.68 

Dee lidstaten stellen zelfde andere lidstaten onmiddellijk in kennis van informatie 
overr schadelijke effecten of over nieuwe samenstellingen, verontreinigingen en 
dergelijkee (art. 14, tweede lid). Over het vervolg vermeldt de richtlijn niets. 

5.7.55.7.5 Gebruik van door anderen geleverde gegevens: gesloten-dossierstelsel 

Dee gesloten-dossierregeling van art. 12, ter bescherming van gegevens van een 
toelatinghouderr tegen gebruik door andere aanvragers, bevat enkele verschillen 
tenn opzichte van de regeling van richtlijn 91/414. De Biocidenrichtlijn werkt met 
eenn zogenoemde 'verklaring van toegang'. 

'Eenn verklaring van toegang is een document, ondertekend door de eigenaar of 
eigenaarss van relevante gegevens die op grond van deze richtlijn beschermd zijn, 
waarinn verklaard wordt dat die gegevens door de bevoegde autoriteit gebruikt 
mogenn worden voor toelating of registratie van een biocide krachtens deze richt-
lijn '' (art. 2, aanhef en onder 1). 

Dee laatste categorie, die samenhangt met eigen acties, lijk t hier een wat vreemde eend in de bijt. 
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Aangegevenn wordt dat de dossiergegevens wel mogen worden gebruikt door de 
Commissie,, door wetenschappelijke comité's en door lidstaten, met het oog op 
besluitenn tot weigering of schrapping van een stof (art. 12, derde lid). 

Dee periode gedurende welke gegevens niet gebruikt mogen worden door 
anderee toelatingaanvragers verschilt van die in richtlijn 91/414. Voor een nieuwe 
werkzamee stol69 voor een biocide is dit vijftien jaar na opneming (voor een ge-
wasbeschermingsmiddell  tien jaar) en voor een bestaande werkzame stof tien jaar. 
Wanneerr voor een bestaande stof een nationale termijn loopt, geldt de resterende 
periode,, met een maximum van tien jaar na het verstrijken van de implementatie-
termijnn (art. 12, eerste en tweede lid). 

5.7.65.7.6 Dierproeven en onderzoeksgegevens 

Dee regeling ter beperking van dierproeven met gewervelde dieren in art. 13, 
tweedee lid, komt overeen met die van richtlijn 91/414. Dezelfde conclusies 
kunnenn worden getrokken (par. 4.7.5). De regeling verleent lidstaten een zeer 
ruimee discretionaire bevoegdheid tot het al of niet treffen van maatregelen. De 
bepalingg inzake het door de bevoegde autoriteit aanmoedigen tot het samenwer-
kenn bij het verstrekken van gegevens, lijk t weinig voor te stellen. 

5.5.7.7.77 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Inn verband met de geheimhouding van gegevens bevat de richtlijn in art. 19 voor 
overgelegdee gegevens eenzelfde vertrouwelijkheidsregeling als richtlijn 91/414. 
Err zijn enkele verschillen. De aanvrager moet in elk afzonderlijk geval een 
volledigee motivering geven. De lidstaten moeten, om de vertrouwelijkheid van 
dee samenstelling van productformules te garanderen, de 'nodige stappen' nemen 
alss de aanvrager daarom verzoekt (art. 19, eerste lid). 

Bijj  de lijst van gegevens die 'in geen geval' als vertrouwelijk worden be-
schouwd,, wordt, anders dan in richtlijn 91/414, aangegeven dat het hier gaat om 
dee situatie nadat de toelating is verleend. 

Eenn toevoeging die belangrijke consequenties kan hebben, is dat informatie 
diee door de ontvangende bevoegde autoriteit als vertrouwelijk wordt aanvaard, 
ookk door andere instanties vertrouwelijk wordt behandeld. Het land met de min-
stee openbaarheid op dit punt zou daarmee normstellend zijn (art. 19, eerste lid). 
(Ziee over vertrouwelijkheid en openbaarheid hoofdstuk 7.) 

5.88 Controle en rapportage 

Evenalss richtlijn 91/414 bevat de Biocidenrichtlijn een zeer algemene bepaling 
inzakee de naleving. De lidstaten nemen de nodige maatregelen voor het toezicht 
opp biociden die op de markt zijn gebracht, om vast te stellen of deze aan de 

Nieuwee stoffen: stoffen die op 14 mei 2000 (twee jaar na inwerkingtreding van de richtlijn) nog 
niett op de markt zijn. Bestaande stoffen: stoffen die op deze datum op de markt zijn (art. 12, eerste 
lid,, jo. art. 34). 
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eisenn van de richtlijn voldoen (art. 24). De rapportageverplichting is driejaar-
lijks,, terwijl deze in richtlijn 91/414 jaarlijks is. Ook van de vergiftigingen die 
zichh hebben voorgedaan in verband met biociden moet verslag worden gedaan 
(art.. 24). De overige rapportageverplichtingen naar de lidstaten en naar de Com-
missiee zijn vergelijkbaar met die van richtlijn 91/414. 

Wanneerr lidstaten gegronde redenen hebben aan te nemen dat dossiers onvol-
ledigg zijn, is er een meldingsverplichting naar de betreffende bevoegde instantie 
enn naar de andere lidstaten en de Commissie (art. 18, tweede lid). Deze melding 
bijj  vermoeden van een onvolledig dossier ontbreekt in richtlijn 91/414. 

5.99 Overige bepalingen 

Richtlijnn 98/8 bevat enkele bepalingen die niet voorkomen in art. 91/414, waarop 
hierr kort wordt ingegaan. Doordat de relatie van deze bepalingen met de interne 
marktt niet altijd duidelijk lijkt , rijst de vraag of art. 95 hiervoor de juiste rechts-
basiss is (zie par. 3.1). Het betreft evenwel geen kernbepalingen van de richtlijn. 

5.9.15.9.1 Informatieverstrekking en reclame 

Dee lidstaten moeten zorgen dat er een systeem komt van algemeen verkrijgbare 
informatie,, om gebruikers van biociden in staat te stellen maatregelen te nemen 
terr bescherming van milieu en gezondheid, en de gezondheid en veiligheid op de 
werkplek.. Het gaat hierbij om 'beroepsmatige en industriële gebruikers en zo 
nodigg andere gebruikers van biociden' (art. 21). Daartoe moeten er veiligheidsin-
formatiebladenn komen, te verstrekken door de toelatinghouders, aldus art. 21. 

Inn het richtlijnvoorstel hadden de veiligheidsbladen alleen betrekking op beroeps-
matigg en industrieel gebruik. De reikwijdte is in de richtlijn verruimd, tot 'zo 
nodig'' andere gebruikers van biociden. Daarmee heeft milieu en gezondheid ook 
loss van de werkplek een zelfstandige plaats gekregen. Op dit punt verschilt deze 
regelingg van die in richtlijn 1999/45 (par. 6.4). 

BestrijdingBestrijding vergiftigingen 
Tenn behoeve van informatieverstrekking op medisch verzoek moet er in de lid-
staatt een instantie zijn die informatie van fabrikanten ontvangt over onder meer 
dee chemische samenstelling van de biociden en deze informatie waar nodig door-
geeft.. De informatie mag alleen gebruikt worden bij vermoedelijke vergiftigings-
gevallen,, voor aanwijzingen voor preventieve maatregelen en voor behandeling 
bijj  noodgevallen. De lidstaten moeten zorgen dat de instanties beschikken over 
dee vereiste informatie en dat de informatie vertrouwelijk blijf t (art. 23). De over-
gangstermijnn voor bestaande stoffen liep drie jaar na de inwerkingtreding van de 
richtlijnn af, dat wil zeggen op 14 mei 2003. Voorzover bekend is een dergelijke 
instantiee eind 2003 in Nederland nog niet in werking. 
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Reclame Reclame 
Elkee reclame voor een biocide moet, ingevolge art. 22, eerste lid, de volgende 
waarschuwingszinn bevatten: 

'Gebruikk biociden veilig. Leest vóór gebruik eerst het etiket en de productinforma-
tie.' ' 

Reclamess mogen bovendien niet naar het product verwijzen op een manier die 
misleidendd is met betrekking tot de gevaren van het product voor mens of milieu 
enn mogen aanduidingen als 'biocide met een gering risico of 'ongevaarlijk' onder 
geenn voorwaarde in reclames voorkomen (art. 22, tweede lid). 

Opmerkelijkk is dat het woord 'biociden' in de voorgeschreven standaardzin-
nenn mag worden vervangen door een 'nauwkeurige aanduiding', zoals houtcon-
serveringsmiddell  of ontsmettingsmiddel. 

5.9.25.9.2 Heffingen 

Voorr het in rekening brengen van de kosten die voortvloeien uit de procedures 
vann de richtlijn moeten de lidstaten een heffingensysteem hanteren voor de toela-
tingaanvragerss of -houders van biociden en voor degenen die een werkzame stof 
willenn doen opnemen. De heffingen dienen globaal de kosten te dekken van alle 
proceduress in verband met de richtlijn (art. 25). De uitwerking wordt aan de 
lidstatenn overgelaten.70 Richtlijn 91/414 regelt dit punt niet (maar Commissie-
verordeningenn voor de werkprogramma's van richtlijn 91/414 bevatten wel bepa-
lingenn over dergelijke heffingen). 

5.9.35.9.3 Aansprakelijkheid 

Eenn toelating doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de toelatinghouder. 
Voorr de fabrikant en, indien van toepassing, voor degene die voor het op de 
marktt brengen of het gebruik van het middel verantwoordelijk is, blijf t de alge-
menee burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid gelden, aldus art. 31. Een 
dergelijkee bepaling ontbreekt in richtlijn 91/414. 

5.100 Overgangsrecht Biocidenrichtlij n 

5.10.15.10.1 Overgangsregeling biociden op basis van bestaande stoffen 

Tott tien jaar na het aflopen van de implementatietermijn, dat wil zeggen tot 14 
meii  2010, gelden er overgangsmaatregelen (art. 16). Gedurende die tijd mogen 
dee lidstaten, in afwijking van een aantal richtlijnvereisten inzake toelating, hun 
'huidigee systeem of praktijk met betrekking tot het op de markt brengen van 
biociden'' blijven toepassen voor middelen op basis van bestaande stoffen. Van 

700 Aldus een uitleg vanuit de Europese Commissie, DG Milieu, Dir. E, in een brief aan de UK per-
manentee vertegenwoordiger (O7/00/O4/UK, ENV.E2/D/0/720032). 
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belangg is welke discretionaire ruimte hiermee aan de lidstaten wordt verleend. 
Art.. 16, eerste lid, luidt: 

'Inn verdere afwijking van artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1, en artikel 8, leden 2 en 
4,, en onverminderd de leden 2 en 3, mag een lidstaat gedurende een periode van 
tienn jaar vanaf de in artikel 34, lid 1, bedoelde datum zijn huidige systeem of 
praktijkk met betrekking tot het op de markt brengen van biociden blijven toepas-
sen.. Met name mag de lidstaat, overeenkomstig zijn nationale voorschriften, toela-
tenn dat op zijn grondgebied een biocide op de markt wordt gebracht dat werkzame 
stoffenn bevat die voor dat productsoort niet in bijlage I of IA zijn genoemd. Die 
werkzamee stoffen moeten op de in artikel 34, lid 1, bedoelde datum op de markt 
zijnn (...).' 

Mett de bevoegdheid het huidige systeem of praktijk met betrekking tot het op de 
marktt brengen te blijven toepassen verschilt deze overgangsbepaling van die van 
richtlijnn 91/414 (par. 4.9). De onderzoeksverplichting (art. 8, derde lid, richtlijn 
91/414)) ontbreekt. De formulering is ruimer. In richtlijn 91/414 is de bevoegd-
heidd tot het blijven toepassen van nationale voorschriften met name gericht op 
vereistenn inzake te verstrekken gegevens. 

Dee grote diversiteit aan producten die onder de Biocidenrichtlijn vallen en 
eenn diversiteit aan regelingen lijken een ruimere overgangsregeling dan in richt-
lij nn 91/414 te rechtvaardigen. De discretionaire bevoegdheid van deze overgangs-
regelingg is evenwel niet onbeperkt. Een eerste beperking vloeit voort uit de ver-
wijzingg naar de artikelen waarvan mag worden afgeweken. Andere bepalingen 
vann de richtlijn, voorzover niet direct samenhangend met de uitgezonderde arti-
kelen,, kunnen daardoor wel van toepassing zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
diee over vertrouwelijkheid van gegevens, over nieuwe informatie, over proefont-
heffingenn of over het niet toelaten van verkoop aan het grote publiek. Een twee-
dee beperking vloeit voort uit de terminologie van het blijven toepassen van het 
huidigg systeem. De bevoegdheid omvat niet het creëren van nieuwe nationale 
systemen. . 

Nuu het blijven toepassen van het nationale systeem een bevoegdheid is en 
geenn verplichting, lijk t dat ook ruimte te bieden voor het niet blijven toepassen 
vann het nationale systeem maar voor het toepassen van de richtlijncriteria en -
beginselen.. Daarmee worden richtlijndoelstellingen immers dichterbij gebracht. 
Hoewell  deze aanpak niet uitsluit dat een latere EG-stofbeoordeling afwijkt van 
eenn nationale beoordeling, is de kans hierop beperkt wanneer de evaluatie en 
besluitvormingg overeenkomstig de richtlijn-criteria en -beginselen verlopen. Deze 
stofbeoordelingg kan overigens nog geruime tijd uitblijven. 

Bijj  een wijziging van normen en technische voorschriften vereist de richtlijn 
gedurendee de overgangsperiode een notificatie.71 Gedurende deze periode lijken 
er,, afhankelijk van de keuzes van een lidstaat tot het al dan niet blijven toepassen 
vann het huidige systeem, verschillende toetsingskaders te kunnen zijn. 

Art.. 16, vijfde lid, verwijzend naar Notificatierichtlijn 83/189 (inmiddels richtlijn 98/34). 
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Wanneerr een lidstaat ervoor kiest het nationale systeem te handhaven, dan zullen 
niett de richtlijncriteria en beginselen maar de Verdragsbepalingen het toetsingska-
derr vormen voor eventuele toelatingsmaatregelen van lidstaten. 
Voorr maatregelen waarmee de richtlijn-criteria en beginselen worden toegepast, 
zullenn de richtlijncriteria en -beginselen het toetsingskader zijn. Voorzover een 
lidstaatt ook voor de bestaande stoffen een strenger regime zou willen gaan toepas-
sen,, afwijkend van wat de richtlijn toestaat, dan zal de afwijkingsprocedure van 
art.. 95 EG de aangewezen weg zijn. 

All  met al zal het voor het merendeel van de middelen nog zeer lang duren voor-
datt de harmonisatie feitelijk tot stand zal zijn gekomen. De Commissie moet in 
20077 rapporteren over de uitvoering van de richtlijn, met name over de vereen-
voudigdee procedures voor kader formuleringen, biociden met een gering risico en 
basisstoffenn (art. 18, vijfde lid). 

5.111 Conclusies Biocidenrichtlij n 

5.11.15.11.1 Normstelling en beoordeling 

Evenalss bij richtlijn 91/414 kan geconcludeerd worden dat de toelatingscriteria 
overr het algemeen een adequate basis bieden ter bescherming van mens en milieu 
bijj  de besluitvorming inzake biociden. 

Hett onderscheid tussen onaanvaardbare en schadelijke neveneffecten ont-
breektt in de toelatingscriteria van richtlijn 98/8. De 'onaanvaardbaarheid' is voor 
veell  effecten uitgewerkt in de beginselen voor de beoordeling en besluitvorming. 
Waarr dat niet is gebeurd zal er een zekere discretionaire bevoegdheid zijn voor 
dee lidstaat. 

Dee Gemeenschappelijke beginselen vereisen dat bij de besluitvorming, behal-
vee met aard en ernst van de effecten, ook met de werkzaamheid en met de voor-
delenn van het gebruik wordt rekening gehouden. Doordat deze beginselen iets 
meerr afwegingsruimte bevatten dan die van richtlijn 91/414, lijk t er ook iets 
meerr discretionaire bevoegdheid te zijn voor de lidstaat. 

Dee communautaire beoordeling van stoffen is ook in deze richtlijn weinig 
uitgewerkt.. Dat is te meer problematisch daar voor biociden op basis van bepaal-
dee stoffen ('met een gering risico') geen inhoudelijke beoordeling meer plaats-
vindtt op lidstaatniveau. 

Hoewell  de bescherming van mens en milieu, anders dan in richtlijn 91/414, 
geenn expliciete prioriteit heeft, kan de stofbeoordeling in richtlijn 98/8 toch als 
meerr adequaat worden beschouwd uit een oogpunt van bescherming doordat een 
alternatieventoetsingg voor de stoffen mogelijk is, doordat moet worden rekening 
gehoudenn met (bepaalde) cumulatieve effecten van stoffen en door het expliciet 
bijj  de beoordeling betrekken van de groep 'tot bezorgdheid aanleiding gevende 
stoffen'. . 
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5.11.25.11.2 De doorwerking van andere richtlijnen 

Dee richtlijn verwijst op veel plaatsen naar het van toepassing zijn van andere 
richtlijnen,, niet alleen via 'onverminderd-verwijzingen', maar ook doordat be-
paaldd wordt dat bij de toelating rekening moet worden gehouden met eisen van 
anderee richtlijnen. Zo bepalen de toelatingscriteria dat met de eisen krachtens 
anderee Gemeenschapsvoorschriften rekening moet worden gehouden, met name 
terr bescherming van mens en milieu. Bij de wederzijdse erkenning is er een 
uitdrukkelijkee verwijzing naar andere voorschriften, met name ter bescherming 
vann de gezondheid van distributeurs, gebruikers en werknemers. De Gemeen-
schappelijkee beginselen bepalen dat de richtlijnen inzake drinkwater en opper-
vlaktewater-bestemd-- voor-drinkwater doorwerken in de normstelling voor bioci-
den. . 

Dee hiërarchie tussen de richtlijnen is niet altijd duidelijk. Uit jurisprudentie 
kann worden afgeleid dat uit richtlijn 76/464 voor biociden aanvullende eisen 
kunnenn voortvloeien. De vraag of richtlijn 98/8 ook strengere eisen kan stellen 
dann andere richtlijnen speelt met name ten aanzien van richtlijn 76/769. Uit de 
bepalingenn van richtlijn 98/8 blijkt dat deze richtlijn aanvullend kan werken ten 
aanzienn van richtlijn 76/769. Met het oog daarop worden Commissiebesluiten op 
basiss van richtlijn 98/8 gevolgd door Raadsbesluitvorming in het kader van 
richtlijnn 76/769. Of een lidstaat ook tijdens de overgangsperiode van richtlijn 
98/88 voor middelen op basis van bestaande stoffen strengere eisen kan stellen 
dann richtlijn 76/769 is minder duidelijk, maar wel verdedigbaar. 

5.11.35.11.3 Instrumenten en uitzonderingen 

Naastt de opneming van stoffen, de toelating van middelen en de wederzijdse 
erkenningg van toelatingen, die in grote lijnen vergelijkbaar zijn met richtlijn 
91/414,, kent richtlijn 98/8 vereenvoudigde procedures voor 'biociden met een 
geringg risico' en voor 'basisstoffen'. Voor biociden met een gering risico is 
alleenn een registratie vereist. Deze middelen moeten worden toegelaten op basis 
vann een volledig dossier. De preventieve toetsing op lidstaatniveau vervalt voor 
dezee middelen. De inhoudelijke beoordeling gebeurt alleen op communautair 
niveau,, voor de stof. Ook voor de basisstoffen geldt dat alleen communautaire 
beoordelingg plaatsvindt. Afgewacht moet worden wat deze verschuiving van de 
beoordelingg naar het EG-niveau betekent voor het nationale beschermingsniveau. 

Doorr de verschillende stoffenlijsten, de verschillende bijlagen met dossier-
vereisten,, afhankelijk van producttypen, en de soms globale vereisten in verband 
mett toelating, zoals het niet noodzakelijk zijn van informatie wanneer deze 'we-
tenschappelijkk niet nodig is', vermindert het inzicht in en de eenvormigheid van 
dee besluitvorming. De verschillende uitzonderingen op het toelatingsstelsel, zoals 
dee registratie, de uitzondering voor basisstoffen en de uitzondering voor kader-
formuleringenn (zelfde stoffen, zelfde gebruik), maar ook de voorlopige toelating, 
dragenn mogelijk enerzijds bij aan snellere procedures en aan meer flexibiliteit, 
maarr anderzijds wordt hiermee een deel van de preventieve toetsing losgelaten, 
hetgeenn uit milieubeschermingsoogpunt ongewenst kan zijn. 
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5.11.45.11.4 Harmonisatie en discretionaire bevoegdheden lidstaat 

Dee Biocidenrichtlijn harmoniseert de toelatingsregelgeving in hoofdlijnen op 
vergelijkbaree wijze als richtlijn 91/414. 

Voorr de beoordeling van de stoffen geldt ook in deze richtlijn een 'gemeen-
schappelijkk recht en beleid', waarbij de de besluitvorming geheel op EG-niveau 
plaatsvindt.. De Biocidenrichtlijn centraliseert meer doordat de inhoudelijke be-
sluitvormingg over de biociden met een gering risico en over de basisstoffen ook 
eenn communautaire zaak is. 

Hett toelatingsstelsel voor de beoordeling van de middelen is verregaand 
geharmoniseerd,, met de toelatingscriteria en -procedures, de beginselen voor 
beoordelingg en besluitvorming. De dossiervereisten liggen vast in de richtlijn-
bijlagen,, maar de vage criteria die hierbij zijn gebruikt, zullen noodzaken tot 
interpretatie.. De richtlijn bevat geen vrij-verkeersclausule op basis waarvan 
lidstatenn bijvoorbeeld het op de markt brengen van producten die aan bepaalde 
criteriaa voldoen, niet mogen belemmeren. 

Dee voor lidstaten resterende bevoegdheden bij de toelatingsbeoordeling wor-
denn met het stelsel van de wederzijdse erkenning van toelatingen verder inge-
perkt.. De lidstaat behoudt wel bevoegdheden tot het stellen van bepaalde voor-
schriften,, maar bij beperkende voorschriften volgt al gauw communautaire be-
sluitvorming. . 

Opp een aantal punten is er een facultatieve harmonisatie waarbij lidstaten 
keuzemogelijkhedenn hebben. Dat geldt voor de dierproefregeling, de voorlopige 
toelating,, de 'opgebruikregeling' en bepaalde (etiketterings)voorschriften bij 
wederzijdsee erkenning. Lidstaten kunnen hier een regeling treffen, maar ze 
hoevenn dat niet en is er dus, binnen de grenzen van het Verdrag, een discretio-
nairee bevoegdheid. Dat geldt ook voor de overgangsregeling, op basis waarvan 
lidstatenn het huidige systeem of de eigen praktijk voor het op de markt brengen 
vann biociden mogen blijven toepassen, voor de middelen op basis van bestaande, 
nogg niet beoordeelde stoffen. De overgangsregeling verleent, gezien de formule-
ringg en gezien de verwijzingen, meer discretionaire bevoegdheden dan de over-
gangsregelingg van richtlijn 91/414. 

Dee richtlijn bevat ten aanzien van het gebruik van biociden geen uitputtende 
regeling.. Er zijn enkele algemene, zij het wel ver strekkende voorschriften, zoals 
diee over 'juist gebruik'. In de overwegingen bij de richtlijn is overigens aangege-
venn dat de lidstaten niet mag worden verhinderd 'nadere' of 'extra' eisen te 
stellenn aan het gebruik van middelen. Een dergelijke afwijking mag niet strijdig 
zijnn met de richtlijn en moet dienen ter bescherming van het milieu of de ge-
zondheid.. Ook bij een wederzijdse erkenning behoudt een lidstaat een zekere 
ruimtee om extra voorschriften te stellen, overeenkomstig andere Gemeenschaps-
rechtt en met name met het oog op de gezondheid, in het bijzonder van werkne-
mers. . 
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5.122 Enkele verschillen tussen de richtlijne n 98/8/ËG en 91/414/EEG 

Rechtsgrondslag g 
Richtlijnn 98/8: art. 100A EG-Verdrag (thans art. 95 EG). 
Richtlijnn 91/414: art. 43 EG-Verdrag (thans art. 37 EG). 

Categorieënn werkzame stoffen 
Richtlijnn 98/8: onderscheid stoffen voor biociden (bijlage I), stoffen voor bioci-
denn met een gering risico (bijlage IA) en basisstoffen (bijlage IB). 
Richtlijnn 91/414: één stoffenlijst. 

Registratiess in richtlij n 98/8 
Richtlijnn 98/8 kent een lichter registratie-regime, voor middelen op basis van 
bijlagee IA-stoffen. Richtlij 91/414 kent geen registratie. 

Kaderr  formulerin g in richtlij n 98/8 
Voorr biociden van eenzelfde groep (zelfde werkzame stoffen, zelfde specifica-
ties)) geldt een vereenvoudigde en verkorte toelatingsprocedure. Richtlijn 91/414 
kentt geen kaderformulering 

Basisstoffenn in richtlij n 98/8 
Richtlijnn 91/414 kent geen basisstoffen. Voor biociden op basis van basisstoffen 
voorr biociden is geen toelating vereist. 

Tott  bezorgdheid aanleiding gevende stoffen in richtlij n 98/8 
Voorr tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen (niet-werkzame stoffen) gelden 
inn richtlijn 98/8 meer en duidelijker beoordelingsvereisten. 
Richtlijnn 91/414 bevat enkele bepalingen inzake hulpstoffen. 

Beoordeling::  alternatieventoetsing en cumulatie in richtlij n 98/8 
Richtlijnn 98/8: alternatieventoetsing mogelijk voor werkzame stoffen en bij 
stofbeoordelingg rekening houden met bepaalde cumulatie-effecten. 

Toelatingscriteria a 
Inn richtlijn 98/8 ontbreekt het onderscheid onaanvaardbare/schadelijke effecten. 

Gebruik k 
Anderss dan richtlijn 91/414 bevat richtlijn 98/8 een verbod op verkoop aan het 
grotee publiek voor bepaalde categorieën middelen. 

Prr  oefontheffing 
Dee regeling voor proeven in richtlijn 98/8 reguleert het op de markt brengen. Bij 
hett in het milieu brengen is een toelating voor experimentele doeleinden vereist. 
Dee regeling voor proeven in richtlijn 91/414 reguleert het in het milieu brengen. 
Daarvoorr is een proefonmeffing vereist. 
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Dossiervereisten n 
Richtlijnn 98/8 selecteert dossiervereisten uit meerdere bijlagen en zondert gege-
venss uit die wetenschappelijk niet nodig of technisch niet vereist zijn. 

Vertrouweli jj  kheid 
Opp grond van richtlijn 98/8 dienen volgende ontvangende autoriteiten het ver-
trouwelijkheidsregimee van de eerste ontvangende autoriteit te aanvaarden. 

Overwegingen n 
Richtlijnn 98/8 verleent, anders dan richtlijn 91/414, in de overwegingen geen 
prioriteitt aan een hoog beschermingsniveau. 

Bevoegdheidd tot afwijkin g 
Richtlijnn 98/8 overweegt dat een lidstaat nadere gebruikseisen mag stellen, in 
verbandd met milieu- en gezondheidseffecten, mits niet strijdig met de richtlijn. 
Dee tekst van richtlijn 98/8 vermeldt dat een lidstaat aanvullende eisen mag stel-
lenn in het kader van andere richtlijnen, in het bijzonder inzake werknemersbe-
scherming.. In richtlijn 91/414 ontbreken deze bepalingen. 

Vri jj  - verkeersclausule 
Richtlijnn 91/414: vrij-verkeersclausule voor producten met residuen die aan norm 
voldoen.;; vrij verkeer voor gewasbeschermingsmiddelen bestemd voor export. 
Richtlijnn 98/8: geen vrij-verkeersclausule. 

Vrijwaringsclausul e e 
Eenn tijdelijke beperking of verbod betreft in richtlijn 91/414 alleen de weder-
zijdsee erkenning; in richtlijn 98/8 ook situaties daarbuiten. 

Wederzijdsee erkenning 
Dee wederzijdse erkenning is in richtlijn 98/8 gedetailleerder uitgewerkt. Bij de 
ruimm geformuleerde afwijkingsmogelijkheid kunnen maar beperkt aanvullende 
voorschriftenn worden gesteld door de lidstaat. Het niet-toelaten of beperken van 
dee toelating is een communautaire bevoegdheid. In richtlijn 91/414 zijn de be-
voegdhedenn minder duidelijk uitgewerkt. 

Overgangsperiode e 
Richtlijnn 98/8 heeft een ruimere overgangsregeling voor middelen op basis van 
bestaande,, nog niet beoordeelde stoffen. In afwijking van enkele artikelen mag 
hett huidige systeem voor het op de markt brengen toegepast blijven. 
Bijj  richtlijn 91/414 betreft de bevoegdheid tot het blijven toepassen van het eigen 
stelsell  de dossiervereisten en er gelden onderzoeksvereisten. 

Overigee bepalingen 
Richtlijnn 98/8 regelt enkele zaken die niet worden geregeld in richtlijn 91/414. 



6.. Overige EG-regelingen en bestrijdingsmiddelen 

Hoewell  de richtlijnen 91/414 en 98/8 het centrale kader vormen voor de toela-
tingg van bestrijdingsmiddelen, zijn ook (delen van) andere richtlijnen daarvoor 
vann belang. Deze worden hierna behandeld. De behandeling richt zich op de 
raakvlakkenn met de toelating en/of gebruik van bestrijdingsmiddelen. Aan de 
ordee komen: 

6.1 1 
6.2 2 
6.3 3 

6.4 4 

6.5 5 

6.6 6 
6.7 7 
6.8 8 
6.9 9 
6.10 0 
6.11 1 

6.12 2 
6.13 3 

richtlijnn 79/117 
richtlijnn 76/769 
richtlijnenn 76/895, 
86/362,, 86/363, 90/642 
richtlijnn 1999/45 

richtlijnn 2001/18 

verordeningg 2037/2000 
verordeningg 304/2003 
richtlijnn 2000/60 
richtlijnn 76/464 
richtlijnn 80/68 
richtlijnn 75/440 

richtlijnn 98/83 
richtlijnenn 87/18 
enn 88/320 

Verbodsbepalingenn bestrijdingsmiddelen 
Beperkingg gevaarlijke stoffen en preparaten 

Residuen n 
Indeling,, verpakking en kenmerken (Prepara-
ten) ) 
Doelbewustee introductie genetisch gemodifi-
ceerdee organismen 
Ozonlaagg afbrekende stoffen 
In-- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen 
Kaderrichtlijnn water 
Aquatischh milieu/gevaarlijke stoffen 
Grondwater r 
Kwaliteitt oppervlaktewater bestemd voor 
drinkwater r 
Drinkwater r 

Goedee Laboratorium Praktiiken (GLP) 

6.11 Richtlij n 79/117/EEG: Verbodsbepalingen bestrijdingsmiddelen 

Doel Doel 
Doell  van richtlijn 79/1171 (in deze paragraaf: de richtlijn) is het opheffen van 
handelsbelemmeringenn als gevolg van verschillen tussen lidstaten in verbods-
smaatregelenn voor bestrijdingsmiddelen. Het lijk t gerechtvaardigd in principe 
verbodsmaatregelenn toe te staan voor middelen op basis van stoffen die ook bij 
juistt gebruik een schadelijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van mens 
off  dier of een onaanvaardbare invloed op het milieu. Voor enkele middelen 
kunnenn in beperkte mate nationale afwijkingen voor bepaalde toepassingen tijde-

Richtlijnn van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen, PbEG 1979 L 33, laatstelijk 
gewijzigdd verordening 807/2003, PbEG 2003 L 122/36. Rechtsbasis: artikel 100 EG-Verdrag. 
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lij kk worden toegestaan, met name voor middelen waaraan om ecologische rede-
nenn behoefte bestaat en waarbij de gevaren geringer zijn dan bij eerder toegela-
tenn toepassingen, aldus samengevat enkele richtlijnoverwegingen. 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn verbiedt het op de markt brengen en toepassen van bestrijdingsmid-
delenn die zijn gebaseerd op de actieve stoffen genoemd in de richtlijnbijlage, 
waaronderr kwikverbindingen, persistente organische chloorverbindingen zoals 
aldrin,, dieldrin en DDT, en de verbindingen ethyleenoxide en captafol (art. 3 j° 
bijlage). . 

Dee richtlijn bepaalt - imperatief - dat een actieve stof wordt opgenomen in 
dee bijlage wanneer gebruik ervan, zelfs bij juiste toepassing, schadelijke gevol-
genn heeft of kan hebben voor de gezondheid van mens of dier, of onaanvaardba-
ree schadelijke invloed heeft of kan hebben op het milieu (art. 6, zesde lid). 
Hieruitt blijkt een vroege voorzorgbenadering: ook de gevolgen die de stof 'kan 
hebben'' zijn reden tot plaatsing op de verbodslijst. 

Afwijkingenn van de verbodsbepalingen zijn tijdelijk toegestaan voor de stof-
fenn en in de gevallen aangewezen in de bijlage (art. 4). Deze afwijkingen zijn 
bedoeldd voor toepassingen waaraan om ecologische redenen bijzondere behoefte 
bestaatt en waarbij de eventuele gevaren geringer zijn dan van andere toepassin-
gen,, aldus een overweging bij de richtlijn (negende overweging). Hier geldt een 
substitutiebenadering:substitutiebenadering: de afwijkingen moeten worden opgeheven zodra minder 
gevaarlijkee behandelingen beschikbaar komen (tiende overweging). De afwijkin-
genn zijn inmiddels vervallen. 

Tijdelijkee ontheffing (maximaal 120 dagen) van een verbod is mogelijk bij 
onvoorzienbaarr teeltbedreigend gevaar dat niet op andere wijze kan worden 
tegengegaan.. Op een ontheffing volgt communautaire besluitvorming (art. 7 en 
8).. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt in 1984 over de 
bevoegdheidd van een lidstaat tot beëindiging van een van het verbod uitgezon-
derdee toepassing. 

Dee toepassing van het aldrin-bevattende middel is terecht beëindigd nu een minder 
gevaarlijkk middel beschikbaar is gekomen. 'Gelet op de bepalingen van deze ver-
bodsrichtlijn,, gelezen in samenhang met de considerans, lijdt het naar het oordeel 
vann het College geen twijfel dat een Lid-Staat, indien al niet verplicht, dan toch 
zekerr bevoegd is om een tengevolge van de richtlijn reeds beperkte toelating van 
eenn aldrin-bevattend bestrijdingsmiddel geheel te beëindigen zodra een minder 
gevaarlijkk middel beschikbaar is gekomen.'2 

BesluitvormingBesluitvorming over stoffen 
Wijzigingenn binnen de groepen van stoffen en besluiten over de uitzonderingen, 
opp basis van wetenschappelijke en technische kennis, worden vastgesteld door de 
Commissie,, via een comitéprocedure. De Commissie moet tenminste om de twee 
jaarr nagaan of wijzigingen vereist zijn (art. 6, vierde lid). 

22 CBB 19 april 1984, nr. 68/01/20 (aldrin, Shell), niet gepubliceerd. 
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Overr het toevoegen van een nieuwe stof aan de bijlage beslist de Raad (art. 
6,, eerste en derde lid, j° art. 8). Sinds 1991 zijn geen stoffen meer toegevoegd. 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie, discretionaire ruimte richtlijn 79/117 
Middelenn bestemd voor onderzoek of voor uitvoer naar derde landen (art. 5) 
vallenn niet onder de richtlijn. Het richtlijnverbod heeft bovendien geen betrek-
kingg op zeer geringe verontreinigingen vanwege het fabricageproces, voorzover 
negatievee effecten voor mens, dier of milieu zijn uitgesloten (art. 3). 

Hett begrip bestrijdingsmiddel is in deze richtlijn beperkt tot landbouwbestrij-
dingsmiddelenn (art. 2 (1)). De richtlijn heeft alleen betrekking op de middelen op 
basiss van de stoffen genoemd in de bijlage, aldus het Hof van Justitie in 1989. 

Dezee zaak betrof de import van het niet-toegelaten houtverduurzamingsmiddel 
improsol.. De richtlijn beoogt geen volledige harmonisatie van nationale regelingen 
inzakee het op de markt brengen en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Een nationale 
wettelijkee regeling betreffende handel in en gebruik van bestrijdingsmiddelen hoeft 
duss niet te worden uitgelegd in het licht van deze richtlijn, alus het Hof.3 De 
Hogee Raad oordeelt vervolgens dat de wetgever het begrip bestrijdingsmiddel 
ruimerr mag uitleggen dan gebeurt in richtlijn 79/117.4 

Hett op de markt brengen en het gebruik van de middelen die onder deze richtlijn 
vallen,, kan, gezien doel en inhoud van de richtlijn, beschouwd worden als ver-
gaandd geharmoniseerd. De afwijkingsmogelijkheden zijn vastgelegd en zijn be-
perkt.. Strengere normstelling is op onderdelen evenwel niet uitgesloten. Het is 
lidstatenn namelijk geoorloofd uitzonderingen op het verbod in bepaalde gevallen 
toee te staan (art. 4). Zij moeten dat dus niet. Ook is er ruimte voor strengere 
normstellingg ten aanzien van de zuiverheid van enkele stoffen. De richtlijnbijlage 
bevatt maximumgehalten voor onzuiverheden in een stof. Strengere normen, met 
eenn lager onzuiverheidsgehalte (een hoger zuiverheidsgehalte), zijn toegestaan, 
zoo blijkt ook uit een overweging bij een uitvoeringsrichtlijn.5 

Ditt betrof onder meer de stof dicofol. De grens voor dit zuiverheidsgehalte van 
dicofoll  staat in 1992 in Nederland ter discussie. Het gebruik hiervan was verboden 
bijj  een onzuiverheid van meer dan 1 g DTT en aanverwante verbindingen per kg 
dicofol.. De Bestrijdingsmiddelencommissie meent dat de norm op grond van eco-
toxicologischee normen 0,1 g zou moeten zijn. De minister antwoordt dat afwijking 

HvJEGG 7 november 1989, Jur. 1989, p. 3533, Men R 1990/5, nr. 33 m.nt. Jans, SEW 1990, p. 
588-5900 (Improsol). Zie hierover ook L. Kramer, European Environmental Law Casebook, London 
1993,, p. 343-355. Kramer merkt op dat de beantwoording van de vragen eenvoudig was daar uit 
dee titel van de richtlijn al duidelijk is dat deze beperkt is. Toegevoegd kan worden dat het boven-
dienn in casu om een houtverduurzamingsmiddel ging, terwijl de richtlijn landbouwmiddelen betreft. 
HRR 5 maart 1991, NJ 1991, 510 m.nt. ThWvV. 
Richtlijnn van de Raad 90/533/EEG (PbEG 1990 L 296/63) bevat een uitzondering voor zeven 
(groepenn van) stoffen uit de bijlage van richtlijn 79/117, waaronder dicofol. 
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niett mogelijk is.6 Dit antwoord spoort niet met de bovengenoemde toelichting bij 
dee uitvoeringsrichtlijn, waar de Raad overweegt dat, gezien de toenmalige stand 
vann de harmonisatie, actieve stoffen met een hoger zuiverheidsgehalte dan in de 
richtlijnn voorgeschreven, mogen worden verboden, mits aan de Verdragsbepalin-
genn en andere rechtsbeginselen wordt voldaan (vijfde overweging). 

VerhoudingVerhouding tot andere richtlijnen 
Richtlijnn 79/117 bevat geen bepalingen over de afbakening met andere richtlij-
nen.. Richtlijn 91/414 verwijst meermalen naar richtlijn 79/117 als zijnde onver-
minderdd van toepassing.7 Commissieverordening 3600/92 geeft voorrang aan 
richtlijnn 79/117 boven richtlijn 91/414.8 

Dee huidige praktijk, waarbij geen stoffen worden opgenomen in richtlijn 
79/117,, lijk t op gespannen voet te staan met de imperatieve bepaling inzake 
opnemingg van een stof als deze bepaalde gevolgen heeft. In de literatuur is opge-
merktt dat deze richtlijn zijn belang zal verliezen vanwege richtlijn 91/414.9 

Richtlijnn 91/414 vormt evenwel geen vervanging van richtlijn 79/117, omdat 
opnemingg van een stof in richtlijn 79/117 altijd de neveneffecten betreft, terwijl 
bijj  richtlijn 91/414 niet-opneming een gevolg kan zijn van het ontbreken van 
gegevenss of het ontbreken van een aanvraag. Een door richtlijn 79/117 verboden 
stoff  heeft bovendien andere gevolgen. Een stof komt dan bijvoorbeeld op de lijst 
tee staan van de Verordening in- en uitvoer gevaarlijke stoffen. 

ImplementatieImplementatie en betekenis voor toelating en gebruik in Nederland 
Dee bestrijdingsmiddelen waarop richtlijn 79/117 betrekking heeft zijn in 2003 in 
Nederlandd niet toegelaten. Implementatie van de richtlijn vond plaats door wijzi-
gingg van toelatingsbesluiten (beëindigingen).10 Alleen een aantal zuiverheidsge-
haltess werd, zoals hiervoor aangegeven, vastgelegd in regelgeving.11 Deze im-
plementatiee via toelatingsbesluiten lijk t onvoldoende (zie par. 3.4.1). 

Toelichtingg wijziging Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmid-
delen,, Stcrt. 1992, 54. 
Art.. 4, zesde lid (intrekkingstermijn toelating). Art. 8, tweede lid (besluitvorming lidstaat tijdens 
dee overgangsperiode richtlijn 91/414). 
Dee procedures van deze verordening (eerste fase werkprogramma) mogen niet de werking van 
richtlijnn 79/117 beletten (10e overweging, in verband met lopend onderzoek naar de stoffen atrazin 
enn quintozeen). Ook art. 9 (procedures) van deze verordening geeft voorrang aan richtlijn 79/117. 
Kramerr 2000, p. 168. Eerder stelde Kramer dat de verboden van deze richtlijn niet uitgebreid 
wordenn zolang de toelatingsrichtlijn nog in ontwikkeling is (Kramer 1990, p. 13). 
Dee wijziging van de Uitvoeringsbeschikking bestrijdingsmiddelen, Stcrt. 1993, 91, vermeldt: 'De 
middelenn aldrin, dieldrin en heptachloor zijn thans niet meer toegelaten, zodat het voorhanden of 
inn voorraad hebben reeds uit dien hoofde verboden is.' De wijziging van de Uitvoeringsbeschikking 
betroff  alleen het in voorraad hebben van aldrin, omdat daarvoor in art. 4 van deze Uitvoeringsbe-
schikkingg een speciale regeling bestond (ingevolge art. 10, tweede lid, Bmw). 
Regelingg samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen (SIVEB), Stcrt. 
1980,, 340, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 1998, 3. (Bijlage I, Zuiverheidseisen voor onder meer dicofol 
enn maleine hydrazide). 
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RecenteRecente ontwikkelingen 
Inn 2003 doet de Commissie een voorstel voor een verordening met verbodsbepa-
lingenn voor persistente organische verontreinigingen (POP's), waarbij richtlijn 
79/1177 zal worden ingetrokken.12 Het voorstel dient ter uitvoering van het Ver-
dragg van Stockholm (POP-Verdrag) en van het UNECE-Protocol inzake opzette-
lij kk geproduceerde POP's.13 Het voorstel omvat de hele levenscyclus, dus ook 
dee productie van stoffen, het beheer van voorraden en de afvalstoffen. Veel van 
dezee POP's zijn bestrijdingsmiddelen. Voor de meeste in het Verdrag of het 
Protocoll  voorkomende bestrijdingsmiddelen-POP's is het op de markt brengen en 
hett gebruik al verboden ingevolge richtlijn 79/117. 

Hett voorstel bevat interessante punten. Voorgesteld wordt de verordening te 
baserenn zowel op art. 175, eerste lid, als - waar dat relevant is voor de werking 
vann de interne markt - op art. 95. Het voorstel richt zich op een tiental stoffen. 
Nieuwee stoffen zullen via een comitéprocedure worden toegevoegd, nadat over 
diee stoffen in het kader van het Verdrag of het Protocol is besloten tot opneming. 
Hett 'gebruik' van een stof heeft in het voorstel ook betrekking op de stof als 
bestanddeell  van geproduceerde voorwerpen. Informatie over de gezondheid en 
dee veiligheid van de mens en over het milieu wordt in het voorstel, onvermin-
derdd richtlijn 90/313, niet als vertrouwelijk beschouwd. 

Mett deze verordening zou het regime van richtlijn 79/117 worden gecontinu-
eerdd voor de bestrijdingsmiddelen die tot de POP's horen. Een lacune blijf t dan 
nogg dat voor overige stoffen die vanwege neveneffecten worden beëindigd een 
kaderr ontbreekt waarin deze status duidelijk is vastgelegd. 

6.22 Richtlij n 76/769/EEG: Beperking gevaarlijke stoffen en preparaten 

Doel Doel 
Richtlijnn 76/76914 (in deze paragraaf: de richtlijn) beoogt de bescherming van 
menss en milieu tegen stoffen en preparaten die milieugiftige eigenschappen heb-
benn of het milieu kunnen verontreinigen, en het opheffen van de handelsbelem-
meringenn die ontstaan door de verschillende voorschriften inzake het op de markt 
brengenn en gebruik van de stoffen. Daartoe is het noodzakelijk wettelijke bepa-
lingenn onderling aan te passen, aldus enkele overwegingen. 

COM(2003)) 333 def., Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffendee persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van de Richtlijn 79/117 
enn 96/59. 
Hett Protocol inzake POP's bij het regionale Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtveront-
reinigingg over lange afstand (CLRTAP) van de UNECE, Aarhus, 24 juni 1998 {Trb. 1998, 288 en 
2000,, 9); Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (UNEP), 
Stockholmm 22 en 23 mei 2001 {Trb. 2001, 171). 
Richtlijnn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van 
hett gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten, PbEG 1976 L 262/201, laatstelijk gewij-
zigdd richtlijn Parlement en Raad 2003/53 (26e wijziging, nonylfenol e.a.). Rechtsgrondslag: art. 
100;; wijzigingen art. 100A en art. 95 EG. 
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Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn beperkt het op de markt brengen en het gebruik van een aantal ge-
vaarlijkee stoffen en preparaten, waaronder stoffen voor bestrijdingsmiddelen. De 
genoemdee stoffen en preparaten mogen alleen onder de gestelde voorwaarden op 
dee markt worden gebracht. De lidstaten moeten daartoe maatregelen nemen (art. 
2a).. Sommige stoffen mogen alleen voor bepaalde toepassingen worden gebruikt. 
Voorr andere stoffen worden alleen bepaalde toepassingen verboden. Soms wor-
denn maximumconcentratiegrenzen gesteld of specifieke gebruiksvoorschriften 
gegeven.. Voor enkele stoffen/producten zijn handel en gebruik helemaal verbo-
den.. Enkele beperkingen voor bestrijdingsmiddelen luiden (samengevat): 

OrganischeOrganische tinverbindingen mogen niet op de markt worden gebracht om te wor-
denn gebruikt als biocide in aangroeiwerende verf en mogen niet op de markt wor-
denn gebracht of worden gebruikt als stoffen en bestanddelen van preparaten die 
fungerenn als biociden ter voorkoming van aangroei wering. Dit geldt onder meer 
voorr alle vaartuigen bedoeld voor gebruik op volle zee, in kustgebieden, estuaria, 
opp binnenwateren of op meren, en voor alle apparatuur in kontakt met water.i5 

ArseenverbindingenArseenverbindingen mogen niet worden gebruikt als verbindingen en bestand-
delenn van preparaten bestemd om te worden gebruikt ter voorkoming van bepaalde 
aangroeii  en ter bescherming van hout. Evenmin mag aldus behandeld hout in de 
handell  worden gebracht. In afwijking hiervan mogen de genoemde stoffen alleen 
wordenn gebruikt in industriële installaties voor het impregneren van hout onder 
vacuümm of onder druk met bepaalde CCA oplossingen. Dit hout mag alleen voor 
bepaaldee professionele en industriële toepassingen worden gebruikt.16 

PentachloorfenolPentachloorfenol mag niet worden gebruikt in stoffen boven een bepaalde 
concentratie.. Voor lidstaten aan de oceaan zijn er uitzonderingen.17 

CreosootCreosoot mag niet worden gebruikt voor de behandeling van hout. Het behan-
deldee hout mag evenmin in de handel worden gebracht. In afwijking hiervan mo-
genn de stoffen in bepaalde installaties of door professionele gebruikers worden 
gebruiktt bij een bepaalde samenstelling. Voor deze stoffen gelden verpakkings-
voorschriftenn voor het in de handel brengen (minimumgrootte) en toepassingsbe-
perkingenn (professioneel gebruik en bijvoorbeeld niet binnen gebouwen of op 
speelplaatsen).. Voor het tweedehandsproduct zijn er afzonderlijke gebruiksbeper-
kingen.18 8 

BesluitvormingBesluitvorming over stoffen 
Hett opnemen van stoffen in de bijlage van richtlijn 76/769 vereist richtlij nwijzi-
ging.. Pogingen van de Commissie om een eenvoudiger procedure te introduce-
ren,, hadden alleen tot resultaat dat voor de stoffen die al onder de richtlijn val-
len,, wijzigingen of aanpassingen 'aan de technische vooruitgang' plaatsvinden 

155 Commissierichtlijn 2002/62 (negende aanpassing technische vooruitgang), PbEG 2002 L 183/58. 
166 Richtlijn 89/677/EEG, PbEG 1989 L 398/19, gewijzigd richtlijn 2003/2/EG, PbEG 2003 L 4/9. 
177 Richtlijn 91/173/EEG, PbEG 1991 L 85/34, gewijzigd richtlijn 99/51/EG, PbEG 1999 L 142/22. 
188 Richtlijn 94/60/EG, PbEG 1994 L 365/1, gewijzigd richtlijn 2001/90, PbEG 2001 L 283/41. 
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volgenss de comitéprocedure.19'20 Art. 2bis is niet bedoeld voor andere wijzin-
gen.. Een commissiebesluit op basis van art. 2bis, waarin voor enkele lidstaten 
eenn afwijking werd toegestaan, werd door het Hof vernietigd vanwege een on-
juistee rechtsbasis.21 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie, discretionaire ruimte richtlijn 76/769 
Dee richtlijn is niet van toepassing op vervoer en uitvoer naar derde landen (art. 
1,, tweede lid). Onderzoek en ontwikkeling zijn uitgezonderd van de richtlijnbe-
perkingenn (art. 2). Hoewel de tekst van de richtlijn landbouwbestrijdingsmid-
delenn niet uitzondert en niet afzonderlijk verwijst naar richtlijn 79/117, bevat de 
stoffenlijstt geen landbouwbestrijdingsmiddelen. 

Dee rechtsgrondslag en doelstelling van de richtlijn wijzen op een beoogde 
totalee harmonisatie voor de genoemde stoffen. De richtlijn vereist dat de stoffen 
alleenn onder de vastgestelde voorwaarden op de markt gebracht en gebruikt mo-
genn worden (art. 2). De tekst van de richtlijn geeft daarover echter geen volledi-
gee duidelijkheid. Een vrij-verkeer sclausule, op grond waarvan niet-verboden 
gebruikk zou moeten worden toegestaan, ontbreekt. Het Hof spreekt met betrek-
kingg tot art. 2 van deze richtlijn over 'minimum requirements'.22 Mogelijk doelt 
hett Hof hier niet zozeer op de harmonisatievorm maar op de beperkte werkings-
sfeerr van de richtlijn. Duidelijk is dit niet. 

Hett CBB overweegt in 2003, in zijn uitspraken inzake creosoot en wolman-
zouten,, dat art. 2 zowel ruimte biedt 'voor een uitleg waarbij de betreffende 
stoffenn op bijlage I onder de aldaar vastgestelde voorwaarden in ieder geval op 
dee markt mogen worden gebracht, als voor de opvatting dat deze stoffen op de 
marktt mogen worden gebracht en gebruikt indien tenminste aan de voorwaarden 
iss voldaan'.23 Dit is voor het CBB in beide zaken aanleiding tot het in stellen 
vann een (gelijkluidende) prejudiciële vraag (zie ook Deel III par. 11.3.4.2). 

Dee vierde overweging, inzake het opheffen van belemmeringen, is een aanwijzing 
voorr het ontbreken van ruimte voor aanvullende voorwaarden. Ook de procedure 
voorr aanscherping van de normstelling en de praktijk waarbij afwijkingsprocedures 
gevoerdd worden, zijn aanwijzingen dat geen sprake is van minimumvoorwaarden, 
alduss het CBB. Het CBB verzoekt het Hof uitspraak te doen over de vraag of de 
Stoffenrichtlijnn toestaat dat een lidstaat aanvullende voorwaarden stelt aan het op 
dee markt brengen en gebruik van een biocide waarvan de werkzame stof is opge-
nomenn op bijlage I van de Stoffenrichtlijn. 

Hett CBB gaat in deze zaak niet in op de exacte bepalingen voor de betreffende 

Kramerr 2000, p. 165. 
Art.. 2bis verwijst naar art. 29 van richtlijn 67/548/EEG, zoals gewijzigd bij richtlijn Raad 96/56/-
EG,, PbEG 1996 L 236/35; daarna wijzigingen bij commissierichtlijnen). 
HvJEGG 18 juni 2002, zaak C-314/99, Jur. 2002, p. I- 5521 (Nederland/Commissie, cadmium Oos-
tenrijkk en Zweden). 
HvJEGG 11 juli 2000, zaak C-473/98 (Toolex/Kemikalieinspektionen), Jur. 2000, p 1-5681. 
CBBB 26 juni 2003 (par. 8.3.5), M en R 2003/10, nr. 144K en CBB 26 juni 2003, AWB 00/689 en 
02/15022 (par. 6.2), n.g. 
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stoffenn en producten in de richtlijn. Afhankelijk van de omschrijving - die per 
stoff  verschilt - van de verboden of beperkingen, kan er ruimte zijn voor een 
lidstaatt tot aanvullende normstelling. Waar de richtlijn een norm stelt voor een 
bepaaldee component van een preparaat, lijk t aanvullende normstelling door een 
lidstaatt voor een andere component niet bij voorbaat uitgesloten. Een algemeen 
verbod,, met enkele specifieke uitzonderingen wijst wel op een uitputtende rege-
lingg voor de stof. Waar alleen enkele toepassingen worden verboden, kunnen 
anderee toepassingen toegestaan zijn. Waar de richtlijn de stof reguleert, kunnen 
dee toepassingen van met de stof behandelde producten toegestaan zijn, zo oor-
deeltt het Hof over producten die zijn verduurzaamd met PCP. 

Naarr aanleiding van prejudiciële vragen over met PCP behandelde producten 
oordeeltt het Hof dat de normstelling voor PCP (richtlijn 91/173) niet van toepas-
singg is op met PCP behandelde producten. Hoewel de PCP-regeling behandeld 
houtt voor enkele bijzonder gevaarlijke toepassingen verbiedt, heeft deze bepaling 
niett tot doel de grenswaarden op alle hout van toepassing te verklaren. Lidstaten 
kunnenn hiervoor in beginsel eigen grenswaarden bepalen, aldus het Hof.24 

Dezee uitspraak geeft aan dat de exacte omschrijving van een verbod, in samen-
hangg met de basisbepalingen, doorslaggevend is. De werkingssfeer van de richt-
lij nn omvat niet de, andere dan genoemde, met deze stof behandelde producten. 

Dee vraag naar de bevoegdheid voor een lidstaat tot strengere normstelling 
krijgtt een extra dimensie wanneer het een bestrijdingsmiddel betreft. Dan gaat 
namelijkk meespelen de vraag naar de verhouding tussen de richtlijnen 76/769 en 
98/88 en daarmee de vraag of een lidstaat op basis van richtlijn 98/8 strengere 
normenn zou mogen stellen dan die van richtlijn 76/769. 

VerhoudingVerhouding tot andere richtlijnen 
Richtlijnn 76/769 geldt 'onverminderd de toepassing van andere desbetreffende 
communautairee voorschriften' (art. 1, eerste lid). Dat betekent bijvoorbeeld dat 
inn het kader van richtlijn 76/464 aanvullende eisen gesteld kunnen worden voor 
stoffenn of producten die onder deze richtlijn vallen.25 Het toepassen van stren-
geree normstelling kan dus voortvloeien uit andere richtlijnen. 

Dee ruimte voor lidstaten om aanvullende voorwaarden te stellen voor bioci-
denn hangt samen met de verhouding tussen richtlijn 76/769 en de Biocidenricht-
lijn.266 Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen de situatie na opneming 
vann een stof op de Biocidenrichtlijn en de situatie daaraan voorafgaand (de over-
gangsperiode).. De Biocidenrichtlijn bepaalt dat richtlijn 76/769 'onverminderd' 
vann toepassing is (art. 1 en 6). De 'onverminderd'-verwijzing is dus wederzijds. 
Bijj  de behandeling van de Biocidenrichtlijn is aangegeven dat de besluitvorming 
overr stoffen in het kader van de Biocidenrichtlijn aanleiding kan zijn tot wijzi-

244 HvJEG 1 oktober 1998, zaak C-127/97 (Burstein), Jur. 1998 p. 1-6005, M en R 1998/11, nr. 19K. 
255 HvJEG 29 september 1999, zaken C-231/97 (De Rooij) en C-232/97 (Nederhoff), Jur. 1999, p. I-

63555 en 6385. 
266 Zie ook de behandeling van dit onderwerp bij richtlijn 98/8 (par. 5.1.4). 
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gingg van richtlijn 76/769. Richtlijn 98/8 en niet richtlijn 76/769 harmoniseert 
namelijkk de toelating.27 Na de besluitvorming over een stof in het kader van 
richtlijnn 98/8 zal deze richtlijn richtinggevend zijn voor de toelatingsbesluitvor-
ming,, zo blijkt, behalve uit het systeem van richtlijn 98/8, ook uit art. 16 van 
dezee richtlijn. 

Voorr de overgangsperiode, voorafgaand aan de besluitvorming op basis van 
98/8,, is de situatie iets anders. Richtlijn 76/769 biedt dan, met haar beperkingen 
vann op de markt brengen en gebruik, voor biociden een 'kader' dat de ontwikke-
lingg van de positieve lijst aanvult, aldus een overweging bij de Biocidenrichtlijn. 
Opp grond van het voorzorgbeginsel wordt, in afwachting van die harmonisatie, 
doorr de Commissie het op de markt brengen en gebruik van arseen bijvoorbeeld 
nogg aangepast in het kader van richtlijn 76/769.28 Richtlijn 76/769 vormt dus 
gedurendee deze overgangsperiode een kader voor communautaire maatregelen. 
Dee vraag is evenwel of dit kader als uitputtend is bedoeld. Anders gezegd: heeft 
eenn lidstaat een bevoegdheid tot strengere normstelling dan die van richtlijn 
76/769,, wanneer die lidstaat op basis van de Biocidenrichtlijn, onder toepassing 
vann de criteria (en gemeenschappelijke beginselen) van deze richtlijn, oordeelt 
datt strengere normstelling vereist is. Verdedigbaar lijk t dat een lidstaat die be-
voegdheidd heeft. De lidstaat heeft immers gedurende deze overgangsperiode een 
discretionairee bevoegdheid (zie par. 5.1.4.1). Het CTB heeft voor een strengere 
benaderingg gekozen bij de toelatingsbesluiten inzake creosoot en wolmanzouten 
(cca),, waarover thans door het CBB een prejudiciële vraag gesteld is. Helaas 
heeftt het CBB in deze vraag niet de verhouding van richtlijn 76/769 tot richtlijn 
98/88 betrokken. 

Gezienn de hierna volgende praktijk van afwijkingsprocedures (op basis van 
art.. 100A EG-Verdrag, thans art. 95 EG) lijk t het kader van richtlijn 76/769 
doorr lidstaten als uitputtend te worden beschouwd.29 

AfwijkingsproceduresAfwijkingsprocedures op basis van art. 95 EG: PCP, creosoot en arseen 
Nederlandd deed in verband met strengere normstelling een beroep op de afwij-
kingg sprocedure van art. 100A EG-Verdrag (thans art. 95 EG) (zie par. 3.3.3), 
onderr meer voor de stoffen PCP en creosoot.30 

277 Zie hierover ook de zevende overweging bij Commissierichtlijn 2003/2 inzake aanpassing van 
richtlijnn 76/769 (arseen), PbEG 2003 L 4/9. 

288 Commissierichtlijn 2003/2/EG, PbEG 2003 L 4/9 (arseen). 
299 Nederland heeft aangegeven deze procedure 'zekerheidshalve' te volgen (Stb. 2003, 104, p. 7, 

Besluitt PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (gecreosoteerd hout)). 
300 Nederland deed (in 1992) ook voor cadmium een beroep op art. 100A, vierde lid. Dit werd niet 

doorgezett omdat de cadmiumbelasting door toepassing als kleurstof en dergelijke geen dominante 
roll  zou spelen, waardoor handhaving van de scherpere concentratiegrens niet langer noodzakelijk 
zouu zijn (toelichting Cadmiumbesluit Wms 1999, Stb. 149, p. 9-10). Het commissiebesluit waarmee 
Zwedenn en Oostenrijk het groene licht kregen om hun strengere maatregelen voor cadmium te 
bijvenn toepassen, werd door Nederland om formele redenen voor vernietiging voorgedragen bij het 
Hof,, waarop vernietiging volgde (zie onder Besluitvorming stoffen). De Commissie evalueert de 
risico'ss (vijfde overweging richtlijn 99/51/EG, PbEG 1999 L 142/22). 
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PentachloorfenolPentachloorfenol (PCP) 
Dee toepassing van PCP als bestrijdingsmiddel is sinds 1989 (voor houtverduurza-
ming)) en sinds 1992 (voor textielbehandeling) in het kader van de Bestrijdings-
middelenwett niet meer toegelaten. Nederland doet in 1992 een beroep op de 
afwijkingsmogelijkheidd van art. 100A.31 De Nederlandse regelgeving is strenger 
dann die van de PC P-richtlijn.32 Het bevestigende besluit van de Commissie33 

volgtt pas in 1999, op basis van art. 95, vierde lid, EG. 

Inmiddelss hebben de Commissie en de lidstaten een uitgebreide heroverweging en 
evaluatiee van alternatieven uitgevoerd en is de richtlijn op het niveau gebracht van 
dee Nederlandse wijziging.34 Daarom zijn de striktere Nederlandse maatregelen 
gerechtvaardigd,, ook al zijn er geen specifieke omstandigheden. Ook aan de ande-
ree criteria wordt voldaan.35 Ook Duitsland en Denemarken deden voor PCP een 
beroepp op art. 100A, vierde lid. De strengere normen voor PCP worden door de 
Commissiee 'bevestigd'.36 Het aanvankelijke Deense standpunt dat de richtlijn mi-
nimumharmonisatiee bevat, deelt de Commissie niet.37 

Creosoot Creosoot 
Dee Nederlandse normstelling in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet is 
strengerr dan die van de creosootrichtlijn.38 Nederland doet in 1995 voor creo-

Dee PCP-richtlijn werd in Nederland onder meer geïmplementeerd in de Warenwetregeling pen-
tachloorfenol,, Stcrt. 1994, 35 . De aangemelde Warenwetregeling valt, aldus de Commissie, buiten 
hett toepassingsgebied van de PCP-richtlijn daar deze het in de handel brengen van behandelde 
warenn betreft (Nota van toelichting bij Besluit 23 september 1997 houdende vaststelling van het 
Warenwetbesluitt Pentachloorfenol, Stcrt. 1997, 471). 
Aann de stoffenlijst toegevoegd bij PCP-richtlijn 91/173/EEG van de Raad (negende wijziging richt-
lij nn 76/769/EEG, PbEG 1991 L 85/34); (wijziging richtlijn 1999/51/EG, PbEG 1999 L 142/22. 
Beschikkingg 1999/831/EG, PbEG 1999 L 329/15. 
Richtlijnn 99/51/EG, PbEG 1999 L 142/22. De concentratie PCP in stoffen en preparaten mag niet 
hogerr zijn dan 0,1 massaprocent. Dit komt neer op een verbod van het gebruik van stoffen en 
preparatenn waaraan PCP of zouten of esters daarvan met opzet zijn toegevoegd. Voor enkele 'aan 
eenn oceaan gelegen lidstaten' geldt tot en met 31 december 2008 een uitzondering. 
Hett ontbreken van een expliciet verbod in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet is voor de 
Commissiee kennelijk geen probleem. De Commissie concludeert dat 'bij de toepassing in de prak-
tijkk is gebleken dat PCP bevattende producten niet worden toegelaten (...)'. De goedkeuring wordt 
verleendd onder voorwaarde dat de toelatingen in overeenstemming zijn met de EG-richtlijn. 
Dee eerste positieve beschikking van de Commissie {PbEG 1992 C 334/8), inzake de strengere 
normstellingg in Duitsland, wordt door het Hof vernietigd vanwege motiveringsgebreken (HvJEG 17 
meii  1994, zaak C-41/93, Jur. 1994, 1-1829, SEW 1994, p. 819-828, m.nt. Mortelmans). In 1994 
volgtt een gemotiveerde beschikking (94/783/EEG, PbEG 1994 L 316/43). 
Commissiebeschikkingg 96/211/EG, PbEG 1996 L 68/32. Hoewel de Deense praktijk strenger is 
(ontheffingenn werden nooit toegestaan), laat deze regelgeving meer vrijheid omdat ook andere 
uitzonderingenn dan die van de richtlijn kunnen worden toegestaan. De Commissie bepaalt daarom 
datt geen ontheffing mag worden verleend waarvan de voorwaarden minder stringent zijn dan die 
vann de afwijkingen van het verbod op het gebruik van PCP waarin de richtlijn voorziet. 
Richtlijnn 94/60/EG, PbEG 1994 L 365/1. Deze regeling werd geïmplementeerd in de Warenwetre-
gelingg algemene chemische produktveiligheid en in het Besluit tot wijziging van het Besluit imple-
mentatiee EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1995, 447). 
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soott een beroep op art. 100A, vierde lid EG-Verdrag.39 De Regeling SIVEB, 
waarinn de relevante onzuiverheidsgehalten zijn opgenomen, wordt genotifi-
ceerd.400 In 1999 bevestigt de Commissie, op basis van art. 95, vierde lid, EG, 
dee strengere normstelling in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. 

Dee strengere nationale eisen zijn gerechtvaardigd. In de beschikking overweegt de 
Commissiee onder meer dat de situatie in Nederland specifiek is vanwege het groot-
schaligee gebruik als oeverbeschoeiing en - mede daardoor - het hoogste gebruik 
inn de EG per km2. De Commissie concludeert dat er, ondanks onzekerheden in 
verbandd met blootstelling, voldoende gegevens zijn die reden tot bezorgdheid 
gevenn en die aanleiding geven tot toepassing van het voorzorgbeginsel. De Com-
missiee onderzoekt of aanpassing van de EG-norm vereist is.41 

Terwijll  de Commissie deze afwijking behandelt, is het CTB in 1966 voornemens 
bijj  de toelating over te gaan tot verdere verscherping van de norm voor creosoot. 

Nadatt van departementale zijde wordt gewezen op notificatieverplichtingen die 
langg zouden kunnen duren, wordt de toelating verlengd.42 In 1999 volgt alsnog 
eenn beperking van de toelating.43 Voor deze strengere normstelling wordt de ken-
nisgevingg in het kader van de Biocidenrichtlijn de juiste procedure geacht.44 

Inn 2001 geeft Nederland, op basis van art. 95, vijfde lid, EG, alsnog kennis van 
hett voornemen strengere maatregelen, in te voeren door wijziging van het Besluit 
PAK-houdendee coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (gecreosoteerd hout). 

Dee Commissie concludeert dat Nederland nieuwe wetenschappelijke gegevens heeft 
geleverdd in verband met de bescherming van het milieu (water, sediment en grond-
water).. Deze waren ten tijde van de vaststelling van richtlijn 94/60 niet bekend. 
Dee problematiek is specifiek voorzover het de blootstelling betreft. Deze wijkt af 
vann die in andere lidstaten. De Commissie keurt de bepalingen goed, zij het dat 
dezee wel in strijd zijn met de inmiddels vastgestelde richtlijn 2001/90.45 

Inn 2002 volgt een derde afwijkingsprocedure, op basis van art. 95, vierde en 
vijfdee lid, waarop uiteindelijk positief wordt beslist. 

399 De toegestane concentratie voor benzo(a)pyreen in creosoot en carbolineum is beperkter en de 
toepassingsbeperkingenn gaan verder (toelichting wijzigingsbesluit Besluit implementatie EEG-stof-
fenrichtlijnn Wet milieugevaarlijke stoffen, Stb. 1995, 447, par. 4). 

400 Toelichting wijziging Regeling SIVEB, Stcrt. 1997, 193. 
411 Commissiebeschikking 1999/832/EG, PbEG 1999 L 329/25. Vergelijkbare beschikkingen voor 

Duitslandd en Zweden. 
422 CTB, C-44.3.2, p. 4, 6 februari 1996 (voornemen beperkingen en verlenging met vijfjaar. 
433 Onder meer CTB-besluit, namens de minister van VWS, 30 maart 1999, inzake Creosootolie CCO 

425,, met het voornemen tot beëindiging per 1 oktober 1999. 
444 Zie de toelichting op het Besluit wijziging Besluit PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke 

stoffenn met betrekking tot gecreosoteerd hout, Stcrt. 2003, 104 (par. 1.2 en 3). 
455 Commissiebeschikking 23 januari 2002, 2002/59/EG, PbEG 2002, L 23/37. 
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Omdatt Nederland het al voor de vaststelling van richtlijn 2001/90 noodzakelijk 
achttee haar nationale bepalingen te handhaven, beoordeelt de Commissie de kennis-
gevingg op basis van art. 95, vierde lid. Wederom wordt de blootstellingssituatie als 
hett specifieke probleem beschouwd. De door Nederland aangevoerde gegevens zijn 
nogg niet meegenomen bij richtlijn 2001/90. Deze zal op basis van deze gegevens 
wordenn herzien. Nederland voldoet aan de overige criteria (geen willekeurige 
discriminatie,, geen verkapte beperking van de handel tussen lidstaten en geen 
hinderpaall  voor de werking van de interne markt).46 

Arseen-Arseen- en koperverbindingen/verduurzaamd hout 
Richtlijnn 76/769 bepaalt dat arseenverbindingen niet zijn toegelaten voor bepaal-
dee bestemmingen, onder meer bestemmingen in kontakt met water en de toepas-
singg ter bescherming van hout, tenzij bepaalde impregneertechnieken worden 
gebruikt.47 7 

Inn 2001 is in Nederland het 'Ontwerp-Besluit met koperverbindingen ver-
duurzaamdd hout'48 gepubliceerd, waarbij niet de productie wordt verboden maar 
well  de import, handel en toepassing van het verduurzaamde hout. Het hout zal 
alleenn kunnen worden geëxporteerd. 

Dee toelichting bij het ontwerp vermeldt dat de productie, overeenkomstig de EG-
regeling,, rechtsgeldig kan plaatsvinden, maar niet de import, handel en toepassing. 
Geconstateerdd wordt dat de 'verhandeling' van het verduurzaamde hout niet is 
geharmoniseerdd (par. 4.1). 

Inn 2003 is de EG-regeling voor arseenverbindingen echter vervangen. Ook voor 
hett gebruik van het behandelde hout zijn nu beperkingen opgenomen. 

Hett behandelde hout wordt alleen toegestaan voor professionele en industriële 
toepassingenn wanneer dat nodig is voor de veiligheid en niet waarschijnlijk is dat 
mensenn ermee in aanraking komen (onder meer utiliteitsbouw, lawineweringen, 
steunmurenn en telefoonpalen). Bovendien is aangegeven wanneer het hout niet mag 
wordenn gebruikt (onder meer voor woningbouw).49 

Nuu ook voor het gebruik beperkingen (en uitzonderingen op deze beperkingen) 
zijnn opgenomen in de EG-regeling, rijst de vraag welke discretionaire bevoegd-
heidd Nederland heeft om het gebruik verdergaand te beperken. Het voorliggende 
ontwerp-besluitt zou immers een totaalverbod inhouden. Naar verluidt zal Neder-
landd in 2004 de laatste EG-beperkingen implementeren en zal met het oog op 
verdergaandee beperkingen een art. 95 procedure worden gevolgd.50 

466 Commissiebeschikking 31 oktober 2002, 2002/884/EG, PbEG 2002, L 308/30. 
477 Bijlage, nr. 20, toegevoegd bij richtlijn 89/677/EEG, PbEG 1989 L 398/19. 
488 Stcrt. 2001, 147. 
499 Richtlijn 2003/2/EG, PbEG 2003 L 4/9. 
500 Persbericht VROM 22-12-2003 en tel. mededeling F. Herwijnen, ministerie VROM, 18 januari 

2004. . 
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ImplementatieImplementatie en betekenis voor toelating en gebruik in Nederland 
Richtlijnn 76/769 en uitvoeringsrichtlijnen daarvan werden onder meer geïmple-
menteerdd in Wet milieugevaarlijke stoffen-regels.51 De Besluitgever vond voor 
bestrijdingsmiddelenn kennelijk implementatie via toelatingsbesluiten voldoen-
de.522 Dat lijk t uit EG-rechtelijk oogpunt niet voldoende. Incidenteel werd regel-
gevingg vastgesteld vanwege niet-Bmw-toepassingen (PCP)53 of met het oog op 
uitvoerr (creosoot) die niet onder de Bmw valt.54 

Dee onduidelijkheid over de discretionaire ruimte voor de lidstaat heeft ertoe 
bijgedragenn dat CTB-toelatingsbesluiten met veel vertraging tot stand kwamen. 

6.33 Richtlijnen 76/895/EEG, 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG: 
Residuen n 

Doel Doel 
Dee residurichtlijnen (in deze paragraaf: de richtlijnen) hebben als doel het be-
schermenn van mens en dier tegen de effecten van residuen in landbouwproducten 
enn het opheffen van handelsbelemmeringen vanwege verschillen in normstelling 
voorr deze residuen, aldus samengevat enkele overwegingen in de richtlijnen.55 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijnen bevatten normen voor de residuen in: groenten en fruit (76/895), 
granenn (86/362), levensmiddelen van dierlijke oorsprong (86/363) en producten 
vann plantaardige oorsprong, inclusief groenten en fruit (90/642). De richtlijnbij-
lagenn bevatten lijsten met gewassen of (delen van) producten en vastgestelde 

511 Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen. 
522 Het Besluit van 24 november 1993 tot wijziging van het Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn 

Wett milieugevaarlijke stoffen, Stb. 1993, 651, vermeldt in de toelichting dat kwikverbindingen op 
grondd van de Bmw niet meer toegelaten zijn, dat de toelatingsbesluiten voor arseenverbindingen zijn 
aangepastt aan de richtlijntekst en dat organotinverbindingen ook, op een uitzondering na, niet meer 
zijnn toegelaten (par. 1.4). Ook uit par. 1.3 van deze toelichting blijkt dat ook voor andere stoffen 
dee praktijk van de vergunningverlening als voldoende werd beschouwd voor de implementatie. 

533 Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet milieugevaarlijke stoffen, Stb. 1992, 455 (nadien 
gewijzigd).. Dit besluit bevat een algemeen verbod voor toepassing van PCP, waarbij in de toelich-
tingg wordt aangegeven dat het besluit niet ziet op het gebruik van PCP voorzover daaromtrent 
regelss zijn gesteld bij de Bmw. 

544 Besluit van 18 september 1995 tot wijziging van het Besluit implementatie EEG-stoffenrichtlijn Wet 
milieugevaarlijkee stoffen (par. 3). Nadien is dit Besluit gewijzigd in het Besluit implementatie EG-
verbodsrichtlijnn Wms 1998 (Stb. 1998, 260). Voor het behandelde product zijn regels gesteld in het 
Besluitt PAK-houdende coatings Wet milieugevaarlijke stoffen (gecreosoteerd hout), Stb. 2003, 14. 

555 Richtlijn 76/895/EEG, betreffende de vaststelling van de maximale hoeveelheden residuen van 
bestrijdingsmiddelenn in en op groenten en fruit, PbEG 1976 L 340/26, laatstelijk gewijzigd Com-
missierichtlijnn 2003/113/EG, PbEG 2003 L 324/24; Richtlijn 86/362/EEG, betreffende de vaststel-
lingg van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen, PbEG 1986 L 
221/37,, laatstelijk gewijzigd Commissierichtlijn 2003/113/EG; Richtlijn 86/363/EEG tot vaststelling 
vann maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke 
oorsprong,, PbEG 1996 L 221/43, laatstelijk gewijzigd Commissierichtlijn 2003/113/EG; Richtlijn 
90/642/EEG,, tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijidngsmiddelen in en op 
bepaaldee produkten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit, PbEG 1990 L 
211/6,, laatstelijk gewijzigd Commissierichtlijn 2003/113/EG; Rechtsbases: art. 43 en 100. 
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maximuraresidugehaltenn (MRL's= maximum residue limits) voor bestrijdings-
middelen. . 

Eenn MRL heeft de landbouwkundige praktijk als uitgangspunt. MRL's, die sinds 
19766 door de Gemeenschap worden vastgesteld, komen tot stand door bij een 
'goedee landbouwkundige praktijk' de voorkomende residuen te meten, vervolgens 
dee blootstelling te berekenen en de aanvaardbare dagelijkse dosis (ADI) te bereke-
nen.. Wanneer het voorkomende residu de ADI overschrijdt, zijn maatregelen of 
eenn verbod vereist. Volgens WTO-regels moeten de MRL's van de Codex Ali -
mentarius566 in acht worden genomen.57 Hoewel bij het vaststellen van een MRL 
dee inname van een stof uit andere voedingsbronnen wordt onderzocht, wordt geen 
rekeningg gehouden met blootstelling via andere bronnen, thuis of op het werk, of 
mett gecumuleerde blootstelling.58 Tot nu toe zijn slechts voor een beperkt deel 
vann de producten communautaire MRL's vastgesteld.59 In bepaalde gevallen kun-
nenn zogenoemde 'importtoleranties' worden vastgesteld.60 

Inn 1997 werden de residurichtlijnen belangrijk gewijzigd. Sindsdien is er, voor 
situatiess waarin een geharmoniseerde norm ontbreekt, een 'verzoeningsprocedu-
ree ' voor het vaststellen van residugehalten bij verschillen in normstelling tussen 
lidstatenn van in- en uitvoer. Ook is een procedure ingesteld voor het, in aanslui-
tingg op de regeling van richtlijn 91/414, in de richtlijnen opnemen van voorlopi-
gee communautaire residunormen. De residugehalten gelden nu ook voor uitvoer 
naarr derde landen, zij het met uitzonderingen. De rapportageverplichtingen van 
lidstatenn inzake controle zijn sinds 1997 verscherpt.61 De richtlijnen bevatten 
ookk bepalingen inzake bemonstering62, monitoring, controle en rapportage.63 

Eenn traag werkend FAO/WHO-overleg waarin wereldwijd MRL's worden vastgesteld (zie bijvoor-
beeldd European Community Comments on the Joint FAO/WHO Evaluation of Codex Alimentarius 
andd other FAO and WHO Work on Food Standards, Codex Circular Letter CL 2003/8-CAC, d.d. 
5-3-2003). . 
Veell  Codex-MRL's zijn voor de Gemeenschap niet aanvaardbaar (COM(2003) 117 def. p. 5). 
COM(2003)) 117 def. p. 6. Vergelijk de normstelling in de VS (Deel IV, par. 21.1.2). 
Vastgesteldd zijn circa 17.000 MRL's voor circa 300 stoffen. In totaal zou het om circa 160.000 
MRL'ss kunnen gaan (Introduction to EC Pesticides Residues Legislation, ongedateerd, <http://eur-
opa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/introen.pdff  > (geraadpleegd januari 2004). 
Bijvoorbeeldd Working Document, Guidance Notes on EC Import Tolerances, Doc.7196/VI/99rev.I 
<http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/working_en.pdf>> (geraadpleegd de-
cemberr 2003) en CTB, HTB, Risico voor de mens: Volksgezondheid, p. 9. 
Richtlijnn 97/41/EG, PbEG 1997 L 184/33. 
Methodenn voor bemonstering zijn vastgelegd in richtlijn 2002/63/EG, PbEG 2002 L 187/30. 
Ziee over het bewakingsprogramma en de inspecties door het Voedsel- en Veterinair bureau van de 
Commissiee bijvoorbeeld het Verslag van de Commissie aan de Raad over toepassing art. 7 Richtlijn 
86/3622 en art. 4 Richtlijn 90/642, met betrekking tot de bewaking van bestrijdingsmiddelenresiduen 
(COM(2000)) 98 def.). Bij deze inspecties, door het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commis-
siee wordt de controle door de lidstaten in het kader van art. 17 richtlijn 91/414 soms meegenomen, 
alduss p. 6 Verslag. Een opmerkelijke signalering is dat de door het Comité voor geneesmiddelen 
voorr diergeneeskundig gebruik voorgestelde waarden soms stringenter zijn dan die voor dezelfde 
stoff  als bestrijdingsmiddel (p. 7 Verslag). 

http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/introen.pdf
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/introen.pdf
http://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/resources/working_en.pdf
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BesluitvormingBesluitvorming residurichtlijnen 
Sindss 1997 stelt de Commissie MRL's vast, op basis van een comitéprocedu-
re.644 Voordien besliste de Raad, op voorstel van de Commissie.65 Er zijn spe-
cialee commissie-besluitvormingsprocedures, onder meer met het oog op verschil-
lenn in normstelling vanwege 'onevenredige' of 'discriminerende' wijzigingen van 
residunormenn door lidstaten,66 en bij nieuwe informatie.67 

AfwijkingsmogelijkhedenAfwijkingsmogelijkheden voor lidstaten 
Onderr bepaalde voorwaarden mogen lidstaten hogere residugehalten toestaan 
indienn de producten niet voor onmiddellijk gebruik zijn bestemd.68 

Eenn vrij-verkeersbepaling in de richtlijnen verbiedt het verhinderen van het 
inn het verkeer brengen van producten wegens het aanwezig zijn van residuen, 
indienn deze onder de maximumnorm blijven. Strengere normen zijn dus niet 
toegestaan.. Richtlijn 76/895 (groenten en fruit) bevat daarnaast een zeer ruime 
afwijkingsbepaling:: een lidstaat mag toestaan dat producten met hogere residuen 
inn het verkeer worden gebracht 'in de gevallen waarin zij zulks gerechtvaardigd 
achten'' (art. 3, tweede lid). Soepeler normen zijn hier dus toegestaan. 

Eenn vrijwaringsclausule staat lidstaten toe bij nieuwe informatie of na herbe-
oordeling,, bij gevaar voor de gezondheid van mens of dier, een maximumresidu-
gehaltee tijdelijk te verlagen. Daarop volgt wel communautaire besluitvorming.69 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte residurichtlijnen 
Sindss 1997 gelden de residunormen ook voor de uitvoer naar derde landen. In 
richtlijnn 90/642 was dit al het geval, zij het met uitzonderingen. 

Dee richtlijnen betreffen alleen de producten en bestrijdingsmiddelen genoemd 
inn de bijlagen. Voor de vele nog niet geharmoniseerde residuen bevat richtlijn 
91/4144 wel een zekere afstemming, zoals de genoemde verzoeningsprocedure. 

Gezienn de doelstelling en de inhoud, waaronder de vrij-verkeersbepaling, 
beogenn de residurichtlijnen een totale harmonisatie. Een uitzondering is richtlijn 
76/895,, die lidstaten vrijlaat om soepelere normen vast te stellen. Een overwe-
gingg bij richtlijn 90/642 noemt deze uitzondering dan ook een handelsbelemme-
ring.. De normen van richtlijn 76/895 zullen daarom successievelijk worden over-
gebrachtt in richtlijn 90/642. Eind 2003 bestaat richtlijn 76/895 evenwel nog 
altijd.. In de andere residurichtlijnen ontbreekt de bevoegdheid voor lidstaten om 
afwijkendee normen toe te passen wanneer Gemeenschaps MRL's zijn vastgesteld. 

644 Richtlijn 90/642, art. lObis. De Raad kan zich wel met gewone meerderheid van stemmen tegen de 
maatregelenmaatregelen uitspreken (art. lObis). Vergelijkbaar richtlijn 76/895, art. 7, richtlijn 86/362, art. 12 
enn richtlijn 86/363, art. 12. 

655 Bijvoorbeeld richtlijn 86/362, art. 10 en 11 (oud): met gekwalificeerde meerderheid van stemmen 
(overr wijzigingen in maximumgehalten in verband met wetenschappelijke of technische kennis) of 
mett eenparigheid van stemmen (over nieuwe producten- of residuenlijsten). 

666 Zoals in richtlijn 90/642, art. 5ter (na wijziging door richtlijn 97/41). 
677 Richtlijn 90/642, art. 8. 
688 Richtlijn 86/362, an. 6 (granen). 
699 Bijvoorbeeld richtlijn 90/642, art. 8. 
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VerhoudingVerhouding residurichtlijnen tot richtlijn 91/414 
Richtlijnn 91/414 vereist het vaststellen van voorlopige residunormen voor gewas-
beschermingsmiddelen.. Eén van de richtlijncriteria voor toelating is dat een 
middell  geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid, via drinkwater, 
voedsell  of voer (art. 4, eerste lid, (b)). Een voorwaarde voor toelating is dat de 
lidstaatt voor het betreffende product een voorlopige nationale residunorm vast-
stelt.. Daarna beoordeelt de Commissie de aanvaardbaarheid en stelt een voorlopi-
gee communautaire norm vast, in afwachting van een definitieve regeling in resi-
durichtlijnn 86/362 of 90/642. Bij die definitieve vaststelling wordt rekening ge-
houdenn met de nationaal vastgestelde voorlopige norm.70 

ImplementatieImplementatie residurichtlijnen en betekenis voor de toelating 
Dee residunormen worden geïmplementeerd in de ministeriële Regeling residuen 
vann bestrijdingsmiddelen.71 Eet- of drinkwaren die hogere residuhoe veelheden 
bevattenn dan die genoemd in deze Regeling worden ingevolge de Warenwet 
aangemerktt als ongeschikt voor gebruik (art. 16 Bmw jo art. 18 Warenwet).72 

Dee Bmw bepaalt dat een bestrijdingsmiddel slechts wordt toegelaten indien het 
middell  de hoedanigheid van voedingsmiddelen niet schaadt (art. 3, eerste lid 
(a)). . 

Dee EG-residunormen kunnen directe werking hebben. Niet-tijdige implemen-
tatiee van een residurichtlijn leidt tot buiten toepassing verklaring van een Neder-
landsee regeling, vanwege deze directe werking.73 

Hett huidige stelsel lijk t niet te kunnen voorkomen dat voor een groot deel 
vann de producten nog altijd geharmoniseerde residunormen ontbreken, met ver-
schillenn tussen lidstaten als gevolg. Daarbij komt dat de controle door lidstaten 
opp de naleving van de gestelde normen sterk verschilt.74 

JurisprudentieJurisprudentie residuen 
Onderstaandee uitspraken van het Hof van Justitie over residuen betreffen niet-
geharmoniseerdee situaties. Het Hof overweegt in de eerste twee uitspraken dat 
dee regels per land kunnen verschillen, afhankelijk van klimaat en voeding. 

Dee Verdragsartikelen (thans art. 28 en 30 EG) staan er niet aan in de weg dat 
eenn lidstaat de invoer verbiedt omdat een bestrijdingsmiddelresidu hoger is dan 
toegestaann in de lidstaat. Dit geldt ook als de maximale hoeveelheid verschilt 

Art.. 4, eerste lid, (0- Ook voor de voorlopige normen geldt hier een vrij-verkeersclausule. 
Stcrt.Stcrt. 1984, 54, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2003, 113. 
Art.. 16 Bmw zal worden gewijzigd bij het van kracht worden van wetswijziging TK 2003-2004, 29 
317,, nrs. 1-2 (Wijziging van de Warenwet, de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, de Diergeneesmidde-
lenwett en de Wet op de economische delicten, teneinde deze af te stemmen op verordening (EG) 
nr.. 178/2002. Deze verordening bevat beginselen en voorschriften voor de levensmiddelenwetge-
ving,, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van pro-
ceduress voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG 31). De verwijzing naar de Warenwet 
wordtt dan een verwijzing naar de verordening. 
Hoff  Den Haag, 3 februari 1989, NJ 1989, 541 (zie par. 3.5). 
Verslagg Commissie aan de Raad, met betrekking tot de bewaking van bestrijdingsmiddelenresiduen, 
par.. 8 onder 4 (COM(2000) 98 def.). 
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vann die voor andere voedingswaren. Het Hof oordeelde hierover in 1984.75 

Bijj  de huidige stand van het gemeenschapsrecht inzake met bestrijdingsmidde-
lenn behandelde voedingsmiddelen, mag een lidstaat de invoer van producten 
uitt een andere lidstaat verbieden als deze met een bepaald bestrijdingsmiddel 
zijnn behandeld, aldus het Hof in 1986.76 

Richtlijnn 90/642 staat er niet aan in de weg dat de lidstaat, met inachtneming 
vann het Verdrag (thans art. 28 en 30), maximumgehalten vaststelt voor niet in 
dee richtlijnen genoemde producten en middelen, aldus het Hof in 1995.77 

ResiduenResiduen babyvoeding 
Dee richtlijnen 91/321/EEG en 96/5/EG78 bevatten zeer strenge nonnen voor 
bestrijdingsmiddelenn in babyvoeding, ter bescherming van de gezondheid van 
zuigelingenn en peuters. Deze voeding mag geen residuen bevatten die hoger zijn 
dann 0,01 mg/kg (aantoonbaarheidsgrens).79 In een bijlage genoemde bestrij-
dingsmiddelenn mogen niet worden gebruikt bij landbouwproducten bestemd voor 
dezee voeding. De regelgeving beoogt door controle van de productieketen te 
garanderenn dat geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in het fabricagepro-
ces. . 

Bijj  deze voorlopige maatregelen wordt uitgegaan van het voorzorgbeginsel, 
alduss een richtlij no verweging. Basis daarvoor zijn adviezen van het Wetenschap-
pelijkk Comité voor de menselijke voeding die twijfel deden rijzen over de aan-
vaardbaarheidd van de 'aanvaardbare dagelijkse dosis' voor zuigelingen en peu-
ters.. Ook deze richtlijnen bevatten een vrij-verkeersclausule: de handel in pro-
ductenn die aan de richtlijn voldoen, wordt toegestaan. De handel in producten die 
niett overeenstemmen met de richtlijn is verboden.80 

RecenteRecente ontwikkelingen residuen 
Dee Commissie heeft een voorstel ingediend voor een verordening tot vaststelling 
vann maximumresidugehalten. Dit voorstel beoogt een eind te maken aan het door 
lidstatenn vaststellen van nationale MRL's. De verordening zal de vier richtlijnen 
vervangen.. De harmonisatiesystematiek in dit voorstel is die van een 'gemeen-
schappelijkk recht en beleid'. Lidstaten hebben daarbij geen afzonderlijke be-
voegdhedenn meer op het betreffende gebied. 

Waarr nog geen Gemeenschaps MRL's zijn vastgesteld, worden tijdelijke MRL's 
opgesteld,, deels op basis van bestaande nationale MRL's, door de Europese Auto-

HvJEGG 19 september 1984, zaak 94/83 (Heijn, vinchlozolin/appels), Jur. 1984 p. 3264. 
HvJEGG 13 maart 1986, zaak 54/85 (Mirepoix) Jur. 1986 p. 1067. 
HvJEGG 23 februari 1995, gevoegde zaken C-54/94 en C-74/94 (Stanghellini/profam in Italiaanse 
aardappelen),, Jur. 1995 p. 1-391. 
Inzakee volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding, PbEG \99i L 175/35, laatstelijk 
gewijzigdd commissierichtlijn 2003/14, PbEG 2003 L 41/37. Inzake bewerkte voedingsmiddelen op 
basiss van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters, PbEG 1996 L 49/117, laatstelijk 
gewijzigdd commissierichtlijn 2003/13, PbEG 2003 L 41/33. 
Zevendee overweging en art. 1, tweede lid, van beide wijzigingsrichtlijnen. 
Bijvoorbeeldd commissierichtlijnen 1991/321, art. 10 en 1999/39, art. 2. 
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riteitt voor Voedselveiligheid (EFSA). Ook in andere gevallen worden tijdelijke 
MRL'ss opgesteld, onder meer bij nieuwe stoffen waarvoor een voorlopige toelating 
wordtt verleend. Na opneming van een stof in de bijlage bij richtlijn 91/414 wordt -
dee definitieve MRL vastgesteld. Het voorstel voorziet in communautaire importto-
lerantiess wanneer normstelling ontbreekt, bijvoorbeeld omdat het product niet in 
dee EU wordt geteeld of de stof hier niet wordt gebruikt.81 Waar geen bestrij-
dingsmiddelenn op een product gebruikt mogen worden, of geen gegevens beschik-
baarr zijn die aantonen dat residuen niet schadelijk zijn, zal een norm van 0.01 
mg/kgg (aantoonbaarheidsgrens) gelden. Deze norm zal ook gelden voor alle stoffen 
diee in 2003 van de markt worden genomen. 

Dee voorgestelde aanpak verschilt van die in de VS, waar bij het ontbreken van 
gegevenss geen MRL wordt vastgesteld. Handelsverkeer van producten met resi-
duenn is niet toegestaan. De Commissie heeft dit stelsel voorgesteld, maar het 
werdd verworpen door de lidstaten.82 De voorgestelde normstelling is, anders 
dann in de VS sinds 1996 (par. 21.1.2), nog altijd niet gericht op aggregatie- en 
cumulatie-effecten.. Het voorstel bevat, anders dan een algemene rapportage ach-
teraf,, geen bepalingen inzake openbaarmaking van aangetroffen norm-overschrij-
dingen. . 

6.44 Richtlij n 1999/45: Indeling, verpakking en kenmerken gevaarlijke 
preparatenn (Preparatenrichtlijn ) 

Doel Doel 
Richtlijnn 1999/45 (in deze paragraaf: de richtlijn) heeft tot doel belemmeringen 
voorr het handelsverkeer weg te nemen op het gebied van het indelen, verpakken 
enn kenmerken van gevaarlijke preparaten, door aanpassing van wettelijke en 
bestuursrechtelijkee bepalingen. De richtlijn beoogt tevens een hoog niveau van 
beschermingg voor mens en milieu, aldus enkele overwegingen.83 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn bevat een regime voor het indelen van gevaarlijke stoffen in catego-
rieënn op basis van ernst en specifieke aard van de gevaren (art. 2-6). Daarnaast 
zijnn er verpakkingsvereisten (art. 9) en vereisten voor het kenmerken (etikette-
ren)) van producten (art. 10-12). De informatieverstrekking via veiligheidsin-
formatiebladenn (art. 14) en de informatieverstrekking aan instanties met het oog 
opp medische behandeling (art. 17) wordt geregeld en er geldt een geheimhou-
dingsregelingg voor chemische benamingen (art. 15). 

Tenn opzichte van de eerdere richtlijnen op dit gebied (78/631/EEG en 88/3-
79/EEG)) is nieuw dat de richtlijn voor het indelen en kenmerken ook een beoor-

811 COM(2003) 117 def., art. 29. 
822 COM(2003) 117 def., p. 8. 
833 Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de 

onderlingee aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de 
indeling,, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten, PbEG 1999 L 200/1, gewij-
zigdd commissierichtlijn 2001/60/EG, PbEG 2001 L 226. Rechtsgrondslag art. 95 EG. 
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delingg van de gevaren voor het milieu omvat (onder meer art. 7). Eerdere richt-
lijnenn zien met name op veiligheids- en gezondheidsaspecten. 

VeiligheidsinformatiebladenVeiligheidsinformatiebladen en andere informatie 
Hett stelsel van veiligheidsinformatiebladen is 'voornamelijk' bestemd voor pro-
fessionelee gebruikers, ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het 
milieuu op het werk, aldus art. 14. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat dege-
nenn die het preparaat op de markt brengen deze veiligheidsinformatiebladen 
verstrekkenn (art. 14). 

Dee bepaling over veiligheidsinformatiebladen in de Biocidenrichtlijn (art. 21) is 
anderss geformuleerd. Hier zijn de bladen gericht op 'beroepsmatige en industriële 
gebruikerss en zo nodig andere gebruikers' en gaat het om maatregelen 'voor de 
beschermingg van het milieu en de gezondheid alsmede de gezondheid en de veilig-
heidd op de werkplek'. Dat betreft niet alleen het milieu en de gezondheid, ook 
buitenn de werkplek, en er is een bredere gerichtheid op 'andere gebruikers'. 

Dee Commissie heeft 'Richtsnoeren voor de samenstelling van veiligheidsinforma-
tiebladen'' vastgesteld.84 In een overweging daarbij wordt geconstateerd dat veel 
veiligheidsinformatiebladenn van slechte kwaliteit zijn en aan de gebruikers geen 
adequatee informatie verschaffen. Met de 'richtsnoeren' hoopt de Commissie 
daarinn verandering te brengen. 

Dee lidstaten moeten zorgen voor een instantie die informatie verzamelt met 
hett oog op medische verzoeken. De aan te wijzen instantie moet de benodigde 
informatiee van producenten krijgen (art. 17). 

BesluitvormingBesluitvorming richtlijn 1999/45 
Aanpassingenn aan de voortuitgang van de techniek vinden plaats door Commis-
siebesluiten,, op basis van een comitéprocedure.85 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 1999/45 
Dee richtlijn heeft betrekking op preparaten die tenminste één gevaarlijke stof of 
eenn als gevaarlijk beschouwde stof in de zin van de richtlijn bevatten of die op 
grondd van een aangegeven beoordeling als gevaarlijk worden beschouwd (art. 1, 
tweedee lid, j°. art. 2 en 5-7). Bepalingen inzake het verpakken, het kenmerken 
enn het veiligheidsinformatieblad zijn ook van toepassing op preparaten die an-
derszinss een specifiek gevaar kunnen opleveren (art. 1, derde lid). 

Gewasbeschermingsmiddelenn vallen voor het indelen, verpakken, kenmerken 
enn het veiligheidsinformatieblad onder deze richtlijn, onverminderd richtlijn 

Richtlijnn 2001/58/EG tot tweede wijziging van richtlijn 91/155, betreffende specifieke informatie 
inzakee gevaarlijke preparaten krachtens art. 14 van richtlijn 1999/45 (veiligheidsinformatiebladen), 
PbEGPbEG 2001 L 212/24. De implementatietermijn verstreek 30 juli 2002. Implementatie heeft medio 
20033 nog niet plaatsgevonden. 
Art.. 20 jo art. 29, vierde lid, (a), richtlijn 67/548. De mogelijkheid van art. 29 om bij gewone 
meerderheidd tegen een maatregel te stemmen, die wel in de voorgaande richtlijnen zat, is hier 
vervallenn (overeenkomstig het Comitologiebesluit). 
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91/4144 (art. 1, vierde lid). Voor biociden ontbreekt een vergelijkbare bepaling. 
Uitgezonderdd van de richtlijn zijn, onder meer geneesmiddelen, cosmetische 

productenn en mengsels van stoffen die afvalstoffen zijn (art. 1, vijfde lid). Het 
vervoerr van de preparaten is uitgezonderd van de richtlijn (art. 1, zesde lid). 

Doel,, inhoud en grondslag van de richtlijn wijzen erop dat een totale harmo-
nisatiee beoogd is. Wanneer preparaten aan de richtlijn voldoen, mag het in de 
handell  brengen niet worden verboden, beperkt of belemmerd om redenen van 
indeling,, verpakken, kenmerken of veiligheidsinformatiebladen, aldus een vrij-
verkeersclausulee in art. 18. Anders dan bij de oudere richtlijnen op dit gebied is 
daaraann toegevoegd 'onverminderd de bepalingen in andere communautaire wet-
geving'.. De richtlijn bevat ook een vrijwaringsclausule: een lidstaat mag het in 
dee handel brengen tijdelijk verbieden of aan bijzondere voorwaarden binden 
indienn deze beschikt over 'omstandige' aanwijzingen dat een preparaat gevaar 
oplevertt voor volksgezondheid of milieu. Daarna volgt communautaire besluit-
vormingg (art. 19). 

DiscretionaireDiscretionaire bevoegdheden bij informatieverstrekking 
Alleenn in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld kleine verpakkingen) mogen lidstaten 
etiketteringg en verpakking 'op andere passende wijze' toestaan (art. 12). 

Opp het gebied van werknemersbescherming behouden lidstaten ruimte om 
noodzakelijkk geachte voorschriften ter bescherming van werknemers bij het om-
gaann met gevaarlijke preparaten vast te stellen (art. 16). 

Alleenn ter bescherming van werknemers lijk t de richtlijn discretionaire ruim-
tee voor aanvullende eisen te bieden aan lidstaten. Daarnaast zullen uit andere 
richtlijnenn aanvullende eisen kunnen voortvloeien. Hoewel de richtlijn duidelijker 
dann voorheen zich ook richt op milieu-effecten, zijn de etiketteringsvoorschriften 
opp dit punt beperkt. Bepalingen over informatieverstrekking aan (particuliere) 
gebruikerss ontbreken. Dit kan een probleem zijn voor het verstrekken van infor-
matiee aan consumenten, bijvoorbeeld milieu-informatie op etiket of bijsluiter. De 
verwijzingg naar richtlijn 91/414 (zie hierna) biedt hier mogelijk aanvullende 
bevoegdheidd voor lidstaten. Ook art. 21 Biocidenrichtlijn inzake veiligheidsinfor-
matiebladenn kan mogelijk aanvullend werken. 

VerhoudingVerhouding richtlijn 1999/45 tot andere richtlijnen 
Richtlijnn 1999/45 verwijst voor het kenmerken, etiketteren en verpakken diverse 
malenn naar het onverminderd van toepassing zijn van richtlijn 91/414 (onder 
meerr art. 7, 10, 11). In richtlijn 91/414 hebben lidstaten ruimte om ter bescher-
mingg van mens, dier of milieu aanvullende formuleringen te eisen, zij het dat 
hiernaa communautaire besluitvorming volgt (richtlijn 91/414, art. 16, vijfde lid). 
Dee specifieke bepalingen van richtlijn 91/414 lijken voor gewasbeschermings-
middelen,, mede gezien de verwijzingen, voor te gaan boven die van richtlijn 
1999/45. . 

Opmerkelijkk is dat de richtlijn geen afstemmings- of afbakeningsbepalingen 
bevatt met de Biocidenrichtlijn. Art. 20 Biocidenrichtlijn bepaalt evenwel dat 
biocidenn worden ingedeeld, verpakt en geëtiketteerd overeenkomstig richtlijn 
88/3799 (inmiddels vervangen door richtlijn 1999/45). Daarnaast bevat de Bioci-
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denrichtlijnn aanvullende voorschriften. Het aanvullende karakter wordt aangege-
venn inde inleiding van art. 20 Biocidenrichtlijn ('bovendien'). Aannemelijk lijk t 
datt deze specifieke bepalingen voorgaan bij conflicterende voorschriften, maar 
geheell  duidelijk is dat niet. 

EerdereEerdere richtlijnen 
Dee eerste overweging bij richtlijn 1999/45 luidt dat richtlijn 88/37986 (onder 
meerr voor biociden) al verschillende malen is gewijzigd en nu 'om redenen van 
duidelijkheidd moet worden omgewerkt'. Ook richtlijn 78/63187 (waaronder ge-
wasbeschermingsmiddelenn vallen) moet worden herzien, met name met het oog 
opp richtlijn 91/414, aldus de elfde overweging. Beide richtlijnen zijn ingetrokken 
perr datum van inwerkingtreding van richtlijn 1999/45 (art. 21, eerste lid). De 
verwijzingenn naar de ingetrokken richtlijnen gelden als verwijzingen naar richt-
lij nn 1999/45, aldus art. 21, derde lid, verwijzend naar een concordantietabel. Dit 
roeptt de vraag op welke EG-verpakkings-, etiketterings- en indelingsvereisten 
voorr bestrijdingsmiddelen gelden tot het moment dat richtlijn 1999/45 toegepast 
moett worden voor deze middelen (30 juli 2004). De voorschriften van richtlijn 
78/6311 en 88/379 zijn ingetrokken. Tot die tijd gelden evenwel nog altijd de 
implementatieverplichtingenn van de oude richtlijnen, aldus art. 21, eerste lid. 

ImplementatieImplementatie richtlijn 1999/45 en betekenis voor toelating en gebruik 
Dee implementatieperiode eindigde per 30 juli 2002.88 Tot de datum waarop 
richtlij nn 1999/45 voor bestrijdingsmiddelen moet worden toegepast (30 juli 2004, 
art.. 22) lijken de voorschriften van richtlijn 1999/45 nog geen directe werking 
tee kunnen hebben. Omdat de implementaties van de eerdere richtlijnen soms 
mistigg zijn, is er mogelijk sprake van directe werking van deze eerdere richtlij -
nen.. De implementatie destijds, van de richtlijn 78/639 en 88/379, is betrekkelijk 
onduidelijkk verlopen. Deze regelingen lijken niet (volledig) geïmplementeerd te 
zijnn in de Regeling samenstelling, indeling, verpakking en etikettering (SIVEB). 

Dee huidige voorschriften voor het indelen, verpakken en kenmerken van bestrij-
dingsmiddelenn zijn opgenomen in de regeling Samenstelling, indeling , verpakking 
enn etikettering (SIVEB) van de Bmw. Toelatingsbesluiten verwijzen standaard naar 
dezee regeling. Richtlijn 78/631 werd in 1980 op weinig duidelijke wijze geïmple-
menteerdd in de SIVEB.89 Richtlijn 88/379 is onder meer geïmplementeerd in be-

Richtlijnn 88/379/EEG, inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke prepara-
ten,, PbEG 1988 L 187/14. 
Richtlijnn 78/631/EEG, inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke prepa-
ratenn (bestrijdingsmiddelen), PbEG 1978 L 206/13. 
Implementatiee heeft medio 2003 nog niet plaatsgevonden in Nederland. 
Toenn nog de Beschikking samenstelling, indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen 
(Stcrt.(Stcrt. 1980 nr. 43). De toelichting bij de wijziging, Stcrt. 1982, 17, vermeldt overigens dat de 
implementatiee verplichting van richtlijn 78/631 voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De datum van 
omschakelingg is daarom uit de beschikking weggenomen, aldus de toelichting. De afloop hiervan 
blijk tt niet uit vervolg-wijzigingen. 
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sluitenn van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Warenwet.90 De Biocidenricht-
lij nn verklaart richtlijn 88/379 van toepassing op biociden. Deze richtlijn biedt voor 
dee zeer heterogene groep biociden het meest complete pakket en is geschikter dan 
dee beperktere regeling van richtlijn 78/631 die nu voor bepaalde soorten biociden 
geldt.911 Bestrijdingsmiddelen waarop richtlijn 78/631 van toepassing is, zijn uitge-
zonderdd van richtlijn 88/379 (art. 1, derde lid sub d). Richtlijn 88/379 heeft dus 
geenn betrekking op gewasbeschermingsmiddelen. Op biociden die tevens als insec-
ticide,, acaricide, rodenticide, avicide of molluscicide worden toegelaten, zal niet 
richtlijnn 88/379 maar richtlijn 78/631 van toepassing zijn (art. 20, vierde lid, 
Biocidenrichtlijn).. Dit vereiste van de Biocidenrichtlijn tot het van toepassing 
verklarenn van richtlijn 88/379 op biociden is niet geïmplementeerd. Toen Neder-
landd de Biocidenrichtlijn implementeerde was richtlijn 88/379 inmiddels ingetrok-
kenn door richtlijn 1999/45. Implementatieverplichtingen bleven hierbij overigens 
gelden.. Nu richtlijn 88/379 in de SIVEB niet geïmplementeerd lijk t te zijn, kunnen 
bepalingenn van richtlijn 88/379 mogelijk directe werking hebben. 

All  met al is het niet verwonderlijk dat de Inspectie constateert dat de naleving 
vann etiketteringseisen voor bepaalde biociden slecht is (Deel III , par. 13.2.3). De 
implementatiee van richtlijn 1999/45 wordt eind 2003 voorbereid.92 Eén van de 
vragenn is daarbij in hoeverre die implementatie ook voor bestrijdingsmiddelen in 
Wms-kaderr zal plaatsvinden dan wel dat er voor bestrijdingsmiddelen een afzon-
derlijkk kader in de Bmw blijft . De Commissie heeft vanwege het uitblijven van 
implementatiee een inbreukprocedure gestart tegen Nederland.93 Het CTB werkt 
inn verband met de implementatie van richtlijn 1999/45 aan een project heretiket-
tering.94 4 

Hopelijkk leidt de richtlijnimplementatie tot een duidelijk stelsel voor de 
verpakkingg en etikettering van bestrijdingsmiddelen, met adequate informatie 
voorr de gebruiker. 

6.55 Richtlij n 2001/18/EG: Doelbewuste introducti e in het milieu van 
genetischh gemodificeerde organismen 

Doel Doel 
Richtlijnn 2001/18/EG95 (in deze paragraaf: de richtlijn) heeft tot doel, overeen-
komstigg het voorzorgbeginsel, de wetgeving van lidstaten te harmoniseren en de 
menselijkee gezondheid en het milieu te beschermen bij de doelbewuste introduc-

900 Onder meer het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1991, 534) en het 
Wasmiddelenbesluitt (Warenwet) 1976 (Stb. 1977, 41, gewijzigd bij Regeling Stcrt. 1992, 131 en 
verlengdd bij Regeling Stcrt. 1993, 208). 

911 Toelichting bij het Commissievoorstel voor een Biocidenrichtlijn, 27 juli 1993, (COM(93) 351 def. 
922 De uiterste implementatiedatum is dan met anderhalfjaar overschreden. 
933 Tel. informatie J. White, ministerie VWS, december 2003. 
944 Zie de CTB-website. 
955 Richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste 

introductiee van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, PbEG 2001 L 106/1, laatstelijk 
gewijzigdd Verordening (EG) 1830/2003, PbEG 2003 L 268/24. Rechtsgrondslag: art. 95 EG. 
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tiee in het milieu van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), zowel bij 
anderee doeleinden dan het op de markt brengen als bij het op de markt brengen 
binnenn de Gemeenschap (art. 1). Enkele overwegingen bij de richtlijn maken 
meldingg van de mogelijke onomkeerbare effecten van introductie van deze orga-
nismenn in het milieu, van de preventieve actie die, gezien het Verdrag, moet 
wordenn ondernomen, van de noodzaak van het verzekeren van een veilige ont-
wikkelingg van producten met GGO's, van het bij de uitvoering in acht nemen 
vann voorzorg en van het betrekken van het publiek bij de voorbereiding van 
maatregelenn (overwegingen vier tot tien). 

Inhoud Inhoud 
Richtlijnn 2001/18, die richtlijn 90/220 vervangt, kent twee kennisgevingsproce-
dures:: één voor het doen van onderzoek en één voor het op de markt brengen 
vann producten. Algemeen geldt in deze richtlijn dat lidstaten het voorzorgbegin-
sell  in acht moeten nemen door alle mogelijke maatregelen te nemen die nadelige 
effectenn op mens en milieu vermijden (art. 4, eerste lid). 

Bijj  de kennisgeving voor het in het milieu brengen van een GGO ten behoeve 
vanvan andere doeleinden dan het in de handel brengen, zoals onderzoek, moet 
onderr meer een dossier, inclusief een monitoringplan, en een milieurisicoanalyse 
wordenn aangeleverd bij de bevoegde lidstaatinstantie. 

Dee lidstaat kan aanvullende gegevens vragen. Na schriftelijke toestemming en in 
overeenstemmingg met gestelde voorwaarden mag de activiteit plaatsvinden (art. 6). 
Err is voorzien in informatie-uitwisseling met de Commissie en met andere lidsta-
ten.. Het publiek - en waar adeqaat groepen - moet (moeten) over de voorstellen 
wordenn geconsulteerd. Ook moet informatie over alle plaatsen waar GGO's in het 
milieuu worden gebracht, beschikbaar zijn voor het publiek. De kennisgever heeft 
rapportageverplichtingenn en de verplichting om nieuwe informatie met het oog op 
risico'ss voor mens of milieu te melden (art. 8-11). Nadat voldoende ervaring is 
opgedaann mag een lidstaat de Commissie een voorstel doen voor het toepassen van 
eenn 'gedifferentieerde procedure' voor bepaalde typen GGO's. Daarop volgt com-
munautairee besluitvorming (art. 7). De vereenvoudigde procedure van Commissie-
besluitt 94/730, voor genetisch gemodificeerde planten, blijf t van kracht, aldus art. 
7,, zesde lid. 

Dee kennisgeving voor het op de markt brengen van GGO 's als product of in 
productenproducten wordt beoordeeld door de bevoegde instantie van de lidstaat, waarna 
dezee rapporteert aan de Commissie, die de andere lidstaten informeert. 

Bijj  het uitblijven van reacties kan de lidstaat besluiten tot het op de markt toestaan. 
Bijj  bezwaren volgt echter communautaire besluitvorming. De toestemming wordt 
verleendd voor ten hoogste tien jaar. De kennisgever moet effecten monitoren en 
relevantee nieuwe informatie melden. De lidstaten moeten verzekeren dat verpak-
kingg en etikettering voldoen aan diverse vereisten (art. 12-21 en 30). 

Dee richtlijn bevat ook bepalingen over de vertrouwelijke behandeling van gege-
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vens,, etikettering, informatie-uitwisseling tussen lidstaten en Commissie, rappor-
tage,, het inschakelen van het Wetenschappelijk Comité en het inschakelen van 
eenn Comité voor ethische zaken, raadpleging van het Europees Parlement en de 
mogelijkheidd van besluitvorming door de Raad (art. 25-31). De bijlagen bevatten 
onderr meer beginselen voor de risicobeoordeling, kennisgevingsvereisten en 
criteriaa voor procedures. Bij de risicobeoordeling gaat het ook om indirecte en 
uitgesteldee effecten en cumulatieve lange-termijneffecten.96 

Omdatt in deze paragraaf de vraag centraal staat welke rol de richtlijn speelt 
voorr de toelating van bestrijdingsmiddelen, wordt niet ingegaan op aspecten als 
traceerbaarheidd en etikettering, waarvoor de richtlijn in 2003 werd gewijzigd.97 

Dee besluitvorming over het op de markt brengen loopt via een comitéproce-
duree zodra een lidstaat of de Commissie bezwaar maken tegen een voorgenomen 
lidstaatbesluitt (art. 18). De besluitvorming ten behoeve van andere doeleinden, 
zoalss onderzoek, vindt in beginsel op nationaal niveau plaats (art. 6). Aanpassing 
vann de richtlijnbijlagen aan de technische vooruitgang vindt plaats via een co-
mitéproceduree (art. 27). 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 2001/18 
Dee richtlijn is niet van toepassing is op GGO's die via bepaalde technieken98 

zijnn verkregen. Ook transport van GGO's valt niet onder de richtlijn (art. 3). 
Enkelee medicinale toepassingen van genetische modificatietechnieken zijn, onder 
voorwaarden,, uitgezonderd van de kennisgevingsprocedure voor andere doelein-
denn dan het in de handel brengen (art. 5, eerste lid). 

Dee richtlijn beoogt een totale harmonisatie van de introductie van GGO's in 
hett milieu en van het op de markt brengen van de betreffende producten. Dat 
kan,, behalve uit de grondslag van de richtlijn, worden afgeleid uit de inhoud, 
mett onder meer een 'vrij-verkeersbepaling' waardoor een lidstaat het op de 
marktt brengen van een product dat aan de richtlijn voldoet niet mag verbieden 
off  beperken (art. 22). Ook de beperkte vrijwaringsbepaling (art. 23) en de com-
munautairee procedures bij het op de markt brengen wijzen op een beoogde totale 
harmonisatie. . 

Onderr richtlijn 90/220 werd negen maal de vrijwaringsclausule ingeroepen. Het 
Wetenschappelijkk Comité oordeelde dat er geen sprake was van nieuwe gege-

Ziee over de totstandkoming van deze richtlijn Wybe Th. Douma en Mariëlle Matthee, 'Towards 
neww EC rules on the release of Genetically Modified Organisms', Review of European Community 
&&  International Environmental Law 1999, p. 152-159. 
Verordeningg (EG) No. 1830/2003 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 september 
20033 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de 
traceerbaarheidd van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en 
diervoederss en tot wijziging van richtlijn 2001/18, PbEG 2003 L 268/24. Zie ook de Richtlijn van 
hett Europees Parlement en van de Raad van 22 september 2003, inzake genetisch gemodificeerde 
levensmiddelenn en diervoeders, PbEG 2003 L 268/1. 
Genoemdd in bijlage IB van de richtlijn. 
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vens.""  Op het gebruik van deze vrijstelling door Oostenrijk en Luxemburg, in 
verbandd met genetisch gemodificeerde maïs, volgden voorstellen van de Commis-
siee aan de Raad tot intrekking van deze maatregelen.100 De beperktheid van de 
discretionairee ruimte bleek onder richtlijn 90/220 onder meer in de uitspraak van 
hett Hof over het, na een eerder gunstig advies, alsnog door Frankrijk weigeren 
vann toestemming voor het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde 
maïs.. Frankrijk kon niet terugkomen op de eerder verleende toestemming.101 

Alleenn met betrekking tot de kennisgeving voor andere doeleinden dan op de 
marktt brengen, heeft de lidstaat een zekere discretionaire ruimte, zoals hiervoor 
aangegeven. . 

VerhoudingVerhouding richtlijn 2001/18 tot richtlijn 91/414 
Dee uitvoering van richtlijn 2001/18 moet plaatsvinden in nauwe samenhang met 
anderee relevante instrumenten, zoals richtlijn 91/414. De richtlijnuitvoerders op 
communautairr en nationaal niveau, dienen hun acties in dit verband zoveel moge-
lij kk te coördineren (richtlijn 2001/18, overweging 26). In beschikkingen van de 
Commissiee op grond van richtlijn 90/220 is van die afstemming met richtlijn 
91/4144 nog weinig te merken.102 

Dee Commissie nam op grond van richtlijn 90/220 circa twintig positieve besluiten 
overr het op de markt brengen van GGO's. Negen daarvan betreffen planten die 
eenn 'tolerantie' hebben tegen het gebruik van een bestrijdingsmiddel. In drie geval-
lenn gaat het om planten die bestand zijn gemaakt tegen bepaalde plagen doordat ze 
eenn eigen bestrijdingsmiddel103 produceren.104 Opmerkelijk is dat er in deze be-
schikkingenn geen afstemming is met richtlijn 91/414. Ook in de beschikking inzake 
genetischh gemodificeerde maïs die een gifstof produceert, wordt alleen in de over-
wegingenn opgemerkt dat richtlijn 91/414 de bestrijdingsmiddelenproblematiek 
regelt.105 5 

Effectenn van 'GGO-planten' op het bestrijdingsmiddelengebruik betreffen niet 
alleenn een toe-of afname van het gebruik van bepaalde middelen.106 Ook de resis-
tentieproblematiekk kan versterkt worden, doordat het gebruik van gifstoffen via de 

'Statee of play on GMO authorisations under EU law', Rapid Press Releases, 7 november 2003 
(Rapidd Alert System for Food And Feed of European Food Safety Authority). 
COM(98)) 339 en COM(98) 340, PbEG 1998 C 186/2. Daarna volgde een 'moratorium' op het op 
dee markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen. 
HvJEGG 21 maart 2000, zaak C-6/99, M en R 2000, 7/8, nr. 64, m.nt. Jans. 
Bijvoorbeeldd beschikkingen 98/291,-292,-/293 en -/294, PbEG 1998 L 131/126,-28,-30 en -33. 
Eenn voorbeeld is Bt-11 maïs, die gemodificeerd is teneinde het toxine van Bacillus Thuringiensis, 
eenn biologisch bestrijdingsmiddel, te produceren. Het bestrijdingsmiddel is daarmee als het ware 
ingebouwdd in de plant. 
Voorr een overzicht zie: 'Questions and Answers on the regulation of GMOs in the EU', 1st July 
2003,, <europa.eu.int/rapid> (Rapid press releases EFSA), 
Ziee bijvoorbeeld Commissiebeschikking 97/98/EG, PbEG 1997 L 31/69. 
Ziee voor een overzicht van onderzoeksresultaten tot 2003: Susan Carr, 'New Biotechnology, Crop 
Protectionn and Sustainable Development', in: Frank den Hond e.a. (ed.) e.a., Pesticides. Problems, 
Improvements,Improvements, alternatives, Oxford: Blackwell 2003, p. 178-193. 
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GGO-plantenn niet selectief plaatsvindt. De resistentieproblematiek is inde VS voor 
dee EPA aanleiding tot het verbinden van resistentie-managementmaatregelen aan 
eenn toelating van bepaalde GGO-planten (zie Deel IV, par. 20.2.2). 

Bijj  de EG-besluitvorming inzake de planten die na modificatie een eigen gifstof 
produceren,, wordt er, anders dan in de VS ten aanzien van de 'Plant Incorpora-
tedd Protectants' (par. 20.2.2), niet vanuit gegaan dat hier sprake is van een be-
strijdingsmiddel.1077 Evenmin lijken de effecten van de planten die na modifica-
tiee 'tolerant' zijn op (ander) bestrijdingsmiddelengebruik bij de besluitvorming 
inzakee deze GGO-planten te worden betrokken.108 

Richtlijnn 91/414 is ook van toepassing op gewasbeschermingsmiddelen die 
uitt GGO's bestaan of deze bevatten, op voorwaarde dat de toelating wordt toege-
kendd na raming van het milieurisico overeenkomstig bepalingen van richtlijn 
90/2200 (art. 1, derde lid, richtlijn 91/414). Dit betekent dat voor GGO-gewasbe-
schermingsmiddelenn zowel richtlijn 90/220 (inmiddels richtlijn 2001/18) als 
richtlij nn 91/414 van toepassing zijn. Dat blijkt ook uit de ontheffing voor proe-
venn voor welke voor deze middelen een uitzondering wordt gemaakt: proeven 
diee onder richtlijn 90/220 vallen, worden uitgezonderd van de ontheffing van 
richtlij nn 91/414 (art. 22, vijfde lid). Overige zaken dan proeven vallen voor deze 
middelenn dus kennelijk wel onder richtlijn 91/414. 

Hett beoordelingskader van richtlijn 91/414 kan van belang zijn met het oog op 
eventuelee effecten van 'GGO-planten' op naburige gewassen. Zo bepaalt Uniform 
beginsell  C 2.2.6 dat het middel geen onaanvaardbare effecten mag hebben op 
naburigee gewassen. 

Art.. 1 van richtlijn 91/414 bepaalt dat de Commissie de Raad een voorstel voor-
legtt over een specifieke risicobeoordelingsprocedure analoog aan die van richtlijn 
90/220,, waarna de richtlijn in een lijst van richtlijn 90/220 zou kunnen worden 
opgenomen.. Deze afstemming heeft kennelijk nooit plaatsgevonden. Dit neemt 
niett weg dat beide richtlijnen nu van toepassing zijn en dat, naast een milieurisi-
cobeoordelingg op basis van richtlijn 2001/18 ook het beoordelingskader van 
richtlij nn 91/414 van toepassing is. Dit geldt alleen niet voor de proefontheffin-
gen,, zoals hiervoor aangegeven.109 

ImplementatieImplementatie en betekenis richtlijn 2001/18 voor toelating en gebruik 
Richtlijnn 90/220 is geïmplementeerd in het kader van de Wet milieugevaarlijke 
stoffenn (Wms). Richtlijn 2001/18 is, hoewel de implementatietermijn afliep per 
177 oktober 2002, in 2003 nog niet geïmplementeerd. Het Besluit tot wijziging 

Eenn motivering hiervoor luidt dat bij deze planten geen sprake is van een micro-organisme (com-
missiemedewerkerr L.M. Smeets, email 28 november 2003). 
Ziee hierover bijvoorbeeld L.A.P. Lotz e.a., Effecten van grootschalige toepassing van transgene 
herbicideresistenteherbicideresistente rassen. Ontwikkeling en verkenning scenario's, Wageningen: Plant Research 
Internatonal,, 2000, p. 18. 
Tott op heden zijn geen genetisch gemodificeerde stoffen aangemeld als bestrijdingsmiddel (Com-
missiemedewerkerr L.M. Smeets, e-mail 28 november 2003). 
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vann het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wms (locatiewijziging en 
verkortingg vergunningprocedure introductie in het milieu) verwijst in de toelich-
tingg zowel naar richtlijn 90/220 als naar richtlijn 2001/18.n0 

Dee toepassing van deze richtlijn kan consequenties hebben voor bestrijdings-
middelen1111 en bestrijdingsmiddelengebruik, onder meer vanwege de hiervoor 
vermeldee mogelijke effecten van GGO-planten op bestrijdingsmiddelen. Afstem-
mingg tussen de Wms- en de Bmw-besluitvorming lijk t daarom van belang. Te-
venss dient het onder de Bmw brengen van bepaalde GGO-planten, die toxines 
produceren,, te worden overwogen. 

6.66 Verordening (EG) nr. 2037/2000: Ozonlaag afbrekende stoffen 

Doel Doel 
Verordeningg 2037/2000112 (in deze paragraaf: de verordening) heeft tot doel 
hett waarborgen van een afdoende bescherming van de gezondheid van de mens 
enn het milieu, nu de aanhoudende emissie van ozonafbrekende stoffen de ozon-
laagg significant schade blijf t toebrengen. De verordening dient tot naleving van 
dee verplichtingen van het UNEP Protocol van Montreal,113 maar bevat ook 
verdergaandee maatregelen. 

Dee verordening vervangt verordening 3093/94.114 Herziening daarvan was 
wenselijkk vanwege het eerder dan verwacht beschikbaar zijn van alternatieven en 
mett het oog op juridische duidelijkheid en doorzicht, aldus enkele overwegingen 
bijj  de verordening. 

Hett Hof toetst verordening 3093/94 in 1998 aan het 'hoog beschermings-
niveau'' van het EG-Verdrag. Nu deze verordening een verdergaande bescher-
mingg biedt dan het UNEP-Verdrag, kan gesproken worden van een hoog be-
schermingsniveau.. Dat niveau hoeft niet noodzakelijkerwijs het hoogste niveau 
tee zijn, aldus het Hof.115 

Inhoud Inhoud 
Dee verordening bevat verboden en beperkingen voor de productie, de in- en 
uitvoer,, het aanbod, het gebruik, de terugwinning, het hergebruik en de regene-
ratiee van diverse ozonlaag afbrekende stoffen. Daartoe behoort ook het bestrij-
dingsmiddell  meüiylbromide. Er is een gedetailleerd stelsel van uitzonderingen op 

1100 Stb. 2003, 91. 
1111 Onder meer voor biologische middelen die uit organismen bestaan die in de genetische manipulatie 

gebruiktt worden 
1122 Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en van de Raad van 29 juni 2000 

betreffendee ozonlaag afbrekende stoffen, PbEG 2000 L 244/1, laatstelijk gewijzigd Verordening 
1804/2003,, PbEG 2003 L 265/1. Rechtsgrondslag art. 175 EG. 

1,33 Het Protocol van Montreal (1987) bevat maatregelen ter uitvoering van het Verdrag van Wenen 
(1985).. Zowel Gemeenschap als lidstaten zijn partij bij het Verdrag en het Protocol (Trb. 1988, 11, 
laatstelijkk gewijzigd Trb. 2001, 72). Recente ontwikkelingen: < www.unep.ch/ozone/montreal>. 

1144 Verordening van de Raad van 15 december 1994 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, 
PbEGPbEG 1994 L 333/1. Rechtsgrondslag art. 130S EG-Verdrag. 

1,55 HvJEG 14 juli 1998, zaken C-284/95 (Safety Hi-Tech) en C-341/95 (Bettati/Safety Hi-Tech), Jur. 
1998,, p. 1-4301 en 4355 (zie par. 2.2.3). 

http://www.unep.ch/ozone/montreal
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dee verboden. Er is een vergunningenstelsel voor het gebruik en voor in- en 
uitvoerr van en naar derde landen en een quoteringsregeling voor de productie, 
waarbijj  de lidstaten moeten zorgdragen voor sancties (art. 3, 4, 6-15, 21).116 

Dee Commissie verleent vergunningen voor in- en uitvoer en voor het gebruik voor 
essentiëlee toepassingen, bepaalt welke toepassingen 'essentieel' zijn, en stelt quota 
vast.1177 De toestemming voor productie en vergunning voor het gebruik kan ver-
volgenss worden verleend door de bevoegde instantie van de lidstaat. Producenten 
enn importeurs moeten ervoor zorgdragen dat zij jaarlijks niet meer op de markt 
brengenn of gebruiken dan een bepaald percentage van de hoeveelheid van het 
berekendee niveau van 1991.118 De producent mag zijn recht aan een andere pro-
ducentt binnen de Gemeenschap overdragen (art. 4, vijfde lid). De bevoegde instan-
tiee kan toestemming verlenen voor het overschrijden van het productieniveau met 
hett oog op 'fundamentele binnenlandse behoeften' en ten behoeve van 'essentiële 
off  kritische toepassingen', voorzover het Protocol dit toelaat (art. 3). 

Daarnaastt zijn er bepalingen ter beheersing van het gebruik en de emissies van 
stoffenn (art. 5, 16-17), rapportageverplichtingen voor producenten, importeurs, 
exporteurss en gebruikers (art. 19). Ook heeft de Commissie inspectiebevoegd-
heden,, waarbij de bevoegde instanties van de lidstaten onderzoek instellen dat de 
Commissiee nodig acht (art. 20). Eén van de gereguleerde stoffen is het bestrij-
dingsmiddell  methylbromide. Daarop wordt hierna ingegaan. 

Methylbromide Methylbromide 
Voorr methylbromide komen steeds meer alternatieven beschikbaar, hetgeen moet 
leidenn tot versnelde eliminatie, aldus een overweging bij de verordening. Opmer-
kelijkk is daarom dat de beëindigingsdatum voor de productie en toepassing van 
methylbromidee met deze verordening wordt uitgesteld tot 2005.119 De afbouw-
regelingg voor de productie houdt in dat deze jaarlijks wordt teruggebracht en per 
20055 eindigt. Voor 2004 geldt nog een productiehoeveelheid van 25% van het 
berekendee productieniveau van 1991. De producent moet zorgen na 31 december 
20044 geen methylbromide meer te produceren (art. 3, tweede lid, (i)). Er zijn 
echterr diverse uitzonderingen. 

Zoo omvat de productievermindering niet de productie voor quarantainedoeleinden 
enn voor toepassingen voorafgaand aan vervoer. Bovendien wordt jaarlijks bepaald 
voorr welke 'kritische toepassingen' productie en invoer worden toegelaten en voor 

Ziee voor een bespreking van jurisprudentie inzake het invoervergunningenstelsel voor ozonlaagaf-
brekendee stoffen en andere aspecten van verordening 3093/94: Jans e.a. 2000, p. 525-529. 
Art.. 6 en 7. Bijvoorbeeld Commissiebeschikkingen 99/58/EG, inzake de toewijzing van invoerquota 
voorr 1999, onder meer voor methylbromide, PbEG 1999 L 19/10, en 99/59/EG, inzake verdeling 
hoeveelhedenn gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 1999 is toegestaan 
voorr essentiële toepassingen, PbEG 1999 L 19/18; beide op basis van verordening 3093/94). 
Opp dit punt gaat de verordening verder dan het Protocol, dat bepaalt dat het gebruik en productie, 
afgezienn van enkele uitzonderingen, vanaf 1995 niet meer mag zijn dan het gebruik over 1991. 
Inn verordening 3093/94 was dat 2001. 
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welkee gebruikers deze vrijstelling geldt. Deze productie en invoer worden alleen 
toegestaann als alternatieven ontbreken. In noodgevallen kan de Commissie onthef-
fingg verlenen op verzoek van een lidstaat, bij onverwachte uitbraak van bepaalde 
plagenn of ziekten, voor maximaal 120 dagen en maximaal 20 ton (art. 3, tweede 
lid,, (ii) , vierde-vijfde lid). Daarnaast kan de bevoegde instantie van een lidstaat 
toestemmingg verlenen om de productie te overschrijden ten behoeve van 'funda-
mentelee binnenlandse behoeften', of van 'essentiële of kritische toepassingen', dan 
well  met het oog op 'industriële rationalisering' (art. 3, zesde-achtste lid). Ook de 
Commissiee kan op dit laatste punt nog bepaalde toestemmingen verlenen (art. 3, 
negende-tiendee lid). 

Voorr het op de markt brengen en gebruiken van methylbromide is er een verge-
lijkbaree afbouwregeling, tevens gericht op de importeurs. Lidstaten kunnen, 
wanneerr zij aantonen dat dit noodzakelijk is om aan de behoeften te voldoen, en 
indienn alternatieven ontbreken, via de comitéregeling, (art. 4, tweede lid) afwij-
kingg verzoeken van het '25%-niveau'. De Commissie past dan het productieni-
veauu aan. Ook hier zijn 'essentiële toepassingen', 'kritische toepassingen' en 
'noodgevallen'' uitgezonderd (art. 4, vierde lid (b)). De verordening bevat ook 
voorschriftenn voor het tegengaan van lekkage. 

Voorr methylbromide moeten 'alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen' worden 
getroffenn om lekkage bij installaties en ontsmettingswerkzaamheden te voorkomen 
off  tot een minimum te beperken en gelden er minimumopleidingseisen (art. 17, 
tweedee lid). 

BesluitvormingBesluitvorming methylbromide 
Overr de 'essentiële toepassingen' en de 'kritische toepassingen' neemt de Com-
missiee jaarlijks besluiten, op basis van een comitéprocedure (art. 3, eerste en 
tweedee lid, jo. art. 18, tweede lid). Dat geldt ook voor de hoeveelheden die voor 
quarantainedoeleindenn op de markt mogen worden gebracht en voor de afwijkin-
genn van de niveaus voor het produceren en op de markt brengen (bijvoorbeeld 
art.. 4, tweede lid jo. art. 18, tweede lid). De Commissie verstrekt vergunningen 
voorr in- en uitvoer en reguleert ook het gebruik via vergunningen (art. 3, vierde 
lid).. Termijnwijzigingen voor de afbouwregeling vereisen wijziging van de Ver-
ordening.. Hoewel de besluitvorming voor een belangrijk deel op communautair 
niveauu plaatsvindt, hebben de lidstaten een bevoegdheid tot het toestaan van 
gebruikk voor essentiële of voor kritische toepassingen (bijvoorbeeld art. 4, vierde 
lid).. Zij moeten hierover rapporteren aan de Commissie. 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte verordening 2037/2000 
Dee afbouwregeling voor methylbromide heeft geen betrekking op de productie 
voorr quarantainedoeleinden en voor toepassingen voorafgaand aan het vervoer. 
Hoewell  het beleid voor de afbouw van de productie en toepassing van methyl-
bromidee op communautair niveau geregeld wordt, zodat gesproken kan worden 
vann een situatie van 'Gemeenschappelijk recht en beleid', hebben lidstaten wel 
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eenn discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de 'kritische toepas-
singen'.1200 De rechtsgrondslag van de verordening is, hoewel het hier product-
normenn betreft, art. 175 EG. Dat wijst erop dat een lidstaat verdergaande maat-
regelenn kan nemen ter bescherming van het milieu. 

ImplementatieImplementatie en betekenis voor toelating en gebruik in Nederland 
Hoewell  verordening 2037/2000 rechtstreeks van toepassing is, is deze omgezet 
inn het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003.m 

Dee implementatie werd indertijd - bij verordening 3093/94 - noodzakelijk geacht 
tenn behoeve van het toezicht en de handhaving.122 Voorschriften van de verorde-
ningg die niet tot uitdrukking waren gebracht in het toenmalige Besluit en die direc-
tee werking hadden, bleken niet handhaafbaar. Vanwege deze onduidelijkheden 
volgdee in 2001 een afzonderlijke regeling.123 Het huidige Besluit verbiedt in art. 
33 het handelen in strijd met de verboden en voorschriften van verordening 2037/-
2000. . 

Hett Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003 verbiedt in art. 3 sub (e) de 
productiee van methylbromide.124 De toelichting schept onduidelijkheid door, 
zonderr verwijzing naar andere bepalingen, aan te geven dat het een 'bijna inte-
graal'' productieverbod betreft en dat indien noodzakelijk de productie voor kriti-
schee toepassingen in Nederland nog kan worden toegestaan.125 Het Wms-Be-
sluitt geeft, vanwege de afbakeningsregeling Wms-Bmw, geen voorschriften voor 
handelingenn die onder de Bmw vallen, zoals het gebruik en het in vooraad heb-
ben.. Regulering van het gebruik vindt in Bmw-kader plaats via CTB-besluiten. 

Hett gebruik van methylbromide is in Nederland vanaf begin jaren negentig 
sterkk beperkt en alleen toegelaten voor bepaalde niet-landbouwtoepassingen.126 

1200 Een informatief beeld over het EU-beleid in het kader van het Montreal Protocol, wordt geschetst 
doorr Rowlands 1998, p. 34-59, in het bijzonder p. 50-53. 

1211 Stb. 2003, 360. Dit Besluit vervangt het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 (Stb. 
1995,, 657), waarin de eerdere verordening was geïmplementeerd. 

1222 Toelichting op het Besluit van 1995, Stb. 1995, 657, algemeen deel. 
1233 Regeling ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2001, Stcrt. 2001, 218. De regeling voorzag erin dat 

voorschriftenn van de verordening die geen deel uitmaakten van het Besluit inzake stoffen die de 
ozonlaagg aantasten 1995, geacht werden deel uit te maken van het Besluit en daarmee handhaafbaar 
warenn in het kader van de Wms. De Regeling is vervangen door het Besluit, Stb. 2003, 360. 

1244 Feitelijk wordt al geruime tijd in Nederland geen methylbromide geproduceerd (toelichting bij het 
Besluitt ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003, par. 6). 

1255 Toelichting Besluit, par. 2.3. Onduidelijk is deze toelichting ook over de afbakening tussen de Wms 
enn de Bmw, waar wordt gesteld dat het geven van regels over het gebruik is voorbehouden aan het 
CTBB (par. 7). CTB-toelatingsbesluiten worden hier kennelijk op één hoop gegooid met regels. 

1266 De toelating voor het gebruik als grondontsmettingsmiddel werd in 1992 door het CTB beëindigd. 
Hett gebruik in Nederland was in 1980 ruim 2500 ton. In 1995 was dit 23 ton. In 1999 wordt onge-
veerr negen ton gebruikt (quarantaine, ontsmetting voorraden en gebouwen). In 2001 gaat het om 
zess ton. De Overleggroep Methylbromide richt zich op alternatieven voor het terugdringen van het 
gebruik.. (Cijfers uit toelichting bij het Besluit ozonlaagafbrekende stoffen, Stb. 2003, 360, p. 10). 
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Hett gebruik voor ruimteontsmetting is in 2001 procedureel verlengd.127 

Hett middel is toegelaten ter bestrijding van ratten aan boord van schepen en ter be-
strijdingg van voor de producten schadelijke insecten, mijten en aaltjes, welke niet 
anderss dan met behulp van methylbromide kunnen worden bestreden. Onder meer 
omdatt het meetregime rondom de gassing van containers op bedrijfsterreinen niet 
handhaafbaarr bleek, zijn aanvullende gegevens vereist. De toelichting bij het 
toelatingsbesluitt illustreert de handhavingsproblematiek. Overleg tussen de vele bij 
dee handhaving betrokken instanties leverde geen adequaat handhavingsregime op. 
Dee toelatinghouder dient op korte termijn te komen met een voorstel voor een 
handhaafbaarr meetregime, aldus het besluit. Het toelatingsbesluit is in 2002 op dit 
puntt gewijzigd.Eén van de problemen betreft het het ontbreken van filterinstallaties 
omm verspreiding naar de atmosfeer te voorkomen.128 Alleen voor mobiele gas-
singsinstallatiess wordt een filter voorgeschreven. In bestaande gebouwen zou dit 
niett zinvol zijn. De voorschriften lijken op dit punt, ook na de wijziging in 2002, 
weinigg duidelijk en moeilijk uitvoerbaar.129 Niet duidelijk is of hier voldaan 
wordtt aan alle uitvoerbare voorzorgsmaatregelen om lekkage te voorkomen, zoals 
dee verordening in art. 17, tweede lid, voor methylbromide vereist. 

Hett effect van de afbouw van het gebruik van methylbromide hangt sterk af van 
watt als 'kritische toepassing' wordt beschouwd en als zodanig nog wordt toege-
staan.. Afgewacht moet worden of de beëindiging per 2005 in stand zal blijven. 
Bijj  de onderhandelingen over de uitvoering van het Protocol speelt in november 
20033 een conflict tussen de EG en de VS vanwege de ruime uitzonderingen die 
dee VS vanaf 2005 wil zien op het dan ingaande verbod. De EG meent dat vol-
doendee alternatieven voorhanden zijn.130 

6.77 Verordening (EG) nr . 304/2003: In- en uitvoer  gevaarlijke chemische 
stoffen n 

Doel Doel 
Verordeningg 304/2003131 (in deze paragraaf: de verordening) heeft, blijkens 
art.. 1, als doelstellingen het uitvoeren van het Verdrag van Rotterdam, het be-
vorderenn van een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke inspanning bij 
internationalee activiteiten met gevaarlijke chemische stoffen ter bescherming van 

CTB-besluitt 23 november 2001, 6476N, gewijzigd 12 juli 2002 (wijziging wettlijk gebruiksvoor-
schriftt en gebruiksaanwijzing). 
Datt bij toelatingsbesluiten niet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om lekkage 
tee voorkomen, werd door milieu-organisaties aan de orde gesteld in Pres. CBB 11 december 1998, 
MenRMenR 1999/3, nr. 18K. 
Ziee ook de rapportage van de VROM-inspectie, beschreven in par. 13.3. 
UNEPP press release, 15 november 2003, <www.unep.org/Documents>. Zie ook <www.eurac-
tiv.com>,, 17 november 2003 (ozone). 
Verordeningg 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003, betreffende de 
in-- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, PbEG 2003 L 63/1. Rechtsgrondslag: art. 175 
EG.. Inwerkingtreding 7 maart 2003. 

http://www.unep.org/Documents
http://www.euractiv.com
http://www.euractiv.com
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menss en milieu, en het bijdragen aan milieuverantwoord gebruik van deze stof-
fen.. Ook wordt beoogd te verzekeren dat vereisten inzake het indelen, verpakken 
enn kenmerken (richtlijnen 67/548 en 1999/45) worden nagekomen bij export. De 
verordeningg vervangt verordening 2455/92.132 

HetHet Verdrag van Rotterdam en de PIC-procedure 

Mett het Verdrag van Rotterdam133 (in deze paragraaf: het Verdrag) is de sinds 
19899 bestaande vrijwillig e FAO/UNEP-procedure inzake 'Prior Informed Consent' 
(PIC)) vastgelegd in internationale regelgeving. De Verdragspartijen zijn verplicht 
bijj  uitvoer van bepaalde stoffen naar landen die Verdragspartij zijn de PIC-proce-
duree te volgen. Importerende landen kunnen via deze 'voorafgaande geïnformeerde 
toestemming'' beslissen over het al of niet importeren van gevaarlijke stoffen. De 
PIC-proceduree houdt in dat export in beginsel pas mag plaatsvinden nadat het land 
vann ontvangst via een kennisgeving daarover geïnformeerd is en vervolgens toe-
stemmingg heeft gegeven voor de import. Verdragspartijen moeten stoffen die om 
gezondheids-- of milieuredenen verboden of streng beperkt zijn (banned or severely 
restricted),, melden aan het PIC-secretariaat, waarna (bij tenminste twee meldingen 
uitt verschillende regio's) een procedure in werking gaat voor opname op de PIC-
lijst.. Bij de aanvang van het Verdrag betreft het circa 30 (groepen van) stoffen 
(bestrijdingsmiddelenn en industriële chemicaliën). Het Verdrag vereist ook adequa-
tee labeling en andere informatieverstrekking. Partijen mogen verdergaande maatre-
gelenn nemen (art. 15, vierde lid).134 

InhoudInhoud verordening 304/2003 
Verordeningg 304/2003 bevat een export-kennisgevingsstelsel dat ook geldt voor 
stoffenn die zijn verboden of beperkt ter bescherming van mens en milieu en die 
(nog)) niet op de PIC-lijst staan (art. 6-7). Gedetailleerde informatie over de stof 
moett worden verstrekt aan partijen bij het Verdrag en aan andere landen waar-
naarr uitvoer plaatsvindt (art. 3 sub 6-10). Omdat de verordening werkt met een 
onderverdelingg in categorieën stoffen, is er eerder dan in het Verdrag sprake van 
eenn 'verbod of strenge beperking'. 

Dee kennisgeving van uitvoer betreft in 2003 ruim 60 stoffen, waaronder vele 
bestrijdingsmiddelen.. Iedere exporteur moet jaarlijks kennisgeven, voorafgaand aan 
dee eerste export van een stof naar een land. De Commissie coördineert en regis-
treertt de kennisgevingen (art. 5). Bij het uitblijven van een bewijs van ontvangst 

Verordeningg betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen, PbEG 1992 
LL 251/13, nadien gewijzigd. Zie over de voorgeschiedenis van deze Verordening Pallemaerts 1998, 
p.. 60-84. Pallemaerts beschrijft dat de EG - als grootste exporteur van bestrijdingsmiddelen - de 
totstandkomingg van regelgeving op dit gebied lange tijd heeft vertraagd. Uiteindelijk kwam in 1988 
verordeningg 1734/88 tot stand, waarbij lidstaten nogal wat ruimte werd gelaten voor de uitvoering. 
Dezee verordening leidde slechts mondjesmaat tot kennisgevingen, aldus Pallemaerts. 
Verdragg van Rotterdam, 10 september 1998, Trb. 1999, 202. De EG en Nederland zijn partij bij 
ditt Verdrag (besluiten van respectievelijk 19 december 2002 en 20 april 2000). 
Hett Verdrag treedt 27 februari 2004 in werking. Zie de web-site <www.pic.int/index.html>. 

http://www.pic.int/index.html
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vann het land van bestemming, van de eerste kennisgeving na opneming in de ver-
ordening-bijlage,, stuurt de Commissie een tweede kennisgeving (art. 7, tweede 
lid).. In vergelijking met de vorige verordening zijn vaker kennisgevingen vereist, 
maarr de procedure is eenvoudiger.135 Wijzigingen in regelgeving of in product-
samenstellingg vereisen een nieuwe kennisgeving. De kennisgevingplicht vervalt als 
dee PIC-procedure van toepassing wordt, tenzij het importerende land de kennisge-
vingg gecontinueerd wil zien (art. 6, 7, eerste-zevende lid en bijlage l).136 

Bijj  de PIC-procedure heeft de Commissie een belangrijke rol. De Commissie 
informeertt het Verdragssecretariaat over de stoffen die voor de PIC-lijst in aan-
merkingg komen. Lidstaten die een middel beëindigen of sterk beperken, informe-
renn de Commissie (art. 10). Bij uitvoer gelden aanvullende etiketteringsvereisten 
(art.. 13). Ook over toekomstige invoer neemt de Commissie besluiten, rekening 
houdendd met verboden of strenge beperkingen in lidstaten (art. 12, tweede lid). 

Dee verordening kent een uitvoerverbod voor bepaalde stoffen of producten 
(art.. 14, tweede lid): bijlage V bevat 10 TOP's' en 'cosmetische zeep die kwik 
bevat'.. Exporteurs en importeurs hebben jaarlijkse rapportageverplichtingen naar 
dee bevoegde instanties van de lidstaten (art. 9). Ook moeten transporten van 
bepaaldee stoffen door lidstaten gemeld worden (art. 15). Lidstaten hebben rap-
portageverplichtingenn naar de Commissie, die de rapportages verwerkt (art. 21). 

All ee uit te voeren stoffen moeten voldoen aan de EG-vereisten inzake het 
verpakkenn en etiketteren, waaronder een veiligheidsinformatieblad (art. 16). 

Tenslottee zijn er verplichtingen voor lidstaten om in- en uitvoer te controle-
renn (art. 17) en bepalingen gericht op informatieuitwisseling en technische onder-
steuningg van ontwikkelingslanden (art. 19-20). 

Lidstatenn kunnen in verband met de kosten voor het kennisgevingsstelsel een 
heffingg opleggen aan exporteurs (art. 7, zevende lid). De Verordening staat toe 
datt een lidstaat in noodgevallen toestemming geeft van kennisgeving af te zien 
(art.. 7, vierde lid). 

Voorr de deelname aan het Verdrag treedt de Commissie op als aangewezen 
autoriteitt (art. 5) ten behoeve van de lidstaten. De Commissie neemt de besluiten 
overr het aanmelden van stoffen voor de PIC-procedure van het Verdrag en over 
inn de EG te importeren stoffen, daarbij op verzoek rekening houdend met verbo-
denn of strenge beperkingen van een lidstaat (art. 12, tweede lid). Voor het opne-
menn of wijzigen van stoffen vindt besluitvorming plaats óp basis van comitépro-
ceduress (art. 22, vierde en vijfde lid j°. art. 24). 

Overr kennisgeving en aanmelding voor PIC (delen 1 en 2 bijlage I) wordt 
beslistt volgens de comitéregelgevingsprocedure. Voor andere wijzigingen van de 

1355 Explanatory Memorandum bij het Commissievoorstel voor de verordening, p. 8 (COM(2001) 803 
def.,, PbEG 2002 C 126/291). 

1366 Langlet wijst erop dat de verordening niet de uitvoer verbiedt van stoffen waarvoor een exportnoti-
ficatiee geldt, ook niet als het land van bestemming tijdig bezwaar zou maken tegen export (Langlet 
2003,, p. 302). 
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bijlagee geldt de comitéraadplegingsprocedure.137 

VerschillenVerschillen verordening 304/2003 met Verdrag van Rotterdam 
Dee verordening gaat op diverse punten verder dan het Verdrag. Zo geldt de 
exportkennisgevingg ook voor uitvoer naar landen die geen Verdragspartij zijn. 
Ookk moet bij de PIC-procedure het ontvangende land in meer situaties dan op 
grondd van het Verdrag expliciet toestemming verlenen alvorens uitvoer mag 
plaatsvinden.. Andere verschillen met het Verdrag zijn dat ook bepaalde produc-
tenten die chemische stoffen bevatten onder de verordening kunnen vallen en dat de 
verordeningg een uitvoerverbod kent voor bepaalde stoffen of producten.138 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte verordening 304/2003 
Diversee stoffen of producten die onder een andere regeling vallen, zijn uitgezon-
derdd van de verordening, zoals afvalstoffen en genetisch gemodificeerde organis-
menn (art. 2, tweede lid, (c) en (g)). De werkingssfeer is ruim, onder meer omdat 
dee verplichtingen niet alleen gelden voor uitvoer naar verdragspartijen maar voor 
uitvoerr naar alle landen, en omdat ook producten onder de verordening kunnen 
vallen.. De door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag was art. 133 EG 
(gemeenschappelijkee handelspolitiek).139 De Raad en het Parlement kozen voor 
art.. 175 EG.140 Deze rechtsbasis wijst op minimumharmonisatie. Verdergaande 
maatregelenn - mits in overeenstemming met het EG-Verdrag - zijn mogelijk. Dat 
iss ook af te leiden uit art. 12, tweede lid, waar de Commissie rekening houdt 
mett verdergaande lidstaatmaatregelen. Overigens is, gezien de inhoud van de 
verordening,, de discretionaire ruimte voor lidstaten beperkt. De Commissie 
neemtt het merendeel van de besluiten. Het heffingenstelsel is facultatief. 

ImplementatieImplementatie en betekenis voor de toelating van bestrijdingsmiddelen 
Implementatiee van verordening 304/2003 zal plaatsvinden door herziening van 
hett Besluit in- en uitvoer Wet milieugevaarlijke stoffen. Hoewel de verordening 
rechtstreekss werkt, zal, met het oog op de strafbaarstelling van overtredingen, de 
handhavingg en het afstemmen van de nationale regelgeving terzake, implementa-
tiee plaatsvinden. In afwachting daarvan is voorzien in een tijdelijke regeling.141 

1377 Pallemaerts 1998, p. 70, merkte indertijd op dat de UNEP/FAO-procedure geen beleidsruimte laat 
aann exporterende landen voor het al of niet accepteren van wijzigingen in de PIC-lijst. Als in 
UNEP/FAO-kaderr een stof is opgenomen op de lijst, moeten deelnemende landen zich hieraan hou-
den.. De comitéprocedure leidde tot belangrijke vertragingen bij het nakomen van de PIC-besluiten. 

1388 Voor andere verschillen zie Langlet 2003, p. 305-306, in een uitvoerige analyse van de ontwikke-
lingg en inhoud van het Verdrag en de verordening (p. 292-308). 

1399 COM(2001) 803 def., PbEG 2002 C 126/291. 
1400 Leefmans 1998, p. 446-448, tekent bij de verordening 2455/92 aan dat deze specifiek de handel 

betreftt en daarom ook art. 113 EG-Verdrag (thans art. 133 EG) als basis zou kunnen hebben. 
Gezienn de jurisprudentie van het Hof komt aan art. 113 (gemeenschappelijke handelspolitiek) 'speci-
aliteit'' toe boven het (toenmalige) art. 130S, aldus Leefmans. Art. 133 zou uit dat oogpunt dus 
voorrangg hebben. 

1411 Aldus de toelichting bij de Regeling uitvoering Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische 
stoffen,, Stcrt. 2003, 85. 
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Dee Regeling uitvoering Verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen 
maaktt de bepalingen van de verordening onderdeel van het Besluit in- en uitvoer 
Wett milieugevaarlijke stoffen. Deze spoedregeling is nodig met het oog op de 
handhaafbaarheid,, omdat na een overeenkomst met branche-organisaties over 
vrijwillig ee nakoming van het Verdrag nauwelijks kennisgevingen en meldingen zijn 
ontvangen,, aldus de toelichting bij de Regeling. 

Dee voorganger van deze verordening werd geïmplementeerd om redenen van 
handhaving,, nadere invulling en rechtszekerheid, aldus de toelichting bij het 
toenmaligee implementatiebesluit.142 

Dezee Wms-regeling bestrijkt ook de uitvoer van bestrijdingsmiddelen, nu de 
Bmww op uitvoer geen betrekking heeft.m Hoewel de PIC-procedure ook de in-
voerr betreft, lijk t de verordening op dit gebied voor bestrijdingsmiddelen weinig 
meerwaardee te hebben, nu bij invoer (op de markt brengen) de bestrijdingsmid-
delenregelgevingg van toepassing is. In vergelijking met de eerdere regelgeving 
enn het Verdrag is de verordening een stap op weg naar een, uit oogpunt van be-
schermingg van mens en milieu, meer verantwoord uitvoerbeleid.144 

6.88 Richtlij n 2000/60/EG: Kaderrichtlij n water 

Doel Doel 
Dee in 2000 in werking getreden Kaderrichtlijn water (in deze paragraaf de Ka-
derrichtlijnn of de richtlijn)145 heeft onder meer tot doel te komen tot een duur-
zaam,, geïntegreerd waterbeleid, met een samenhangend en meer transparant 
wetgevendd kader, in de eerste plaats gericht op de kwaliteit van de betrokken 
wateren.1466 Behalve een verhoogde bescherming van het aquatische milieu, on-
derr meer door specifieke maatregelen gericht op het verminderen van lozingen 
enn het stopzetten en geleidelijk beëindigen van emissies van prioritaire gevaarlij-
kee stoffen, beoogt de richtlijn een duurzaam gebruik van het water.147 In 2015 
moett een goede toestand van het oppervlaktewater bereikt zijn, zowel chemisch 
alss biologisch (art. 4). 

Besluitt in- en uitvoer milieugevaarlijke stoffen, 2 november 1993, Stb. 570, laatstelijk gewijzigd 
Stb.Stb. 1995, 361 (op basis van Wet milieugevaarlijke stoffen, art. 29). De verpakkings- en etikette-
ringsbepalingenn in de verordening, kunnen worden beschouwd als aanvulling op de betreffende 
richtlijnen,richtlijnen, waardoor omzetting in regelgeving vereist zou zijn (Jans e.a. 2000, p. 554-555). 
Bestrijdingsmiddelenn bestemd voor uit of doorvoer zijn uitgezonderd van het toelatingsvereiste van 
dee Bmw, mits wordt voldaan aan enkele regels (art. 2, derde lid, j° het Besluit uitvoer bestrijdings-
middelen). . 
Pallemaertss 1998, p. 71, maakt melding van een onderzoek, ten tijde van de vorige verordening, 
waaruitt blijkt dat de betekenis op dit gebied niet overschat moet worden. Veel autoriteiten in im-
porterendee derde landen bleken niet op de hoogte van de EG-regelgeving. Kennisgevingen bleken 
dee betrokken autoriteiten vaak niet te bereiken. 
Richtlijnn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor 
communautairee maatregelen betreffende het waterbeleid, PbEG 2000 L 327/1, gewijzigd PbEG 
20011 L 331/1. Rechtsgrondslag: art. 175 EG. 
Ziee over de Kaderrichtlijn water: Van Rijswick 2001, p. 61-90. 
Alduss enkele punten uit de overwegingen en art. 1 Kaderrichtlijn. 



2066 Hoofdstuk 6 

Inhoud Inhoud 
Dee Kaderrichtlijn hanteert een stroomgebiedbenadering. De lidstaten moeten 
stroomgebiedsgewijss beheersplannen opstellen, met inventarisaties en analyses, 
enn maatregelenprogramma's (art. 11-13). De richtlijn beoogt een gecombineerde 
aanpakk van puntbronnen en diffuse bronnen. Lidstaten dienen daartoe zorg te 
dragenn voor emissiebeheersingsmaatregelen op basis van de beste beschikbare 
technieken,, toepasselijke emissiegrenswaarden of, bij diffuse effecten, beheer-
singsmaatregelenn met inbegrip van de beste milieupraktijken (art. 10). De richt-
lij nn formuleert een groot aantal minimumvereisten voor een maatregelenprogram-
ma.. Voor lozingen van puntbronnen is dat voorafgaande regulering. Voor diffuse 
bronnenn zijn dat maatregelen ter preventie of beheersing van verontreinigende 
stoffen,, waarbij deze maatregelen de vorm mogen hebben van voorafgaande 
reguleringg (art. 11). Voor prioritaire stoffen moeten lidstaten maatregelen nemen 
terr beëinging van de verontreiniging, aldus overweging 45. Art. 16 beperkt deze 
beëindigingg overigens tot de prioritaire gevaarlijke stoffen. 

Vann de 33 aangewezen (groepen van) prioritaire stoffen zijn er circa 25 als priori-
tairr gevaarlijk aangewezen. 

Voorr de overige verontreinigende stoffen, waarvan bijlage VII I een indicatie 
geeft,, moeten maatregelen gericht zijn op 'progressieve vermindering' van emis-
siess (art. 16, eerste lid). Voor beschermde gebieden gelden specifieke normen. 
Voorr deze gebieden worden registers aangelegd (art. 6). 

Inn 2012 moeten emissiebeheersingsmaatregelen, emissiegrenswaarden of de beste 
milieupraktijkenn operationeel zijn (art. 10). Per 2009 moeten beheersplannen en 
maatregelenprogramma'ss zijn vastgesteld en per 2006 moeten monitoringsprogram-
ma'ss operationeel zijn (art. 8). Voor de prioritaire stoffen moeten in 2006 milieu-
kwaliteitsnormenn en beheersmaatregelen zijn vastgesteld. 

Dee richtlijnverplichtingen inzake gebiedsaanwijzing, monitoring en bescherming 
betreffenn ook de kwaliteit voor de drinkwatervoorziening (art. 7). Hoewel de 
richtlij nn zich primair richt op de waterkwaliteit komen ook kwantiteitsaspecten 
aann de orde. Kwantiteitsbeheer kan het bereiken van een 'goede toestand' van 
waterr zowel belemmeren als bevorderen.148 De richtlijn bevat verder bepalin-
genn inzake kostenterugwinning, voorlichting en rapportage (art. 9, 14, 15, 18). 
Hett beschermingsniveau dient tenminste gelijkwaardig te zijn aan dat van eerdere 
besluitenn die moeten worden ingetrokken bij de uitvoering van deze richtlijn 
(overwegingg 51). 

Besluitvorming Besluitvorming 
Wijzigingenn van de bijlagen, zoals technische aanpassingen, worden door de 
Commissiee vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure (art. 20 en 21). De 

Ziee hierover H.F.M.W. van Rijswick, 'Op orde en in goede toestand. Het waterkwantiteitsbeheer 
enn de Europese Kader-Richtlijn Water', Milieu en Recht 2003/11, p. 317-323. 



OverigeOverige EG-regelingen en bestrijdingsmiddelen 207 

prioritairee stoffen zijn op voorstel van de Commissie vastgesteld middels een 
beschikkingg van Parlement en Raad (art. 16, tweede - elfde lid; bijlage X).149 

Afwijkingen Afwijkingen 
Dee Kaderrichtlijn staat diverse uitzonderingen en afwijkingen toe van de 'goede 
toestand'' van het water en van andere doelstellingen. Zo mogen voor 'kunstmati-
gee en sterk veranderende waterlichamen', onder voorwaarden, soepelere ecologi-
schee normen worden gesteld. De lidstaten wijzen deze wateren aan en de discre-
tionairee ruimte daarbij is groot (art. 4, derde lid). Ook kunnen termijnen voor 
hett bereiken van doelstellingen kunnen om bepaalde redenen worden verlengd 
(art.. 4, vierde lid). Minder strenge milieudoelstellingen mogen worden toege-
staann voor specifieke waterlichamen of bij onevenredig hoge kosten; dan geldt 
hett best haalbare als norm (art. 4, vijfde lid). Bij uitzonderlijke omstandigheden 
iss tijdelijke achteruitgang toegestaan (art. 4, zesde lid). Diverse bepalingen zijn 
facultatief,, zoals het instellen van beschermingszones in verband met drinkwater-
onttrekkingg (art. 7, derde lid). 
Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 2000/60 
Dee Kaderrichtlijn heeft betrekking op oppervlakte- grond-, overgangs- en kust-
waterr (art. 1) en bevat een breed scala aan strategieën en instrumenten ter be-
strijdingg van waterverontreiniging en ter bescherming van drinkwater (art. 16-17 
enn 6). Gezien de grondslag van de richtlijn (art. 175 EG), moet aangenomen 
wordenn dat het om minimumharmonisatie gaat, waarbij lidstaten verdergaande 
maatregelenn mogen nemen, mits deze in overeenstemming zijn met het Verdrag. 
Datt blijkt ook uit de formulering van diverse overwegingen en bepalingen zoals 
hett 'ten minste naar een goede watertoestand streven' (overweging 26) en de 
bepalingg dat de lidstaten met het oog op extra bescherming of verbetering van de 
onderr deze richtlijn vallende wateren nog andere aanvullende maatregelen kun-
nenn vaststellen (art. 11, vierde lid). 

VerhoudingVerhouding Kaderrichtlijn water tot andere richtlijnen 
Dee Kaderrichtlijn zal in totaal zeven waterrichtlijnen geheel of gedeeltelijk ver-
vangenn (art. 22). Richtlijn 76/464 wordt in 2013 ingetrokken, met uitzondering 
vann art. 6, dat bij de inwerkingtreding is ingetrokken. De richtlijnen 75/440 en 
80/688 worden respectievelijk in 2007 en 2013 ingetrokken. 

Viaa de gebiedsaanwijzing heeft de richtlijn gevolgen voor richtlijn 98/83 
(waterr bestemd voor drinkwater). Via de maatregelenprogramma's zijn er relaties 
mett diverse richtlijnen. Bijlage VI, inzake de in programma's op te nemen maat-
regelen,, noemt wel de Gewasbeschermingsmiddelenrichtlijn maar niet de Bioci-
denrichtlijn. . 

Dee verhouding van deze richtlijn tot andere richtlijnen, met name product-
off  stoffenrichtlijnen, is niet altijd duidelijk. In art. 16 (strategieën ter bestrijding 
vann waterverontreiniging) is wel aangegeven dat risicobeoordelingen worden 

Beschikkingg 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de lijst van 
prioritairee stoffen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van richtlijn 2000/60, PbEG 
20011 L 331/1. 
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afgestemd.. Zo wordt de prioriteit van stoffen bepaald op basis van een risicobe-
oordelingg krachtens, onder meer de richtlijnen 91/414 en 98/8. Indien nodig 
kunnenn hier ook met het oog op risico voor het aquatische milieu vereenvoudigde 
beoordelingsproceduress worden toegepast (art. 16, tweede lid). Ook bij de pro-
ductbeheersingsmaatregelenn van de Commissie, met het oog op vermindering van 
lozingenn en emissies, is er een afstemming met de richtlijnen 91/414 en 98/8. 
Eenn eventuele toetsing van de toestemmingen op basis van deze richtlijnen, ge-
beurtt volgens de bepalingen van die richtlijnen (art. 16, zesde lid). Naast deze 
afstemmingg van risicobeoordeling wordt ten aanzien van de te nemen maatrege-
len,, waarbij de 'beste milieupraktijken' inbegrepen zijn, verwezen naar enkele 
richtlijnenn en naar 'andere relevante communautaire wetgeving' (art. 10, tweede 
lid).. Aannemelijk lijk t dat ter bescherming van het aquatisch milieu de maatrege-
lenn ook die andere richtlijnen kunnen aanvullen, maar duidelijk is dat niet. 

ImplementatieImplementatie en betekenis voor bestrijdingsmiddelenbeleid en toelating 
Datt er belangrijke raakvlakken zijn van richtlijn 2000/60 met bestrijdingsmidde-
lenn blijkt onder meer uit de prioritaire stoffen-1 ijst. Van de 33 stoffen van de lijst 
vann beschikking 2455/2001 zijn er 15 (stoffen voor) bestrijdingsmiddelen.150 In 
dee lijst van belangrijkste verontreinigende stoffen (bijlage VIII ) wordt een aantal 
groepenn bestrijdingsmiddelen specifiek aangeduid, maar daarnaast worden: 'Bio-
cidenn en gewasbeschermingsmiddelen' genoemd. De implementatietermijn van 
dee richtlijn liep af per 22 december 2003. Implementatie - in de Wet op de wa-
terhuishoudingg en de Wet milieubeheer - heeft eind 2003 nog niet plaatsgevon-
den.. De Tweede-Kamerbehandeling van het wets wijzigingsvoorstel is dan nog 
gaande.1511 De betekenis van deze richtlijn voor het bestrijdingsmiddelenbeleid 
zall  blijken uit de wijze waarop lidstaten de programma's en maatregelen invul-
lingg geven. Afgewacht moet worden hoe de discretionaire bevoegdheid die de 
lidstatenn daarbij hebben, wordt aangewend. Ook moet duidelijk worden of op 
diversee onderdelen sprake is van inspannings- dan wel van resultaatsverplich-
tingen.1522 Voor de bestrijdingsmiddelen die tot de prioritaire stoffen behoren, 
moetenn per 2006 milieukwaliteitsnormen en beheersmaatregelen zijn vastgesteld. 
Ingevolgee de richtlijn moet het daarbij gaan om stopzetting of geleidelijke beëin-
digingg van deze emissies. Toepassingen van deze middelen waarbij emissies naar 
hett water kunnen optreden, lijken dientengevolge te moeten worden beëindigd. 
Voorr de andere bestrijdingsmiddelen met risico's voor het aquatisch milieu zul-
lenn maatregelen gericht moeten zijn op 'progressieve vermindering' van emissies. 
Ookk zullen de 'beste milieupraktijken' daarbij moeten worden toegepast. 

Voorr tenminste vier stoffen zijn in 2003 in Nederland middelen toegelaten (<www.ctb-wage-
ningen.nl>,, databank). 
Dee Kamer wenst eerst meer duidelijkheid over het ambitieniveau van de Richtlijn (Brief Staatssecre-
tariss V&W aan voorzitter Tweede Kamer, TK 2002-2004, 24 808, nr. 10). 
Vann Rijswick 2001, p. 87-88, meent dat het bereiken van een goede toestand na het verstrijken van 
dee betreffende termijn geldt als een resultaatsverplichting. Europarlementariër Corbey, betrokken 
bijj  de totstandkoming van de richtlijn, meent dat het een inspanningsverplichting betreft (Waterspie-
gell  2004/1, p. 13, interview). 

http://www.ctb-wageningen.nl
http://www.ctb-wageningen.nl
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6.99 Richtlij n 76/464/EEG: Aquatisch milieu/gevaarlijk e stoffen 

Dee wijzigingen van deze richtlijn als gevolg van de Kaderrichtlijn water komen 
aann het eind van deze paragraaf aan de orde. 

Doel Doel 
Doell  van richtlijn 76/464153 (in deze paragraaf: de richtlijn) is het beschermen 
vann het aquatisch milieu tegen verontreiniging door bepaalde stoffen en het te-
gengaann van handelsbelemmeringen als gevolg van verschillen in lozingsvoor-
schriften,, aldus enkele overwegingen bij de richtlijn. 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn onderscheidt 'zwarte-lijststoffen' (stoffen van lijst I) en 'grijze-lijst-
stoffen'' (stoffen van lijst II ) (art. 2 jo. bijlagen). 

Lijstt I omvat acht groepen stoffen, waaronder een groot aantal (werkzame stoffen 
van)) bestrijdingsmiddelen (organische halogeen-, fosfor- en tinverbindingen, stof-
fenn die in of via het water kankerverwekkend zijn, kwikverbindingen en persistente 
mineralee oliën en koolwaterstoffen). 
Lijstt II omvat onder meer bepaalde biociden, waarvoor afzonderlijke stoffen of 
categorieënn zijn vastgesteld, en niet-persistente minerale oliën en koolwaterstoffen. 

Voorr een zwarte-lijststof geldt een strenger regime dan voor een grijze-lijststof, 
echterr pas nadat een stof van lijst I is aangewezen in een richtlijn van de Raad, 
mett grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen (art. 6). De niet bij richtlijn aange-
wezenn lijst-I-stoffen (circa 115) vallen onder het regime van lijst II.154 Er kwa-
menn slechts zeven uitvoeringsrichtlijnen tot stand, voor een vijftiental stoffen.155 

Bijj  art. 22, derde lid, Kaderrichtlijn water is art. 6 ingetrokken. De verplichting 
voorr de Raad om uitvoeringsrichtlijnen vast te stellen, is daarmee vervallen. 

Dee richtlijn vereist dat lidstaten maatregelen nemen ter beëindiging van de lozin-
genn van de zwarte-lijststoffen en ter vermindering van lozingen van de grijze-

Richtlijnn van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde 
gevaarlijkee stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd (PbEG 1976, 
LL 129/23, laatstelijk gewijzigd PbEG 2001 L 327/1). De richtlijn is gebaseerd op de art. 100 en 
235.. De laatste wijziging is gebaseerd op art. 175 EG. 
Voorr deze 'wachtlijst-stoffen' kunnen wel strengere voorschriften worden gesteld (HvJEG 29 sep-
temberr 1999, overweging 59-60, zaak C-232/97 (Nederhoff), Jur. 1999, p. 1-6385). Het program-
maa voor de zwarte-lijststoffen omvatte aanvankelijk circa 130 potentiële zwarte-lijststoffen/stofgroe-
penn (Dekker en De Villeneuve 1995, p. 269, noot 13). Zie ook het overzicht van 132 stoffen in 
Glenn McLeod, 'Approaches to Setting of Priorities and Policies amongst Water Quality Protection 
andd Enhancement Alternatives: the European Community', in: Water Pollution. Law and Liability, 
Patriciaa Thomas (ed.), London/Dordrecht/Boston: Graham & Trotman 1993, p. 3-24, in het bijzon-
derr p. 20-21. 
Uitvoeringsrichtlijnenn zijn er voor onder meer kwik (82/176 en 84/156); cadmium (83/513); HCH/ 
Lindaann (84/491); DDT, PCP (86/280); aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, hexachloorbenzeen, hexa-
chloorbutadienn en chloroform (88/347); 1,2-dichloorethaan (90/415). 
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lijststoffenn (art. 2 j° bijlagen). Voor lozing van een zwarte-lijststof is een vergun-
ningg met emissienormen vereist, die slechts voor een beperkte duur mag worden 
verleendd (art. 3). De uitvoeringsrichtlijnen vereisen een vier-jaarlijks nieuw 
onderzoek. . 

Voorr de grijze-lijststoffen verplicht de richtlijn tot het opstellen van program-
ma'ss met waterkwaliteitsdoelstellingen. Deze programma's kunnen specifieke 
voorschriftenn bevatten voor samenstelling of gebruik van stoffen of producten 
(art.. 7, derde en vierde lid). Voor lozing is een vergunning vereist met emissie-
normen,, gebaseerd op deze kwaliteitsdoelstellingen (art. 7, tweede lid). 

Eenn overgangsbepaling van de Kaderrichtlijn water verleent lidstaten de 
bevoegdheidd bij toepassing van art. 7 de beginselen van de Kaderrichtlijn toe te 
passenn (art. 22, derde lid, Kaderrichtlijn). 

Maatregelenn mogen niet leiden tot een toename van de verontreiniging 
(standstill-beginsel,, art. 9). De lidstaten hebben een driejaarlijkse rapportagever-
plichtingg naar de Commissie, terzake van de uitvoering van de richtlijn (art. 13, 
eerstee lid). 

Besluitvorming Besluitvorming 
Dee besluitvorming over de zwarte-lijststoffen gebeurt bij richtlijn van de Raad. 
Dee Kaderrichtlijn water brengt hierin verandering. 

WerkingssfeerWerkingssfeer en harmonisatie richtlijn 76/464 
Richtlijnn 76/464 heeft onder meer betrekking op lozingen in oppervlaktewateren. 
Dee werkingssfeer hangt sterk samen met de uitleg van het begrip lozing. Het Hof 
geeftt hieraan een ruime uitleg156 (zie par. 17.3.2). 

Zowell  de rechtsgrondslag als de tekst van de richtlijn wijzen op minimum-
harmonisatie.. De lidstaten mogen strengere voorschriften vaststellen (art. 10). 
Bovendienn kunnen de bevoegde gezagen bij vergunningverlening strengere emis-
sienormenn vaststellen dan die welke resulteren uit de grenswaarden van de Raad, 
daarbijj  met name rekening houdend met toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie 
vann de stof in het milieu waarin wordt geloosd (art. 5, tweede lid). 

VerhoudingVerhouding richtlijn 76/464 tot andere richtlijnen 
Dee richtlijn bevat geen bepalingen over de verhouding tot andere richtlijnen. Het 
Hoff  van Justitie heeft bepaald dat, voor de stoffen waarop de richtlijn betrekking 
heeft,, aanvullende eisen gesteld kunnen worden ten opzichte van richtlijn 76/769. 

Inn de zaak C-232/97 (Nederhoff) oordeelt het Hof dat richtlijn 76/464 aanvullende 
eisenn kan stellen ten opzichte van richtlijn 76/769. Maatregelen in het kader van 
richtlijnn 76/464 mogen verder gaan dan richtlijn 76/769, zelfs indien daardoor het 
gebruikk niet of bij uitzondering mogelijk is, nu deze laatste richtlijn van toepassing 

HvJEGG 29 september 1999, C-231/97 (Van Rooij), Jur. 1999 p. 1-6355 en C-232/97 (Nederhoff), 
Jur.Jur. 1999 p. 1-6385, M en R 1999/12 nr. 108 en 109. Zie ook de bespreking van deze uitspraak 
doorr H.F.M.W. van Rijswick, 'De consequenties van een ruime uitleg van het begrip lozing uit 
richtlijnn 76/414', M en R 1999/12, p. 291-296. 
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iss 'onverminderd andere desbetreffende communautaire voorschriften', aldus het 
Hof.157 7 

Aannemelijkk lijk t dat de richtlijn ook ten opzichte van de Biocidenrichtlijn aan-
vullendee eisen zal kunnen stellen, nu de Biocidenrichtlijn een vergelijkbare 'on-
verminderd'-verwijzingg kent als richtlijn 76/769. Dit is minder duidelijk voor 
gewasbeschermingsmiddelen,, omdat in richtlijn 91/414 een algemene verwijzing 
ontbreektt naar het van toepassing zijn van andere communautaire voorschriften. 

ImplementatieImplementatie richtlijn 76/464 
Omzettingg van deze richtlijn (en uitvoeringsrichtlijnen) heeft ten dele plaatsge-
vondenn in de Wvo-regelgeving.158'159 Het vereiste dat een vergunning voor 
eenn zwarte-lijststof alleen tijdelijk wordt verleend, werd niet in regelgeving vast-
gelegd,, waarmee er sprake is van een onvolledige implementatie.160 Daarin is 
uiteindelijkk in 2003 verandering gekomen. 

Naa enkele uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, waarin 
dee Afdeling vaststelt dat de verplichting om tijdelijke vergunningen te verlenen, 
niett in het nationale recht is geïmplementeerd, is bij ministeriële regeling bepaald 
datt de vergunningen voor zwarte-lijststoffen gelden voor een bij vergunning vast 
tee stellen termijn van ten hoogste tien jaar.161 

Voorr een tekortschietende uitvoering van programma's met kwaliteitsnormen 
voorr de grijze-Iijststoffen heeft het Hof Nederland veroordeeld.162 

BetekenisBetekenis voor toelating en gebruik van bestrijdingsmiddelen 
Waarr het gebruik van bestrijdingsmiddelen direct of indirect tot voorzienbare 
verontreinigingg van het oppervlaktewater leidt, gaat het vaak om grijze-Iijststof-
fen,1633 in veel gevallen lijst I-stoffen die, zolang zij nog niet door de Raad zijn 
aangewezen,, onder het regime van lijst II vallen. Een toelating voor een toepas-
singg waarbij waterverontreiniging met deze stoffen voorzienbaar is, lijk t strijdig 
mett richtlijn 76/464, omdat deze richtlijn beëindiging of beperking van de ver-
ontreinigingg beoogt. Maatregelenprogramma's, gericht op afbouw van de emis-
sies,, zullen ook stofgericht moeten zijn en lijken daarmee ook het toelatingsregi-

HvJEGG 29 september 1999, zaak C-232/97 (Nederhoff), Jur, 1999 p. 1-6385. 
Onderr meer ministeriële regelingen waarin grenswaarden zijn gesteld voor lozingen van zwarte-
lijststoffen:: het Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren, Stb. 1983, 606, 
laatstelijkk gewijzigd Stb. 2000, 482 en het Besluit vierjaarlijks bezien van lozingsvergunningen, Stb. 
1993,, 81, laatstelijk gewijzigd Stb. 2002, 2. 
Ziee over de ontwikkeling van de normstelling bijvoorbeeld H.W. Kroes en O. van de Velde, 'De 
normstelling',, in: Bestrijding van de watervervuiling. Vijfentwintig jaar WVO., A.P. van den Berge 
e.a.. (red.), Den Haag: Ministerie V&W en Unie van Waterschappen 1995, p. 105-128. Zie in 
dezelfdee uitgave: R.H. Dekker en C.H.V. de Villeneuve, 'Internationale aspecten', p. 267-278. 
Vergelijkk Veltkamp 1998, p. 237-239, verwijzend naar jurisprudentie van de Afdeling bestuurs-
rechtspraakk Raad van State op dit punt. Zie ook Van Rijswick 2001, p. 40-41. 
Regelingg tijdelijke vergunning voor lozing van zwartelijststoffen, art. 1, Stcrt. 2003, 184. 
HvJEGG 10 mei 2001 (zaak C-152/98)(Commissie/Nederland). Zie Van Rijswick 2001, p. 42-45. 
Dee aangewezen zwarte-lijststoffen zijn in Nederland niet (meer) toegelaten als bestrijdingsmiddel. 
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mee te moeten omvatten. Het stimuleren van alternatieven, zeker wanneer deze 
minderr toxisch, persistent en bio-accumulerend zijn, lijk t daarbij een voor de 
handd liggende aanpak. Het Hof overweegt in de genoemde Nederhoff-zaak, in 
verbandd met een aanvullende eis in het kader van richtlijn 76/464: 

'Dee verplichting om onderzoek te doen naar of te kiezen voor minder milieubelas-
tendee alternatieven is een dergelijke eis en derhalve mogen de lidstaten voor de 
verleningg van de lozingsvergunning als voorwaarde stellen dat deze verplichting in 
achtt wordt genomen.'164 

Hett lijk t verdedigbaar dat dergelijke vereisten inzake het toepassen van, of on-
derzoekk doen naar alternatieven, ook dienen door te werken in de toelating. 

WijzigingenWijzigingen ingevolge de Kaderrichtlijn water 
Richtlijnn 76/464 wordt in 2013 ingetrokken (art. 22, tweede lid, richtlijn 2000/-
60),, met uitzondering van art. 6 dat al bij de inwerkingtreding van de Kader-
richtlijnn is ingetrokken. De Kaderrichtlijn vervangt het regime van de zwarte- en 
grijze-lijststoffenn door een regime van prioritaire gevaarlijke stoffen, prioritaire 
stoffenn en overige verontreinigende stoffen. 

Hett overgangsartikel 22, derde lid, (a) van de Kaderrichtlijn vervangt de 
oorspronkelijkee prioritaire stoffenlijst in het kader van richtlijn 76/764 nu door 
dee prioritaire stoffenlijst van de Kaderrichtlijn. Art. 22, derde lid, (b) geeft aan 
datt lidstaten de beginselen van de Kaderrichtlijn kunnen toepassen bij het opstel-
lenn van programma's op basis van art. 7 van richtlijn 76/464. 

Hett aantal stoffen waarvoor beëindiging van de verontreiniging wordt be-
oogd,, is in de Kaderrichtlijn tot nu toe zeer beperkt. Feitelijk is dit aantal onder 
richtlijnn 76/764 ook beperkt, gezien het aantal Raadsbesluiten over de zwarte-
lijststoffen.. Overweging 51 bij de Kaderrichtlijn luidt dat uitvoering van die 
richtlijnn zal leiden tot een beschermingsniveau dat tenminste gelijkwaardig is aan 
datt van richtlijn 76/464. Of met de Kaderrichtlijn eenzelfde beschermingsniveau 
off  een hoger niveau bereikt zal worden, zal vooral afhangen van de toepassing 
vann de Kaderrichtlijn door de lidstaten. 

6.100 Richtlij n 80/68/EEG: Grondwater 

Dee wijzigingen van deze richtlijn als gevolg van de Kaderrichtlijn water komen 
aann het eind van deze paragraaf aan de orde. 

Overwegingenn 56 en 61, zaak C-232/97 (Nederhoff), Jur. 1999, p 1-6385. 
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Doel Doel 
Doell  van richtlijn 80/68165 (in deze paragraaf: de richtlijn) is het voorkomen 
vann verontreiniging van het grondwater door bepaalde stoffen, met name stoffen 
diee toxisch, persistent en bio-accumulerend zijn, en het zoveel mogelijk beperken 
vann de gevolgen van de bestaande verontreiniging (art. 1, eerste lid). Ook het 
voorkómenn van ongelijke concurrentievoorwaarden op de gemeenschappelijke 
marktt door verschillen in de regelgeving inzake lozingen van bepaalde stoffen in 
hett grondwater, is een doelstelling, aldus een overweging bij de richtlijn. 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn verplicht lidstaten maatregelen te nemen ter verhindering en beper-
kingg van grondwaterlozingen van de stoffen genoemd in de richtlijnbijlage. De 
lozingg van stoffen van lijst I (zwarte-lijststoffen) moet verhinderd worden. De 
lozingg van stoffen van lijst II (grijze-lijststoffen) moet beperkt worden (art. 
3).166 6 

Tott de zwarte-lijststoffen behoren vele werkzame stoffen van bestrijdingsmiddelen, 
zoalss organische fosfor- en tinverbindingen. De stoffen hoeven niet bij afzonderlij-
kee richtlijn te worden aangewezen alvorens een zwarte-lijststof te zijn. Stoffen die 
slechtss een gering risico van toxiciteit, persistentie en bio-accumulatie hebben, 
wordenn uitgezonderd. Deze worden, afhankelijk van de eigenschappen, opgenomen 
opp lijst II. Hiertoe behoren onder meer alle niet in lijst I genoemde biociden (stof-
fenn en categorieën van stoffen) voorzover deze een schadelijke uitwerking op het 
grondwaterr zouden kunnen hebben, aldus de Bijlage. 

Zowell  directe lozingen (zonder doorsijpeling door bodem en ondergrond) als 
indirectee lozingen (na doorsijpel ing) vallen onder de richtlijn. De richtlijn spreekt 
bijj  beide typen lozingen over de 'inleiding' in het grondwater, zonder deze term 
tee omschrijven (art. 1). Tot indirecte lozingen behoren verwijderingshandelingen, 
maarr ook andere handelingen op of in de bodem (art. 5). 

Directee lozingen van lijst-I-stoffen zijn verboden. Indirecte lozingen van lijst-
I-stoffenn vereisen voorafgaand onderzoek, op basis waarvan een verbod of ver-
gunningg kan volgen (art. 4). Voor de lijst-II-stoffen zijn er ook onderzoeks- en 
vergunningverplichtingenn en moeten passende maatregelen worden genomen ter 
beperkingg van de verontreiniging (art. 5). De beperking van indirecte lozingen 
iss bedoeld als voorzorgsmaatregel, zo blijkt uit een overwegingen bij de richtlijn: 
hett gaat om handelingen die kunnen leiden tot indirecte lozing van stoffen. 

Opmerkelijkk is dat lozing van een zwarte-lijststof onder bepaalde voorwaar-
denn mag worden toegestaan indien uit onderzoek blijkt dat het betreffende grond-

1655 Richtlijn van de Raad van 17 december 1979 betreffende de bescherming van het grondwater tegen 
verontreinigingg veroorzaakt door de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen, PbEG 1980 L 20/43, 
laatstelijkk gewijzigd PbEG 2000 L 327/1. De richtlijn is gebaseerd op de artikelen 100 en 235 EG-
Verdrag.. De latere wijzigingen zijn gebaseerd op art. 130S en art. 175 EG. 

1666 De lijsten wijken op enkele onderdelen af van de lijsten van richtlijn 76/464. De in of via het water 
kankerverwekkendee stoffen (76/464) zijn in de onderhavige richtlijn uitgebreid tot stoffen die een 
kankerverwekkende,, mutagene of teratogene werking hebben in of via het water. 
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waterr blijvend ongeschikt is voor enig ander gebruik (art. 4, tweede lid). 

Besluitvorming Besluitvorming 
Herzieningg van de lijsten I en II gebeurt door de Raad, op voorstel van de Com-
missiee (art. 20). 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 80/68 
Dee richtlijn is onder meer niet van toepassing op lozingen waarbij de stoffen in 
zo'nn geringe hoeveelheid aanwezig zijn dat elk gevaar voor verslechtering van de 
kwaliteitt van het ontvangende grondwater nu of in de toekomst is uitgesloten 
(art.. 2, tweede lid). 

Lidstatenn - afzonderlijk dan wel meer lidstaten samen - kunnen 'in voorko-
mendd geval' strengere voorschriften vaststellen (art. 19). Behalve uit deze bepa-
ling,, kan ook uit de grondslag van wijzigingen van deze richtlijn (art. 130S / art. 
1755 EG) worden afgeleid dat sprake is van minimumharmonisatie waarbij lidsta-
tenn strengere eisen mogen stellen ter verhindering of beperking van lozingen naar 
hett grondwater. 

VerhoudingVerhouding richtlijn 80/68 tot andere richtlijnen 
Dee richtlijn bevat geen bepalingen over de verhouding tot andere richtlijnen. De 
richtlijnenn 91/414 en 98/8 bevatten op dit punt evenmin afstemmingsbepalingen. 
Well  wordt bij de Uniforme beginselen (richtlijn 97/57) overwogen dat deze be-
ginselenn geen afbreuk doen aan richtlijn 80/68. 

ImplementatieImplementatie richtlijn 80/68 
Dee implementatie van richtlijn 80/68 vond plaats in het kader van de Wet bo-
dembescherming,, de Wet milieubeheer en de Grondwaterwet.167 In het kader 
vann de Bmw heeft geen implementatie plaatsgevonden. 

BetekenisBetekenis voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
Uitt de omschrijving van de begrippen 'indirecte lozing' (inleiding in het grond-
waterr na doorsijpeling door bodem of ondergrond) en 'verontreiniging' (het 
directt of indirect door de mens lozen van stoffen of energie in het grondwater 
mett de daar omschreven neveneffecten) (art. 1) kan worden afgeleid dat ook de 
verontreinigingg door het gebruik van bestrijdingsmiddelen onder deze richtlijn 
kann vallen. 

Dee vereisten voor lozingen kunnen relevant zijn voor de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen.. Onder de zwarte- en grijze-lijststoffen van deze richtlijn 
bevindenn zich vele werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen. De betekenis 
vann deze richtlijn voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen hangt samen met de 
reikwijdtee van het begrip indirecte lozing. De onderhavige richtlijn spreekt over 

Respectievelijkk in het Lozingenbesluit bodembescherming (vloeistoffen), het Stortbesluit bodembe-
schermingg (vaste stoffen) en de Grondwaterwet (infiltraties). Zie hierover Veltkamp 1998, p. 247-
248,, p. 263-264 en p. 267. Veltkamp concludeert dat omzetting onvoldoende heeft plaatsgevonden, 
onderr meer op het punt van de controleverplichtingen. 
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'inleiding'' in het grondwater. Dat kan duiden op een beperking van het begrip 
lozing.. Niettemin lijk t verdedigbaar dat, wanneer een bestrijdingsmiddel niet 
voldoett aan de normstelling inzake uitspoeling naar het grondwater, bij toepas-
singg van dit middel sprake kan zijn van een indirecte lozing in de zin van deze 
richtlijn.. De toepassing zal - als uitspoeling naar het grondwater voorzienbaar is 
-- niet in overeenstemming zijn met de richtlijn. Wanneer bestrijdingsmiddelen 
evenwell  aan de geldende norm voor uitspoeling naar het grondwater voldoen, zal 
-- bij toepassing overeenkomstig de voorschriften - niet snel sprake zijn van een 
lozing. . 

Wanneerr bestrijdingsmiddelengebruik leidt tot een 'indirecte lozing' in de zin 
vann deze richtlijn, zijn 'passende maatregelen' vereist ter voorkoming of beper-
kingg van de lozing. Het beëindigen of beperken van de toelating, zeker waar 
alternatievee bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn die niet of minder uitspoelen 
naarr het grondwater, lijk t een passende maatregel. Dat geldt te meer gezien de 
beoogdee preventie, zoals neergelegd in art. 3 van de richtlijn. 

WijzigingenWijzigingen door de Kaderrichtlijn water 
Dee Grondwaterrichtlijn wordt in 2013 ingetrokken (art. 22, tweede lid, richtlijn 
2000/60).. Een voorstel voor een nieuwe richtlijn ter bescherming van het grond-
waterr is door de Commissie, op basis van art. 17, eerste en tweede lid, van de 
Kaderrichtlijnn ingediend. Daarop wordt aan het eind van deze paragraaf inge-
gaan. . 

Dee Kaderrichtlijn water omvat ook het grondwater en vereist in art. 17 spe-
cifiekee maatregelen ter voorkoming en beheersing van de grondwaterverontreini-
ging.. De Commissie heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe grondwater-
richtlijn.168 8 

Specifiekee maatregelen voor het grondwater werden bij de totstandkoming 
vann de Kaderrichtlijn vooruitgeschoven, omdat partijen het niet eens konden 
worden.. Het commissievoorstel bevat nu alleen kwaliteitsnormen voor de stoffen 
waarvoorr al EU-brede normen bestaan. Voor andere stoffen dienen lidstaten zelf 
drempelwaardenn vast te stellen, op basis van criteria die in het voorstel zijn 
opgenomen.169 9 

Hett voorstel geeft criteria voor de beoordeling van de goede chemische toestand 
vann grondwater (art. 3). Voor de actieve ingrediënten van bestrijdingsmiddelen, 
mett inbegrip van de relevante omzettings-, afbraak- en reactieproducten daarvan 
geldtt dat de norm van 0,1 ug/liter niet mag worden overschreden (bijlage I). 
Hett voorstel bevat, in aanvulling op de Kaderrichtlijn, bepalingen inzake het moni-
toren,, en het op basis daarvan vaststellen van maatregelen, zij het dat de richtlijn 

Voorstell  voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van 
hett grondwater tegen verontreiniging, COM(2003) 550 def. 
Toelichtingg voorstel, par. 4.1 en 8.1. 
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hierr zeer omzichtige formuleringen toepast.170 Maatregelenprogramma's dienen, 
inn aanvulling op de basismaatregelen van de Kaderrichtlijn, gericht te zijn op het 
voorkomenn van indirecte lozingen in het grondwater, onder meer voor alle bestrij-
dingsmiddelenn (art. 6 richtlijn jo. bijlage VII I Kaderrichtlijn). Tegelijkertijd geeft 
art.. 6 van het voorstel evenwel een opening voor het toestaan van deze indirecte 
lozingen,, op voorwaarde dat de goede chemische toestand niet in het gedrang 
komt.. Indirecte lozingen worden in dit voorstel gedefinieerd als: 'het terechtkomen 
vann verontreinigende stoffen in grondwater nadat zij door de bodem of de onder-
grondd zijn gesijpeld' (art. 2 sub 3). 

All  met al lijken de wijzigingen ten opzichte van richtlijn 80/68 vooral betrekking 
tee hebben op de aanzet voor de kwaliteitscriteria, op de - uitgewerkte - monito-
ringg verplichtingen en op de - meer dan voorheen uitgewerkte - vereisten voor 
maatregelenprogramma'ss ter bescherming van de grondwaterkwaliteit. 

6.111 Richtlij n 75/440/EEG: Kwalitei t oppervlaktewater  bestemd voor 
drinkwate r r 

Dee wijzigingen in deze richtlijn als gevolg van de Kaderrichtlijn water komen 
aann het eind van deze paragraaf aan de orde. 

Doel Doel 
Doell  van richtlijn 75/440171 (in deze paragraaf de richtlijn) is de bescherming 
vann de volksgezondheid en het voorkomen van ongelijke mededingingsvoorwaar-
den,, aldus overwegingen bij de richtlijn. 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn bevat kwaliteitseisen voor oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor 
-- of bestemd is voor - de productie van drinkwater. 

Dee richtlijn onderscheidt drie groepen grenswaarden (categorieën Al , A2 en A3), 
diee overeenkomen met verschillende behandelprocédé's en kwaliteiten van het 
water.1722 Voor de kwaliteitsparameters die de richtlijn bevat, moeten de lidstaten 
waardenn vaststellen die niet lager mogen zijn dan die in de richtlijnbijlage. Bij een 
kwaliteitt lager dan A3 mag het water niet voor de productie van drinkwater wor-
denn gebruikt (art. 3 en 4).173 

Art.. 5: 'De lidstaten stellen eventuele significante en aanhoudende stijgende tendensen in de concen-
tratiee van verontreinigende stoffen in grondwaterlichamen (...) vast en zij bepalen het beginpunt van 
eenn omkering in een dergelijke tendens overeenkomstig bijlage IV van deze richtlijn'. 
Richtlijnn van de Raad van 16 juni 1975 betreffende de vereiste kwaliteit van het oppervlaktewater 
datt is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten (PbEG 1975 L 194), laatstelijk 
gewijzigdd PbEG 2000 L 327/1). De richtlijn is gebaseerd op de artikelen 100 en 235 EG-Verdrag; 
dee laatste wijzigingen op art. 130S en art. 175 EG. 
Art.. 2 j° bijlagen I (categorieën) en II (kwaliteitsindeling volgens fysische, chemische en microbio-
logischee parameters). 
Richtlijnn 80/778 maakt in art. 10, tweede lid, hierop een uitzondering. 
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Dee lidstaten hebben verplichtingen tot monstername.174 Zij moeten maatregelen 
nemenn (actieplannen en nationale programma's) 'om een gestadige verbetering 
vann het leefmilieu te waarborgen' (art. 4, tweede lid). De huidige waterkwaliteit 
magg niet achteruitgaan (standstillbeginsel) (art. 7). 

Eenn rapportageverplichting voor deze plannen werd pas in 1991 ingevoerd en tot 
opp heden zijn geen rapportages gepubliceerd.175 

Dee richtlijnnormen hebben onder meer betrekking op het totaal aan bestrijdings-
middelen.. Als parameters worden evenwel slechts drie werkzame stoffen gege-
ven.176 6 

BesluitvormingBesluitvorming richtlijn 74/440 
Waardenn en parameters worden, op verzoek van een lidstaat of op voorstel van 
dee Commissie, herzien wanneer nieuwe technische en wetenschappelijke kennis 
wordtt verkregen of wanneer drinkwaternormen worden gewijzigd (art. 9). In een 
richtlijnn van de Raad zijn meetmethodes, bemonsteringsfrequentie en analyse van 
dee parameters vastgelegd.177 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 75/440 
Dee richtlijn betreft zoet oppervlaktewater bestemd voor de productie van drink-
water.178 8 

Lidstatenn mogen op elk ogenblik strengere waarden voor het oppervlaktewa-
terr vaststellen (art. 6). Daarmee is sprake van minimumharmonisatie, hetgeen 
ookk voortvloeit uit de grondslag van de richtlijn(wijziging). Ook een overweging 
bijj  de richtlijn geeft aan dat strengere eisen voor andere vormen van gebruik of 
voorr aquatisch leven niet zijn uitgesloten. Tevens is overigens in bepaalde situa-
tiess een soepelere normstelling door lidstaten mogelijk, onder meer bij overstro-
mingen,, natuurrampen en in bepaalde gevallen van natuurlijke verrijking van het 
waterr (art. 8). 

VerhoudingVerhouding richtlijn 75/440 tot andere richtlijnen 
Dee richtlijn bevat geen bepalingen over de verhouding tot andere richtlijnen. Wel 
wijstt de overweging inzake het niet uitgesloten zijn van strengere eisen voor 
anderee vormen van gebruik, erop dat vanuit andere kaders aanvullende norm-
stellingg kan gelden. De normen van deze richtlijn zijn als productnorm opgeno-
menn in de uniforme beginselen van richtlijn 97/57. Dat sluit aan op een over-
wegingg bij deze beginselen, dat de beginselen geen afbreuk doen aan - onder 
meerr - de bescherming in richtlijn 75/440. 

Meetmethodenn en frequentie van bemonstering en analyse zijn vastgelegd in Richtlijn 79/869/EEG, 
PbEGPbEG 1979 L 271/44, gewijzigd bij richtlijn 81/855, PbEG 1981 L 319/16. 
Alduss Kramer in 2000 (Kramer 2000, p. 192). 
Totaal:: 0,005 mg/liter. Parameters: parathion, hexachloorcyclohexaan en dieldrin. 
Richtlijnn 79/869/EEG, PbEG 1979 L 271/44, laatstelijk gewijzigd PbEG 2003 L 122/36. 
Art.. 1, eerste lid. Het tweede lid bepaalt dat daaronder valt alle oppervlaktewater bestemd voor 
menselijkk verbruik dat wordt geleverd via een waterleidingnet ten dienste van de gemeenschap. 
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Uniformm beginsel C. 2.5.1.3. bepaalt dat voor toepassing van een gewasbescher-
mingsmiddell  in een gebied waar het oppervlaktewater is bestemd voor drinkwater, 
geenn toelating wordt verleend als verwacht kan worden dat het gebruik overeen-
komstigg de gebruiksaanwijzing leidt tot overschrijding van de normen van richtlijn 
75/440.. Gemeenschappelijk beginsel 83 bij richtlijn 98/8 bevat een vergelijkbaar 
vereiste. . 

ImplementatieImplementatie van richtlijn 75/440 
Richtlijnn 75/440 is geïmplementeerd in Wvo-regelgeving179, in de Waterlei-
dingwett en het Waterleidingbesluit.180 De implementatie en uitvoering van de 
regelgevingg in de lidstaten verliepen moeizaam. De lidstaten richtten zich minder 
opp het aanpakken van de verontreinigingsbronnen en meer op het schoonmaken 
vann het drinkwater.181 

ToepassingToepassing en betekenis van richtlijn 75/440 voor de toelating 
Geenn van de drie werkzame stoffen voor bestrijdingsmiddelen die de richtlijn als 
parameterss bevat, is in Nederland in 2003 toegelaten. Gezien de zeer beperkte 
normstellingg voor bestrijdingsmiddelen en gezien het uitblijven van maatregelen-
programma's,, is de betekenis van deze richtlijn voor de toelating van bestrij-
dingsmiddelenn zeer beperkt. De Kaderrichtlijn water zal, naar het zich laat aan-
zien,, die betekenis vergroten. 

WijzigingWijziging door de Kaderrichtlijn water 
Richtlijnn 75/440 wordt eind 2007 ingetrokken door de Kaderrrichtlijn (art. 22, 
tweedee lid, richtlijn 2000/60). Binnen de Kaderrichtlijn hebben de wateren be-
stemdd voor drinkwater een plaats binnen de stroomgebiedsaanpak. Er gelden 
monitoringverplichtingenn en kwaliteitsnormen gerichtt op de drinkwaterkwaliteits-
normenn en er kunnen beschermingszones worden vastgesteld (art. 7). 

6.122 Richtlij n 98/83/EG: Drinkwater 

Doel Doel 
Doell  van richtlijn 98/83/EG182 (in deze paragraaf: de richtlijn) is bescherming 
vann de volksgezondheid tegen de schadelijke gevolgen van verontreiniging van 
voorr menselijke consumptie bestemd water (art. 1, tweede lid). De richtlijn 
wijzigtt richtlijn 80/778183, door aanpassingen aan de stand van wetenschap en 
techniek,, door het scheppen van een adequaat wettelijk kader voor het optreden 

Hett Besluit kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren, Stb. 1983, 606, laatstelijk 
gewijzigdd Stb. 2000, 482. 
Waterleidingwett art. 4; Waterleidingbesluit art. 17a t/m f. 
Alduss Kramer 2000, p. 192. 
Richtlijnn van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consump-
tiee bestemd water, PbEG 1998 L 330/32, laatstelijk gewijzigd PbEG 2003 L 284/1. De richtlijn is 
gebaseerdd op art. 130S (thans art. 175 EG). 
Richtlijnn van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie 
bestemdd water, PbEG 1980 L 229/11, ingetrokken per 25 december 2003. 
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alss niet aan de normen wordt voldaan en door aanpassingen met het oog op het 
EU-Verdrag,, in het bijzonder in het licht van het subsidiariteitsbeginsel. 

Inhoud Inhoud 
Dee richtlijn bevat minimumkwaliteitseisen voor water dat is bestemd voor mense-
lijk ee consumptie (art. 4, eerste lid). Bijlage I bij de richtlijn bevat parameters 
waarvoorr de lidstaten waarden dienen vast te stellen die niet lager mogen zijn 
dann de aangegeven waarden. Lidstaten kunnen aanvullend parameters vaststellen 
indienn de bescherming van de volksgezondheid dat vereist.184 

Dee minimumeisen hebben onder meer betrekking op bestrijdingsmiddelen. De 
maximaall  toelaatbare concentratie voor bestrijdingsmiddelen bedraagt per middel 
0,11 ug/1 en voor het totaal aan bestrijdingsmiddelen 0,5 ug/1. Ten opzichte van 
richtlijnn 80/778 is dit niet gewijzigd. 

Voorr belangrijke stoffen dienen afzonderlijke waarden vastgesteld te worden die 
strengg genoeg zijn om te garanderen dat het doel van de richtlijn wordt bereikt. 
Dezee parameterwaarden berusten op de beschikbare wetenschappelijke kennis en 
opp het voorzorgbeginsel, aldus enkele overwegingen bij de richtlijn. 

Dee lidstaten hebben controle- en monsternameverplichtingen en, naast de 
algemenee verplichting tot het zorgen voor gezond en schoon drinkwater (art. 4) 
verplichtingenn tot het uitvoeren van herstelmaatregelen (art. 7 en 8). Binnen vijf 
jaarr moet de kwaliteit van het water voldoen aan de richtlijn (art. 14). In uitzon-
derlijkee gevallen is voor geografisch afgebakende gebieden uitstel mogelijk (art. 
15).. De richtlijn bevat een standstillbepaling (art. 4, tweede lid). De lidstaten 
hebbenn een zorgplicht tot het waarborgen van de kwaliteit van gebruikte materia-
len,, zodat deze geen afbreuk doen aan de bescherming van de volksgezondheid 
(art.. 10). 

Dee lidstaten hebben, anders dan onder richtlijn 80/778, vele informatie- en 
rapportageverplichtingen,, zowel naar de verbruikers toe als naar de Commissie 
(art.. 11).185 

BesluitvormingBesluitvorming richtlijn 98/83 
Hett merendeel der besluiten in het kader van deze richtlijn wordt vastgesteld 
doorr de Commissie, op basis van een (regelgevende) comitéprocedure (art. 12). 
Overr wijziging van bijlage I (parameters) wordt beslist volgens de samenwer-
kingsproceduree (art. 11, eerste lid).186 

Tenn opzichte van de vorige richtlijn zijn parameters verwijderd, maar ook nieuwe geïntroduceerd. 
Sommigee zijn strenger genormeerd, andere versoepeld. Zie hierover: W.F.E. Reinhold e.a., 'De 
nieuwee EG-drinkwaterrichtlijn', H20 1998/25, p. 23-25 en H20 1998/26, p. 19-21. 
Uitgezonderdd zijn bepaalde mineraalwaters en water als geneesmiddel, voorzover vallend onder 
anderee richtlijnen. 
Doorr Raad en Parlement, op voorstel van de Commissie (art. 189C EG-Verdrag, thans art. 252 
EG). . 
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Afwijkingen Afwijkingen 
Lidstatenn kunnen, onder voorwaarden en voor een bepaalde periode, voorzien in 
afwijkingenn van de kwaliteitseisen, indien dat geen gevaar kan opleveren voor de 
volksgezondheidd en de levering van het water in een gebied op geen enkele ande-
ree redelijke manier kan worden verzekerd. De betrokken bevolking dient te wor-
denn geïnformeerd. Hoewel de afwijkingstermijn 'zo kort mogelijk' dient te zijn, 
kann deze uiteindelijk toch oplopen tot negen jaar (art. 9). Deze afwijkingsmoge-
lijkhedenn zijn, in vergelijking met de eerdere richtlijn 80/778, ruim.187 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 98/83 
Richtlijnn 98/83 heeft betrekking op voor menselijke consumptie bestemd water. 
Ditt begrip wordt ruim ingevuld en omvat allerlei huishoudelijke doeleinden (art. 
2,, eerste lid). 

Dee lidstaten mogen van de toepassing van de richtlijn uitzonderen water dat is 
bestemdd voor doeleinden waarvoor de kwaliteit niet van invloed is op de gezond-
heidd van gebruikers of dat afkomstig is van een bepaalde (kleinschalige) voorzie-
ningg (art. 3, tweede lid). Water dat in een levensmiddelenbedrijf wordt gebruikt, 
valtt niet onder 'voor menselijke consumptie bestemd water', wanneer de bevoegde 
autoriteitenn ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van het water de gezondheid van 
dee levensmiddelen als eindproduct niet kan aantasten (art. 2, eerste lid, aanhef 
(b)). . 

Evenalss in richtlijn 80/778 mogen de door een lidstaat vast te stellen parameters 
niett minder streng zijn dan die van de richtlijn. Onder meer deze bepaling, maar 
ookk de bevoegdheid om aanvullende eisen te stellen, wijst op mimumharmonisa-
tie.. De richtlijn bevat niet de uitdrukkelijke minimumharmonisatiebepaling van 
richtlijnn 80/778, inhoudende dat het de richtlijnen te allen tijde vrij staat voor 
drinkwaterr strengere voorschriften uit te vaardigen. Het Verdrag voorziet daar 
nuu in. Anders dan richtlijn 80/778 bevat richtlijn 98/83 geen vrij-verkeersclau-
sulee voor levensmiddelen die in verband met het gebruikte water, aan de richtlijn 
voldoen. . 

VerhoudingVerhouding tot andere richtlijnen 
Richtlijnn 98/83 bepaalt dat verplichtingen uit hoofde van andere communautaire 
bepalingenn onverminderd gelden (art. 4, eerste lid). De afstemming met de richt-
lijnenn 91/414 en 98/8 komt alleen in de elfde overweginging ter sprake, waar 
wordtt gesteld dat, bij maatregelen ingeval van achteruitgang van kwaliteit, co-
ördinatiee vereist is met de uitvoering van deze richtlijnen. 

Dee normen van richtlijn 98/83 voor bestrijdingsmiddelen werken door in de 
beginselenn van richtlijnen 91/414 en 98/8: er wordt geen toelating verleend wan-
neerr deze normen worden overschreden. Deze normstelling geldt, zij het dat ook 
hierr een ontsnappingsclausule is ingebouwd met een 'tenzij-criterium': tenzij 

Hett Hof oordeelde op grond van richtlijn 80/778 dat de uitzonderingen restrictief moesten worden 
uitgelegdd (Jans e.a. 2000 p. 507-508, verwijzend naar diverse drinkwaterzaken). 
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wetenschappelijkk wordt aangetoond dat onder veldomstandigheden de betreffende 
concentratiee zich niet voordoet.188 

ImplementatieImplementatie van richtlijn 98/83 
Richtlijnn 98/83 is omgezet in de Waterleidingwet en in diverse uitvoeringsbeslui-
ten,, waaronder het Waterleidingbesluit.189 Vijfjaar na de inwerkingtreding - 25 
decemberr 2003 - dient aan de kwaliteitseisen te worden voldaan (art. 14). 

BetekenisBetekenis voor de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen 
Dee drinkwaterkwaliteitsnormstelling heeft voor bestrijdingsmiddelen vorm gekre-
genn in een productnorm (per bestrijdingsmiddel: 0,1 ug/liter en voor het totaal 
0,55 ug/liter). De uniforme en de gemeenschappelijke beginselen bevatten deze 
drinkwaternormm voor de beoordeling en besluitvorming inzake toelating. Het 
Besluitt milieutoelatingseisen bestrijdingsmiddelen en het Besluit uniforme begin-
selenn bevatten deze drinkwaternorm, met het oog op de uitspoeling van bestrij-
dingsmiddelenn naar alle grondwater in Nederland.190 

Dee VROM-Inspectie meldt in het jaarverslag over 2001191 dat concentraties 
aann bestrijdingsmiddelen boven de norm bij vier pompstations regelmatig vóór-
komen.. Dit wordt 'opgelost' door technische maatregelen en de voorziene slui-
tingg van een pompstation. Daarnaast worden verhoogde concentraties voor be-
paaldee metabolieten, waaronder BAM, gerapporteerd. Omdat deze als 'niet toxi-
cologischh relevant' worden beschouwd, geldt dit niet als normoverschrijding (p. 
14).. Bij controle bleek bovendien dat enkele normoverschrijdingen niet als over-
schrijdingg waren gerapporteerd (p. 10). 

6.133 Richtlijnen 2004/10 en 2004/9: beginselen van goede laboratorium-
praktijke nn (GLP) en inspectie en verificatie van GLP 

Dee hierna behandelde richtlijnen 87/18 en 88/320 zijn in 2004 vervangen door 
dee richtlijnen 2004/10192 en 2004/9193. Het betreft hier geen inhoudelijke wij-
zigingenn maar een verheldering door het publiceren van een integrale tekst, 
waarbijj  de OESO-beginselen van GLP (in richtlijn 2004/10) en de OESO-Lei-
draadd voor het toezicht (in richtlijn 2004/9) in een bijlage zijn opgenomen. Om-
datt geen inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd, is de onderstaande tekst over 
dee - inmiddels ingetrokken - richtlijnen 87/18 en 88/320 gehandhaafd.194 

Richtlijnn 91/414, Uniform beginsel C. 2.5.1.3 en richtlijn 98/8, Gemeenschappelijk beginsel 83. 
Wijzigingg van het Waterleidingbesluit, Stb. 2001, 31. 
Hiermeee is niet gezegd dat deze norm ook altijd wordt toegepast. Uitstel van inhoudelijke beoorde-
lingg brengt mee dat bestrijdingsmiddelen op de markt zijn die niet overeenkomstig deze norm zijn 
beoordeeld. . 
VROM-Inspectie,, De kwaliteit van het drinkwater in Nederland 2001, Den Haag: ministerie 
VROM,, 2003. 
PbEGPbEG 2004 L 50/44. 
PbEGPbEG 2004 L 50/28. 
COM(2002)) 529 def. en 530 def. De wijziging is gebaseerd op art. 95 EG. 
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Doel Doel 
Richtlijnn 87/18/EEG195 beoogt dat onderzoek naar gezondheids- en milieu-ef-
fectenn voor de evaluatie van chemische stoffen wordt verricht volgens de begin-
selenn van goede laboratoriumpraktijken (GLP). De resultaten van tests moeten 
vann hoge kwaliteit zijn en moeten onderling vergelijkbaar zijn. De wederzijdse 
erkenningg van onderzoeksgegevens voorkomt handelsbelemmeringen. Verspilling 
vann middelen door herhaling van tests als gevolg van verschillende laboratori-
umpraktijken,, dient te worden voorkomen en het aantal proeven op dieren dient 
tee worden beperkt, aldus enkele richtlijn-overwegingen. 

Inhoud Inhoud 
GLPP is een kwaliteitssysteem voor de organisatie en uitvoering van niet-klinisch 
onderzoekk naar gezondheids- en milieu-effecten van chemische stoffen en de 
rapportagee daarover.196 De GLP-beginselen kwamen in 1981 tot stand in 
OESO-verbandd en werden nadien als bijlage opgenomen bij richtlijn 87/18.197 

Dee beginselen richten zich op de procedures en organisatie van het onder-
zoek.1988 Lidstaten moeten maatregelen treffen opdat testlaboratoria aan de GLP 
voldoenn (art. 1). Zij moeten inspecties verrichten en studies controleren (art. 3). 
Laboratoriaa moeten, bij levering van gegevens, een GLP-verklaring leveren (art. 
2). . 

Werkingssfeer,Werkingssfeer, harmonisatie en discretionaire ruimte richtlijn 87/18 
Dee beginselen gelden voor de tests op stoffen verricht overeenkomstig richtlijn 
67/548.. Ook de actieve bestanddelen van bestrijdingsmiddelen vallen hieronder, 
alduss een overweging bij de richtlijn. Daarnaast zijn de beginselen van toepas-
singg wanneer ze zijn voorgeschreven in andere EG-regelgeving (art. 1, eerste en 
tweedee lid).199 Deze GLP-richtlijn beoogt een verregaande harmonisatie. Dat 
blijkt ,, behalve uit de rechtsgrondslag, onder meer uit een vrij-verkeersclausule 
diee eist dat lidstaten het in de handel brengen van de producten, om redenen in 
verbandd met de beginselen niet verbieden, beperken of belemmeren bij het vol-
doenn daaraan (art. 5, eerste lid) en uit de overwegingen inzake wederzijdse er-
kenning.. Voor het onderwerp van de richtlijn mogen dus in principe geen stren-

Richtlijnn van de Raad van 18 december 1986 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke 
enn bestuursrechtelijke bepalingen inzake de toepassing van de beginselen van goede laboratorium-
praktijkenn en het toezicht op de toepassing ervan voor tests op chemische stoffen, PbEG 1987 L 
15/29,, laatstelijk gewijzigd Commissierichtlijn 99/11, PbEG 1999 L 77/8. Rechtsgrondslag: art. 
1000 EG-Verdrag. Wijziging 99/11 verwijst niet naar een rechtsgrondslag. 
Hett kan ook stoffen betreffen van natuurlijke of biologische herkomst of levende organismen (Bijla-
gee I, inleiding, bij richtlijn 99/11). 
Besluitt van de Raad van de OESO van 12 mei 1981 inzake wederzijdse erkenning van gegevens 
voorr de evaluatie van chemische stoffen en preparaten; gewijzigd C(97)186 (Final). 
Heyvaertt 1999, p. 96, noemt de GLP-beginselen als voorbeeld van procedurele regelgeving. 
Richtlijnn 67/548 (art. 3, eerste lid) vereist toepassing van de GLP. Ook in de dossiervereisten 
richtlij nn 91/414 wordt naar de GLP-beginselen verwezen (zie hierna). 
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geree eisen worden gesteld.200 Er is een vrijwaringsclausule, op grond waarvan 
tijdelijkk een verbod of beperking kan worden opgelegd en waarbij op basis van 
eenn gedetailleerde motivering moet worden geconstateerd dat, ondanks onderzoek 
enn controle, een stof gevaar oplevert voor mens of milieu (art. 5, tweede lid). 
Communautairee besluitvorming volgt op deze vrijwaring.201 

DoorwerkingDoorwerking in de richtlijnen 91/414 en 98/8 
Voorr gewasbeschermingsmiddelen vereisen de bijlagen II en II I van richtlijn 
91/4144 de toepassing van de GLP-beginselen.202 

Commissierichtlijnn 95/35203 tot wijziging van de bijlagen II en III van richtlijn 
91/414,, staat lidstaten die nog niet over de nodige infrastructuur beschikken, toe 
tijdelijkk en onder voorwaarden af te wijken van de GLP-vereisten. Dit geldt onder 
meerr voor uiterlijk in 1997 begonnen residuproeven en voor uiterlijk in 1999 
begonnenn onderzoeken naar honingbijen en andere nuttige geleedpotigen (Bijlage 
richtlijnn 95/35). 

Voorr biociden vereist richtlijn 98/8 (art. 8, achtste lid) dat de onderzoeken 'in-
dienn van toepassing' overeenkomstig de GLP worden verricht. 

ImplementatieImplementatie GLP 
Dee GLP-beginselen zijn geïmplementeerd in de Wet milieugevaarlijke stof-
fen.2044 Voor bestrijdingsmiddelen vereist de Regeling toelating bestrijdingsmid-
delenn 1995 (Rtb95)205 bij de toelatingsaanvraag een GLP-verklaring. Dat geldt, 
ingevolgee het tweede en derde lid van artikel 22 Rtb95, echter alleen als dat 
vermeldd is op het betreffende aanvraagformulier. Deze aanvraagformulieren zijn 
geenn deel van de wettelijke regeling. Daarom is twijfelachtig of dit een voldoen-
dee vorm van implementatie is. Dit is anders voor de aanvragen waarop de dos-
siervereistenn van de richtlijn van toepassing zijn, omdat dan niet de gegevens van 

Dee Duitse gevaarlijke stoffen-wetgeving bijvoorbeeld lijk t op dit gebied meer uitgebreide methodi-
schee onderzoeksvereisten te bevatten. De Duitse Chemicaliëngesetz vereist, ter validering van de 
geleverdee informatie, niet alleen een beoordeling op juistheid en volledigheid. De Richtigkeits- und 
Vollstandigkeitsprüfungg omvat een beoordeling op plausibiliteit (juistheid en volledigheid; geen 
lacuness of inconsequenties) en op validiteit (waaronder het voldoen aan de GLP-criteria, maar ook 
hett voldoen aan maatstaven van algemeen erkende wetenschappelijke inzichten). Zie hierover Win-
terr 1995 p. 36- 37 en Heyvaert 1999 p. 96-97. 
Dee richtlijn verwijst in an. 4 voor de besluitvormingsprocedure naar art. 21 van richtlijn 67/548. 
Ditt lijk t inmiddels art. 29 te moeten zijn (comitéprocedure). 
Bijlagenn II en III , dossiervereisten stoffen en middelen, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001-
/36,, PbEG 2001 L 164/1. 
PbEGPbEG 1995 L 172/6. 
Kennisgevingsbesluitt Wet milieugevaarlijke stoffen, laatstelijk gewijzigd 28 maart 2002, Stb. 221. 
Besluitt tot wijziging van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (goede laboratori-
umpraktijken),, Stb. 2000, nr. 9. In dit Besluit wordt verwezen naar de bijlage bij de GLP-richtlijn, 
waarinn de GLP-beginselen zijn opgenomen. De richtlijn had op 30 september 1999 moeten zijn 
omgezet,, aldus de nota van toelichting bij het Besluit van 24 december 1999. 
Art.. 22, eerste lid, Regeling toelating bestrijdingsmiddelen bevat een dynamische verwijzing naar 
richtlijnn 87/18. 
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hett aanvraagformulier maar de vereisten van de toelatingsrichtlijn gelden.206 

Richtlij nn 88/320/EEG 

Doel Doel 
Richtlijnn 88/320/EEG207 beoogt het opzetten van een geharmoniseerd systeem 
voorr controle op het onderzoek en voor de inspectie van de laboratoria, in ver-
bandd met naleving van de GLP. 

Inhoud Inhoud 
Dezee richtlijn vereist lidstaat-maarregelen voor inspectie en verificatie van het 
laboratoriumonderzoekk voor - onder meer - bestrijdingsmiddelen. Op de GLP-
verklaringenn van de laboratoria moet worden toegezien. Instanties moeten wor-
denn aangewezen en jaarlijks moet worden gerapporteerd aan de Commissie (art. 
1-4).. De bijlagen bevatten een gedetailleerde leidraad voor toezicht en inspectie. 

BesluitvormingBesluitvorming en harmonisatie richtlijn 88/320 
Dee inspecties zijn bindend voor de andere lidstaten. Niet-naleving moet door een 
lidstaatt worden gerapporteerd. Wanneer een lidstaat gemotiveerd veronderstelt 
datt een laboratorium in een andere lidstaat de beginselen niet naleeft, dient aan 
dee betreffende lidstaat eerst verzocht te worden om nadere controle. Indien de 
lidstatenn niet tot overeenstemming kunnen komen, volgt communautaire besluit-
vorming,, op basis van een comitéprocedure (art. 5-8). 

Mett dit stelsel van wederzijdse erkenning van inspecties wordt de harmonisa-
tiee van richtlijn 87/18 ondersteund door een vergaand geharmoniseerde controle. 

ImplementatieImplementatie Inspectie GLP 
Dezee richtlijn heeft niet geleid tot omzetting in Nederlandse regelgeving.208 

Well  heeft feitelijke aanwijzing van een controlerende instantie plaatsgevonden en 
wordtt controle uitgevoerd.209 Gezien de concrete aard van de verplichtingen, 
zoalss aanwijzing van instanties, toezichtprogramma's en rapportage, kan ener-
zijdss verdedigd worden dat uitvoering van de verplichtingen voldoende is.210 

Anderzijdss zijn de gedetailleerde toezichtprocedures die de richtlijn voorschrijft 

2066 Regeling toelating bestrijdingsmiddelen, art. 18. 
2077 Richtlijn van de Raad van 9 juni 1988 inzake de inspectie en verificatie van de goede laboratorium-

praktijkenn (GLP), PbEG 1988 L 145/36, laatstelijk gewijzigd bij Commissierichtlijn 1999/12/EG 
vann 8 maart 1999 tot tweede aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, PbEG 1999 L 77/22. 
Dee richtlijn is gebaseerd op art. 100A EG-Verdrag, en Verordening EG (Nr) 1882/2003, PbEG 
20033 L 284/1 (aanpassing comitéprocedures). 

2088 J.C. van Haersolte, Uitvoering EG-Richtlijnen in Nederland 1958-1994, Den Haag: T.M.C. Asser 
Instituutt 1995, p. 231. 

2099 Binnen de Veterinaire Hoofdinspectie Volksgezondheid is opgericht de 'Sectie GLP'. Deze is aan-
gewezenn in het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren milieuwetgeving. Inmiddels is dit 
dee Afdeling GLP, onderdeel van de Keuringsdienst van Waren (Voedsel en Warenautoriteit). 

2100 Zie over categorieën richtlijnbepalingen waarvan verdedigbaar is dat ze geen wettelijke verankering 
behoeven:: Jans e.a. 2000, p. 189-194. 
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nuu niet vastgelegd in regelgeving.211 Daar uit de rechtspraak van het Hof van 
Justitiee kan worden afgeleid dat al snel sprake is van rechten van particulieren, 
iss ook bij de GLP-maatregelen denkbaar dat deze rechten - in casu van degenen 
diee onderzoeksgegevens leveren - in het geding zijn. De Leidraad van richtlijn 
1999/122 vereist dan ook een bezwaarprocedure voor de onderzoeksinstellingen. 

Err is een beroepsprocedure. Het laboratorium kan tegen het oordeel van de contro-
lerendee instantie in beroep gaan bij de 'Interdepartementale Commissie GLP', 
waarinn de vijf meest betrokken ministeries zitting hebben. De Inspecteur GLP, 
hoofdd afdeling GLP, voert het secretariaat van de Commissie.212 In de ruim tien 
jaarr dat deze procedure bestaat, is nooit een beroep ingesteld.213 

BetekenisBetekenis GLP-toepassing en -controle voor de toelating 
Toepassingg van de GLP biedt een zekere kwaliteitsgarantie voor onderzoek dat 
tenn grondslag ligt aan de evaluatie van, onder meer, bestrijdingsmiddelen.214 

Dee Rtb95 vereist GLP voor de meeste onderzoeksgegevens inzake neveneffecten 
diee met het oog op een toelating door de toelatingaanvrager worden geleverd. 
Voorr andere gegevens dan geleverd door de toelatingaanvrager geldt dat het 
CTB,, indien meerdere onderzoeken op eenzelfde gebied beschikbaar zijn, de 
voorkeurr zal geven aan het onderzoek dat onder GLP is gedaan.215 

Dezee zijn vastgelegd in (gepubliceerde) werkvoorschriften (tel. mededeling T. Helder, Inspectie 
gezondheidsbescherming,, waren en veterinaire zaken, 21 januari 2000). 
<< www.vwa.nl> (onder VWA/KvW , GLP) (geraadpleegd januari 2004). 
Tel.. mededeling R. Jaspers, Afdeling GLP, Keuringsdienst van Waren, november 2003. 
Dee laboratoria worden tenminste één keer per twee jaar geïnspecteerd. Van de 54 laboratoria voor 
veiligheidsonderzoekenn voldeden er drie niet en vijf niet helemaal aan de eisen. Veiligheidsonder-
zoekk voor de Nederlandse markt kan ook in het buitenland worden uitgevoerd. De KvW was in 
20011 betrokken bij het oplossen van een fraudezaak door een Indiase fabrikant (Jaarverslag 2001 
Keuringsdienstt van Waren, p. 24). 
Universiteitsonderzoekk wordt over het algemeen niet onder GLP-criteria verricht. De laboratoria 
zijnn doorgaans circa twee jaar bezig voordat zij een GLP-werkwijze hebben opgezet (CE. Goewie, 
CTB,, tel. mededeling 20 januari 2000). 

http://www.vwa.nl


7.. Openbaarheid en rechtsbescherming 

Openbaarheid,, inspraak en rechtsbescherming kunnen op milieugebied niet los 
vann elkaar worden gezien. Het Verdrag van Aarhus, dat betrekking heeft op 
milieu-aangelegenheden,, steunt dan ook op deze drie pijlers: de toegang tot 
milieu-informatiee (art. 4-5), de inspraak voor het publiek bij milieu-aangelegen-
hedenn (art. 6-8) en de toegang tot de rechter in milieu-aangelegenheden (art. 9).1 

Voorr de communautaire regelgeving en besluitvorming over bestrijdingsmidde-
lenn zijn deze 'pijlers' van groot belang. Dit hoofdstuk behandelt enkele open-
baarheids-- en rechtsbeschermingskwesties, toegespitst op de bestrijdingsmid-
delenproblematiek. . 

Terr implementatie van het Verdrag van Aarhus is in richtlijn 2003/35 voor-
zienn in inspraak van het publiek op nationaal niveau, bij de opstelling van be-
paaldee plannen en programma's en in toegang tot de rechter op dit punt.2 Op het 
onderdeell  'inspraak' wordt in dit hoofdstuk slechts zijdelings, alleen in verband 
mett inspraak in communautaire besluitvorming, ingegaan. 

7.11 Geheimhouding en openbaarheid van informatie 

Naastt de richtlijnen en verordeningen die specifiek betrekking hebben op de 
openbaarheidd van gegevens, zoals de richtlijnen 90/313 en 2003/4 en verorde-
ningg 1049/2001, bevatten diverse andere richtlijnen of verordeningen bepalingen 
overr vertrouwelijke behandeling3 of juist over openbaarheid van gegevens. 

Bijvoorbeeldd richtlijn 2001/18 (introductie genetisch gemodificeerde organismen, 
art.. 25, met een geheimhoudingsbepaling voor de Commissie en bevoegde lidstaat-
instanties,, inzake kennisgevingen. Een ander voorbeeld is verordening 304/2003 
(in-- en uitvoer bepaalde gevaarlijke stoffen), art. 19, tweede lid, met een bepaling 
terr bescherming van vertrouwelijke informatie, verstrekt door andere Verdragspar-
tijenn of lidstaten. Art. 19, derde lid, van deze verordening bevat een lijst met niet-

Verdragg inzake de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en de toegang tot de rechter 
inn milieu-aangelegenheden, Aarhus 25 juni 1998, Trb. 1998, 289 en Trb. 2001, 73. Het Verdrag 
iss op 30 oktober 2001 in werking getreden. 
Richtlijnn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad, tot voorziening in inspraak van het 
publiekk in de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en, met be-
trekkingg tot inspraak van het publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 
85/337/EEGG en 96/61/EG van de Raad, PbEG 2003 L 156/17. De richtlijn wijzigt daartoe de 
richtlijnenn inzake MER en IPPC. 
Dee richtlijnen spreken soms over 'vertrouwelijke behandeling', soms over 'geheimhouding'. Hier 
wordtt zo veel mogelijk aangesloten bij de terminologie van de richtlijn. 
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vertrouwelijkee gegevens die afwijkt van die van richtlijn 91/414.4 

Inn deze paragraaf wordt alleen ingegaan op de vertrouwelij kheids- en openbaar-
heidsbepalingenn van de richtlijnen 91/414 (gewasbeschermingsmiddelen) en 98/8 
(biociden),, op de regimes van de richtlijnen 90/313 en 2003/4 (toegang tot mi-
lieu-informatie),, op verordening 1049/2001, inzake de toegang tot documenten 
bijj  de EG-instellingen en op het Verdrag van Aarhus. Hoewel ook de actieve 
openbaarheidsverplichtingen,, inzake het verstrekken van informatie over bestrij-
dingsmiddelen,, zoals het emissieregister van stoffen van het Verdrag van Aar-
hus,, van groot belang zijn, richt deze behandeling zich vooral op de informatie 
opp verzoek (passieve openbaarheid). 

7.7.77 Vertrouwelijke behandeling en geheimhouding geleverde gegevens 

Dee vertrouwelijkheid van gegevens inzake bestrijdingsmiddelen is in de richtlij -
nenn 91/414 en 98/8 op ongeveer gelijke wijze geregeld. De aanvrager (van een 
opnemingg van een werkzame stof of van een toelating van een middel) kan ver-
zoekenn om vertrouwelijke behandeling (respectievelijk geheimhouding) van gele-
verdee informatie die industriële of commerciële geheimen bevat. 

Richtlijnn 91/414, art. 14, eerste volzin luidt: 
'Dee Lid-Staten en de Commissie dragen er, onverminderd de bepalingen van Rich-
tlij nn 90/313 (...) zorg voor dat door de aanvragers verstrekte informatie die indus-
triëlee of commerciële geheimen bevat, vertrouwelijk wordt behandeld indien de 
aanvragerr die een werkzame stof in bijlage I wenst te doen opnemen, dan wel de 
aanvragerr van een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel hierom verzoekt, 
enn indien de Lid-Staat of de Commissie de door de aanvrager verstrekte motive-
ringg aanvaardt'. 

Richtlijnn 98/8, art. 19, eerste lid en tweede lid, eerste volzin, luidt: 
'1.. Onverminderd Richtlijn 90/313/EEG (...) kan een aanvrager de bevoegde 
autoriteitt meedelen welke informatie, die hij commercieel gevoelig acht en waar-
vann bekendmaking hem op industrieel of commercieel gebied zou kunnen schaden, 
hijj  voor iedereen behalve de bevoegde autoriteit en de Commissie geheim wenst te 
houden.. In elk afzonderlijk geval dient een volledige motivering te worden gege-
ven.. Onverminderd de in lid 3 genoemde informatie en het bepaalde in de Richtlij-
nenn 67/548/EEG en 88/379/EEG, nemen de lidstaten de nodige stappen om de 
vertrouwelijkheidd van de volledige samenstelling van productformules te garande-
ren,, indien de aanvrager zulks wenst. 
2.. De bevoegde autoriteit die de aanvraag ontvangt, beslist op basis van door de 
aanvragerr over te leggen bewijsstukken, welke informatie overeenkomstig lid 1 als 
vertrouwelijkk wordt beschouwd.' 

Opp deze 'overige richtlijnen' wordt hier niet ingegaan. Zie over openbaarheidsaspecten van diverse 
richtlijnenn en verordeningen inzake stoffen: Klijnstra 1998, p. 63-73. 
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Beidee richtlijnen bevatten vervolgens een vrijwel gelijke opsomming van gege-
venss die 'niet' (richtlijn 91/414) of 'in geen geval' (richtlijn 98/8) als vertrou-
welijkk worden beschouwd. Samengevat gaat dat om: 

namenn en enkele eigenschappen van stoffen, 
eenn beknopt overzicht van de resultaten van proeven inzake werkzaamheid en 
neveneffecten, , 
analysemethoden, , 
methodenn voor het verwijderen en verpakken, en mogelijkheden ter voorko-
mingg of beperking van ongelukken. 

Opp een beperkt aantal niet-vertrouwelijke gegevens na, is de vertrouwelijkheid 
(opp verzoek) van de geleverde gegevens dus een uitgangspunt in beide richtlij-
nen.. De vertrouwelijke behandeling kan in principe alle informatie betreffen die 
niett onder de genoemde met-vertrouwelijke gegevens valt, voorzover daarbij 
industriëlee of commerciële gevoeligheden aan de orde zijn. In geen van beide 
richtlijnenn is aangegeven welke criteria een lidstaat of de Commissie moet hante-
renn om te beoordelen of sprake is van industriële of commerciële geheimen of 
gevoeligheden. . 

Richtlijnn 98/8 bevat een bepaling die in richtlijn 91/414 ontbreekt: 

'Informatiee die door de ontvangende bevoegde autoriteit als vertrouwelijk wordt 
aanvaard,, wordt door de andere bevoegde autoriteiten, de lidstaten en de Commis-
siee vertrouwelijk behandeld' (art. 19, tweede lid). 

Ditt vereist van lidstaten dat zij de informatie die een andere lidstaat als vertrou-
welijkk bestempelt, eveneens vertrouwelijk behandelen, ook als zijzelf een soepe-
lerr openbaarheidsregime hebben.5 Het gevolg hiervan kan zijn dat het openbaar-
heidsregimee dat het minst ver gaat, bepalend wordt voor de vertrouwelijke be-
handelingg van dossiergegevens. Dat lijk t op gespannen voet te staan met de hier-
naa behandelde milieu-informatierichtlijnen, waarin de lidstaten juist de bevoegd-
heidd wordt verleend tot verdergaande maatregelen. 

7.1.27.1.2 Openbaarheid van milieu-informatie 

7.1.2.17.1.2.1 Richtlijn 90/313/EEG 
Beidee hiervoor beschreven vertrouwelijkheidsregelingen verwijzen naar het 'on-
verminderd'' van toepassing zijn van richtlijn 90/313, inzake de vrije toegang tot 
milieu-informatie.66 Richtlijn 90/313 heeft, evenals haar rechtsopvolger richtlijn 
2003/44 (par. 7.1.2.3), als uitgangspunt dat milieu-informatie openbaar is. Over-

Voorr de besluitvorming over de opneming van stoffen worden dossiergegevens uitgewisseld tussen 
dee lidstaten. 
Richtlijnn 91/414, art. 14 en richtlijn 98/8, art. 19, eerste lid. Richtlijn 90/313/EEG inzake de vrije 
toegangg tot milieu-informatie, van de Raad van 7 juni 1990, PbEG 1990 L 158. Rechtsgrondslag: 
art.. 130S (thans art. 175 EG). Deze richtlijn wordt per 14 februari 2005 ingetrokken en vervangen 
doorr richtlijn 2003/4. 
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heidsinstantiess van lidstaten zijn gehouden op verzoek aan iedere natuurlijke of 
rechtspersoon,, zonder dat deze een belang hoeft aan te tonen, milieu-informatie 
beschikbaarr te stellen (art. 3, eerste lid).7 

Onderr milieu-informatie verstaat richtlijn 90/313 onder meer informatie over de 
toestandd van water, lucht, bodem, fauna en flora, akkers en natuurgebieden en 
overr de activiteiten en de maatregelen die hierop een ongunstig effect hebben of 
waarschijnlijkk zullen hebben (art. 2, aanhef en onder a). De richtlijn spreekt niet 
overr productinformatie, maar, gezien het doel van de richtlijn, moet aangenomen 
wordenn dat ook die onder de richtlijn kan vallen.8 Niet duidelijk is in hoeverre 
informatiee over (overige) effecten op de gezondheid ook tot de milieu-informatie 
wordtt gerekend.9 

Openbaarmakingg kan in een aantal gevallen worden geweigerd. Er zijn ruime 
weigeringsgronden,, zoals het afbreuk doen aan het vertrouwelijke karakter van 
handelingenn van overheidsinstanties, en het afbreuk doen aan vertrouwelijke 
commerciëlee en industriële gegevens (art. 3, tweede lid). De richtlijn geeft niet 
aann wat wordt verstaan onder commerciële en industriële gegevens.10 Ook is er 
eenn algemene weigeringsgrond: bij kennelijke onredelijkheid of te algemene 
formuleringg van het verzoek (art. 3, derde lid). De lidstaten 'kunnen' bepalen dat 
eenn verzoek 'kan worden geweigerd'.11 De als bevoegdheid geformuleerde wei-
geringsgrondenn wijzen op een discretionaire bevoegdheid tot weigering en dus 
niett op een verplichting daartoe.12 

Dee richtlijn vereist dat informatie gedeeltelijk wordt verstrekt wanneer het 
mogelijkk is deze te scheiden van informatie waarmee genoemde belangen ge-
moeidd zijn (art. 3, tweede lid). 

Inn zaak C-233/0013 oordeelt het Hof niet alleen dat het begrip milieu-informatie 
ruimm moet worden uitgelegd en de weigeringsgronden strikt moeten worden uitge-

Ziee over richtlijn 90/313: Hallo 1996, p. 1-26, Klijnstra 1998 en Janssen 1998. 
Ditt kan ook worden afgeleid uit de verwijzingen in de richtlijnen 91/414 en 98/8 en andere stoffen-
off  productenrichtlijnen. 
Hett Hof oordeelt in HvJEG 12 juni 2003 (zaak C-316/01) dat de betekenis ruim is, dat niet om het 
evenn welke overheidsactiviteit er buiten kan worden gehouden, maar dat de richtlijn evenmin beoogt 
eenn onbeperkt toegangsrecht tot alle overheidsinformatie te verlenen. Controlemaatregelen van de 
overheid,, gericht op bescherming van elementen onder het begrip milieu kunnen vallen, kunnen 
eronderr vallen. Het Hof onderscheidt drie categoriën die in de definitie voorkomen: de toestand van 
hett milieu, de activiteiten en maatregelen die hierop een ongunstig effect hebben en de activiteiten 
enn maatregelen ter bescherming. De controlemaatregelen vallen onder de laatste categorie. 
Ziee hierover Hallo 1993, p. 64. Zie over de totstandkoming en achtergronden van richtlijn 90/313: 
Kramerr 1992, p. 290-309. 
Halloo 1996, p. 11, vrmeldt dat de meeste lidstaten alle uitzonderingsgronden hebben geïmplemen-
teerd. . 
Dee Nederlandse rechter oordeelt evenwel dat een absolute uitzonderingsgrond, zonder belangenaf-
weging,, zoals opgenomen in de Wet openbaarheid van bestuur, niet in strijd is met de richtlijn. 
Onderr meer Rb. Utrecht 24 november 1994, M en R 1995/4, nr. 51 m.nt. Klijnstra. Zie ook Klijn -
straa 1998, p. 45-47, erop wijzend dat over dit punt in de literatuur verschillend wordt gedacht. 
HvJEGG 26 juni 2003, zaak C-233/00 (Commissie/Frankrijk), JUT. 2003, p. 1-6625. 
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legd,, maar ook dat Frankrijk in gebreke is door het niet omzetten van de verplich-
tingg tot gedeeltelijke verstrekking van de milieu-informatie, waar het mogelijk is 
dezee te scheiden van informatie waarmee bepaalde belangen zijn gemoeid. 

Opp basis van art. 176 EG zijn verdergaande maatregelen ter bescherming van het 
milieuu door de lidstaat te treffen of te handhaven. 

7.1.2.27.1.2.2 Toegang tot informatie in het Verdrag van Aarhus 
Hett Verdrag van Aarhus (in dit hoofdstuk: het Verdrag) beoogt bij te dragen tot 
hett recht van een ieder om te leven in een milieu dat adequaat is voor de gezond-
heidd en het welzijn (art. I).14 Het recht op toegang tot informatie is daarvoor 
eenn eerste vereiste. Het begrip milieu-informatie is zeer ruim geformuleerd. 

Tott milieuinformatie behorende 'factoren' zijn: de 'stoffen' die milieu-elementen 
aantastenn of mogelijk aantasten, maar ook de toestand van de 'menselijke gezond-
heidd en veiligheid'. Bij de toestand van milieu-elementen worden genetisch gemo-
dificeerdee organismen afzonderlijk genoemd.15 

Dee uitzonderingsgronden, voor het niet verstrekken van milieuinformatie, zijn 
ruim,, maar bepaald is dat deze restrictief moeten worden toegepast en dat een 
belangenafwegingg dient plaats te vinden.16 Dat duidt erop dat deze afweging 
ookk voor vertrouwelijke commerciële en industriële gegevens dient plaats te 
vinden.. Emissiegegevens nemen hierbij een bijzondere plaats in. Informatie daar-
overr moet openbaar gemaakt worden, voorzover dat van belang is voor de be-
schermingg van het milieu. Ook bij de commerciële en industriële informatie dient 
mett emissiegegevens afzonderlijk rekening te worden gehouden.17 De reikwijdte 
vann het Verdrag wordt nog vergroot door het ruime begrip overheidsinstantie.18 

Hett Verdrag bevat een groot aantal actieve openbaarmakingsverplichtingen.19 

Daartoee behoort bijvoorbeeld het door partijen aan te leggen emissieregister voor 
bepaaldee verontreinigende stoffen (art. 5, negende lid en art. 10, tweede lid).20 

Dee Commissie heeft een voorstel gedaan voor een Raadsbesluit tot het sluiten, namens de EG, van 
hett Aarhus Verdrag (COM(2003) 625 def). 
Art.. 2, derde lid, Verdrag. 
Art.. 4, derde en vierde lid, Verdrag. 
Art.. 4, vierde lid, aanhef en onder d, en laatste volzin, Verdrag. 
Art.. 2, tweede lid, Verdrag. Zie over de institutionele reikwijdte van het Verdrag D.R. Klooster-
mann en J. de Ridder, Overheidsinstanties volgens Aarhus, Groningen 2002. 
Ziee over het Verdrag en de gevolgen voor Nederland: W. Kakebeeke en K.E. Horvath, 'Het Ver-
dragg van Aarhus', M en R 1999/4, p. 98-102 en Mesters en Oldenziel 2002, p. 221-230. 
Protocoll  on Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) < unece.org/env/pp/prtr.htm>. 

http://unece.org/env/pp/prtr.htm
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7.1.2.37.1.2.3 Richtlijn 2003/4/EG 
Mett richtlijn 2003/421 wordt uitvoering gegeven aan een deel van het door de 
EGG ondertekende Verdrag van Aarhus. Ten opzichte van richtlijn 90/313 is er 
eenn verruiming van de toegang tot informatie, onder meer door een verbreding 
vann het begrip milieu-informatie. 

Tott het verbrede begrip milieu-informatie worden, naast stoffen, ook 'emissies, 
lozingenn en ander vrijkomen van stoffen in het milieu die (...) elementen van het 
milieuu aantasten of waarschijnlijk aantasten' gerekend. Bij de gezondheid en veilig-
heidd wordt de verontreiniging van de voedselketen expliciet genoemd (art. 2, 
eerstee lid). 

Hoewell  ook hier de uitzonderingsgronden ruim zijn geformuleerd, is - in over-
eenstemmingg met het Verdrag - bepaald dat deze uitzonderingen restrictief moe-
tenn worden gebruikt en dat een belangenafweging moet plaatsvinden. Bij deze 
uitzonderingenn is bepaald dat, wanneer het verzoek betrekking heeft op informa-
tiee over emissies in het milieu, de vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief die 
inn verband met commerciële of industriële informatie, geen grondslag kan zijn 
voorr een reden tot weigering (art. 4, tweede lid). 

Evenalss in richtlijn 90/313 wordt imperatief bepaald dat milieu-informatie 
waaroverr overheidsinstanties van lidstaten beschikken of die voor hen wordt 
beheerd,, in het geval van commerciële of industriële vertrouwelijke informatie, 
gedeeltelijkk ter beschikking wordt gesteld wanneer scheiding van de overige 
informatiee mogelijk is (art. 4, vierde lid). 

Dee richtlijn bevat ook actieve openbaarmakingsverplichtingen (art. 7). Op 
diversee punten gaat de richtlijn qua openbaarheid verder dan het Verdrag.22 

Mett betrekking tot de informatie die relevant is voor de besluitvorming over 
bestrijdingsmiddelen,, lijk t dit openbaarheidsregime van richtlijn 2003/4 met 
namee voor de emissiegegevens over de stoffen en producten, een belangrijke 
bijdragee aan een grotere openbaarheid te kunnen leveren.23 

7.1.37.1.3 Verschillen toelatingsrichtlijnen en milieu-informatierichtlijnen 

AardAard van de informatie 
Dee richtlijnen 90/313 en 2003/4 hebben betrekking op milieu-informatie waar-
overr overheidsinstanties van lidstaten beschikken of - zoals in richtlijn 2003/4 -
diee door hen wordt beheerd. De richtlijnen 91/414 en 98/8 bestrijken alleen de 
doorr een aanvrager aan de lidstaten of aan de Commissie geleverde gegevens, 

Richtlijnn 2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatiee en tot intrekking van Richtlijn 90/313/EEG, PbEG 2003 L 41/26. Rechtsgrond-
slagg art. 175 EG. De implementatietermijn loopt af op 14 februari 2005. 
Ziee hierover Mesters en Oldenziel 2003, p. 228. Zij wijzen onder meer op de vermelding van de 
verontreinigingg van de voedselketen, de absolute openbaarheid van emissiegegevens ook buiten de 
vertrouwelijkee bedrijfsgegevens en de verspreiding van monitoringinformatie. 
Vergelijkk de CBB-jurisprudentie over de 'bentazonzaken' {Deel III , par. 14.4.2). Deze zaken zou-
denn onder het nieuwe openbaarheidsregime waarschijnlijk een andere uitkomst hebben gehad. 
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waarvann milieu-informatie een onderdeel is. Voor de door aanvragers aan over-
heidsinstantiess van lidstaten geleverde milieu-informatie is er dus een overlap van 
regimes. . 

BevoegdhedenBevoegdheden of verplichtingen 
Dee richtlijnen 90/313 en 2003/4 verlenen een lidstaat een bevoegdheid tot ge-
heimhouding,, maar verplichten daartoe niet. Openbaarheid is uitgangspunt. Het 
handhavenn en treffen van verdergaande openbaarheidsmaatregelen - voorzover 
datt beschermingsmaatregelen zijn - is mogelijk op basis van art. 176 EG. De 
verschillenn met de verrrouwelijkheidsregelingen van de richtlijnen 91/414 en 
98/88 zijn in richtlijn 2003/4 sterker nu deze laatste richtlijn verplicht tot een 
belangenafwegingg en de uitzonderingsgronden inperkt. In de richtlijnen 91/414 
enn 98/8 is de vertrouwelijkheid van gegevens uitgangspunt en is de afwegings-
ruimtee voor de lidstaat beperkt. 

Voorr gewasbeschermingsmiddelen biedt alleen het wel of niet aanvaarden van de 
motiveringg van de aanvrager (mogelijk) enige afwegingsruimte (art. 14). Voor 
biocidenn lijkt er iets meer afwegingsruimte te zijn, met de bepaling dat de bevoeg-
dee instantie beslist welke informatie vertrouwelijk wordt behandeld (art. 19, twee-
dee lid). 

Dee milieu-informatierichtlijnen verplichten tot het gedeeltelijk beschikbaar stellen 
vann informatie, voorzover scheiding van vertrouwelijke informatie mogelijk is. 
Eenn vertrouwelijke behandeling van geleverde gegevens kan, zeker voor de emis-
siegegevens,, strijdig zijn met de bepalingen van met name richtlijn 2003/4. De 
openbaarheidsregimess van de milieu-informatierichtlijnen verschillen dus belang-
rijkk van die van de richtlijnen 91/414 en 98/8. 

Rechtsbescherming Rechtsbescherming 
Hett verschil in uitgangspunt tussen de richtlijnen brengt mee dat de richtlijnen 
91/4144 en 98/8 een regeling bevatten voor de direct-belanghebbende die geheim-
houdingg wenst, terwijl de richtlijnen 90/313 en 2003/4 een regeling bevatten 
voorr een ieder die informatie zoekt en dus openbaarheid wenst. De bezwaar- en 
beroepsmogelijkheidd bij een afwijzend besluit op een verzoek om informatie is 
inn art. 6 van richtlijn 2003/4 uitgebreider geregeld dan in art. 4 van richtlijn 
90/313. . 

7.1.47.1.4 Verhouding vertrouwelijkheids- en openbaarheidsbepalingen 

Evenalss richtlijn 90/313 bevat richtlijn 2003/4 geen bepalingen over de verhou-
dingg tot andere richtlijnen. Daar de 'onverminderd-verwijzing' (van de richtlijnen 
91/4144 en 98/8) in de EG-regelgeving geen hiërarchie aangeeft, kan niet worden 
geconcludeerdd dat de milieu-informatierichtlijn voorgaat omdat de andere richtlij-
nenn hiernaar 'onverminderd' verwijzen. Wel kan worden geconcludeerd dat, 
naastt de richtlijnen 91/414 en 98/8 ook richtlijn 90/313 of richtlijn 2003/4 van 
toepassingg kan zijn. 
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Inn de literatuur wordt de wijze waarop geheimhouding en openbaarheid in 
verschillendee richtlijnen heeft vormgekxegen, bekritiseerd. De regelgeving is 
inconsistent.. Afstemmingsbepalingen tussen de algemene en de specifieke rege-
lingenn ontbreken. Niet duidelijk is of hier bijvoorbeeld een specialis/generalis-
voorrangsregell  geldt of een posterior/anterior-voorrangsregel.24 Bij voorrang 
vann richtlijn 90/313 zou de bijzondere geheimhoudingsregeling van richtlijn 
91/4144 of 98/8 geen betekenis hebben.25 

Richtlijnn 2003/4 biedt in art. 4, tweede lid, (d) ruimte voor een afweging 
diee recht doet aan de vertrouwelijkheidsbepalingen van de richtlijnen 91/414 en 
98/8.. Dat geldt evenwel niet voor de emissiegegevens, waarvoor een absolute 
openbaarheidd vereist is. Een Aarhus-conforme interpretatie van de richtlijnen 
91/4144 en 98/8 lijk t op dit punt niet mogelijk. 

Geconcludeerdd kan worden dat de verhouding tussen de richtlijnen 91/414 en 
98/88 enerzijds en 2003/4 anderzijds niet geregeld is. De beide toelatingsrichtlij-
nenn lijken, met name op het punt van de emissiegegevens, strijdig, zowel met 
richtlijnn 2003/4 als met het Verdrag van Aarhus. Gezien de onduidelijkheden 
inzakee de hiërarchie van de verschillende openbaarheids- of vertrouwelijkheids-
regelingenn en gezien de geconstateerde strijdigheden is een aanpassing van de 
richtlijnenn 91/414 en 98/8, ter implementatie van het Verdrag, gewenst. 

7.1.57.1.5 Informatie bij EG-instellingen 

Hoewell  art. 255 EG iedere burger van de EU een recht op toegang tot documen-
tenn van Parlement, Raad en Commissie verleent, was informatie bij deze instel-
lingenn lange tijd zeer weinig toegankelijk.26 Op informatie van deze instellingen 
hadd richtlijn 90/313 geen betrekking. In een in 1993 totstand gekomen Gedrags-
codee inzake de toegang tot documenten,27 waren de gronden voor het weigeren 

Janss 1991, p. 89-110, met name p. 91, vergelijkt het regime van richtlijn 90/313 met dat van richt-
lij nn 79/831/EEG (Indeling, verpakking en kenmerken van gevaarlijke stoffen, zesde wijzigingsricht-
lij nn van richtlijn 67/548). Ook hier is enerzijds (richtlijn 90/313) sprake van openbaarheid als uit-
gangspunt,, waarbij verder gaande openbaarheid mogelijk is, terwijl anderzijds (richtlijn 79/831) 
vertrouwelijkheidd uitgangspunt is, waarbij verder gaande geheimhouding mogelijk is. 
Klijnstraa kiest voor de specialis-generalis-regel en neemt aan dat de bijzondere geheimhoudingsrege-
lingg (zoals 91/414) niet opzij wordt gezet door richtlijn 90/313. Richtlijn 90/313 zou dan alleen een 
aanvullendee werking hebben. Hij sluit evenwel de mogelijkheid niet uit dat richtlijn 90/313 alleen 
betrekkingg heeft op andere informatie dan die waarop de geheimhoudingsregeling betrekking heeft. 
Dee verwijzing is dan strikt genomen evenwel niet noodzakelijk, aldus Klijnstra. Een andere visie 
heeftt Kramer, die diverse geheimhoudingsregelingen ziet als ambtelijke geheimhoudingsplichten die 
niett worden geraakt door richtlijn 90/313 (Klijnstra 1998 p. 75, 78 en 80). 
Ziee bijvoorbeeld D. Curtin en H. Meijers, 'Openbaarheid in Europa. Geheim bestuur door 'Schen-
gen'' en 'Maastricht'?', NJB 1995, p. 159 ('.... de Europese Unie lijk t inderdaad gekenmerkt te 
wordenn door moeilijk toegankelijk papierwerk, gesloten intergouvernementele circuits, geheimzinni-
gee comité's van hoge ambtenaren . . . ' ). 

Gedragscodee inzake de publieke toegang tot documenten van de Raad en de Commissie, Besluit 
93/731/EG,, PbEG 1993 L 340/41; Commissiebesluit 94/90/EG, PbEG 1994 L 46/58. Naar de 
meningg van de Nederlandse regering was ten onrechte art. 22 Reglement van orde als rechtsgrond-
slagg genomen omdat het recht op toegang tot de documenten van de Raad geen kwestie van interne 
organisatiee betreft. Het Hof oordeelt echter dat, zolang de gemeenschapswetgever geen algemene 
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vann informatie zijn ruim geformuleerd.28 Sinds 2001 regelt verordening 1049-
/20011 de toegang van het publiek tot documenten van de instellingen.29 

Ingevolgee verordening 1049/2001 heeft iedere burger het recht van toegang tot 
documentenn van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (art. 2). Deze 
verordeningg heeft betrekking op de door Parlement, Raad of Commissie opgestelde 
off  ontvangen documenten die zich in het bezit van de instelling bevinden (art. 2, 
derdee lid). De verordening bevat een bezwaar- en beroepsregeling tegen afwijzin-
genn van verzoeken om informatie (art. 7-8). De weigeringsgronden zijn ruim. 
Somss zijn dit absolute uitzonderingsgronden, waarbij geen afweging wordt ge-
maakt,maakt, bijvoorbeeld bij een aantal openbare belangen (art. 4, eerste lid). Soms is 
err een beperkte afweging, zoals bij commerciële belangen, waarbij de toegang 
wordtt geweigerd 'tenzij een hoger belang openbaarmaking gebiedt' (art. 4, tweede 
lid).. De verordening vereist toegang tot een documentenregister in elektronische 
vormm (art. 11). 

Dee documenten van verordening 1049/2001 omvatten ook milieu-informatie. Het 
Verdragg van Aarhus heeft daarom gevolgen voor deze verordening. Een commis-
sievoorstell  voor een verordening betreffende toepassing van het Verdrag van 
Aarhuss bevat aanvullende maatregelen.30 

7.1.67.1.6 Het voorstel voor een verordening ter implementatie van 'Aarhus' 

Dee voorgestelde verordening31 heeft tot doel dat alle communautaire instellingen 
enn organisaties het Verdrag van Aarhus toepassen en dat de verzameling en ver-
spreidingg van milieu-informatie wordt versterkt (overwegingen 12 en 13). Het 
voorstell  is afgestemd op de nieuwe openbaarheids- in inspraakrichtlijnen voor de 
lidstatenn (2003/4 en 2003/35).32 

regelingg inzake de toegang tot documenten heeft vastgesteld, de Raad bevoegd is, op basis van, 
onderr meer, het Reglement van orde maatregelen te treffen op dit punt. De Gedragscodes zijn 
inmiddelss ingetrokken (HvJEG 30 april 1996, zaak C-58/94 (Nederland/Raad), Jur. 1996, p. I-
2186). . 

288 Het Hof en het Gerecht van Eerste Aanleg oordelen dat een beperkte uitleg hier vereist is, teneinde 
hett niet onmogelijk te maken om informatie te verkrijgen. Zie voor een bespreking van deze Ge-
dragscode,, de belangenafwegingen de jurisprudentie daarover: Janssen 1998, p. 272-276. 

299 Verordening (EG) Nr. 1049/2001, van het Europees Parlement en van de Raad, inzake de toegang 
vann het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, PbEG 
20011 L 145/43. Met deze verordening vervalt de Gedragscode. Zie Raadsbesluit 2001/840, PbEG 
20011 L 313/40 en Commissiebesluit 2001/937, PbEG 2001 L 345/94. 

300 COM(2003) 622 def. 
311 Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing 

vann de bepalingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvormingg en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden op EG-instellingen en orga-
nisatiess (COM(2003)622 def.) 

322 Hoewel het niet de bedoeling is verder te gaan dan noodzakelijk om 'Aarhus' te implementeren, kan 
ditt wel het geval zijn waar de richtlijnen verdergaande bepalingen bevatten, aldus de toelichting bij 
hett commissievoorstel, par. 3.6. 
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Dee voorgestelde verordening beoogt bij te dragen aan de integratie van de zorg 
voorr het milieu in alle onderdelen van het communautaire beleid.33 

VerschillenVerschillen ten opzichte van verordening 1049/2001 
Verschillenn tussen het Verdrag en verordening 1049/2001, die met de voorgestel-
dee verordening worden ondervangen, zijn: een ruimer recht op toegang, een 
rechtt ten aanzien van alle communautaire instellingen en meer gedetailleerde en 
specifiekee bepalingen inzake vergaring en verspreiding van informatie. Het be-
gripp milieu-informatie is in het voorstel uitvoeriger en explicieter omschreven 
dann in het Verdrag, maar omvat dezelfde informatie als in het Verdrag.34 Op-
merkelijkk is dat het voorstel voor de verordening geen wijziging inhoudt van de 
weigeringsgrondenn van verordening 1049/2001. De verschillen lijken op dit punt 
groott te zijn. 

Datt geldt bijvoorbeeld voor de belangenafweging bij de weigeringsgronden. Veror-
deningg 1049/2001 vereist weigering van openbaarmaking, waarbij voor een deel 
vann de weigeringsgronden, afgewogen moet worden of er een hoger belang is dat 
openbaarmakingg gebiedt. Het Verdrag daarentegen kent voor de besluitvorming 
overr openbaarmaking een aanzienlijke discretionaire ruimte, waarbij uitzonderin-
genn op openbaarheid restrictief moet worden geïnterpreteerd en het publieke belang 
bijj  openbaarmaking steeds moet worden betrokken. Daarbij is er een bevoegdheid 
-- dus geen verplichting - tot weigering. Informatie over milieurelevante emissiege-
gevenss moet bovendien, ingevolge art. 4, derde lid, Verdrag, worden bekend ge-
maakt. . 

Hett voorstel voor de verordening bepaalt in art. 1 dat andere communautaire 
bepalingenn over - onder meer - toegang tot informatie onverlet blijven. Dat bete-
kentt dat ook hier afstemming met de vertrouwelijkheidsregimes van de richtlij -
nenn 91/414 en 98/8 gewenst is. 

ToegangToegang tot informatie over bestrijdingsmiddelen ? 
Gezienn de omschrijving van het begrip 'milieu-informatie', in art. 2, eerste lid, 
subb l(e)(ii) en (iv) van het voorstel, vallen stoffen en effecten daarvan op het 
milieuu onder het begrip milieu-informatie. Voor de toegang tot informatie over 
(dee actieve stoffen voor) bestrijdingsmiddelen is vooral relevant of de door de 
Commissiee openbaar te maken informatie ook omvat de dossierinformatie die aan 
dee Commissie wordt geleverd. Dat lijk t in beginsel het geval daar verordening 
1049/20011 ook betrekking heeft op informatie die de Commissie ontvangt (art. 
2,, derde lid). Nu het Verdrag van Aarhus vereist dat ook emissiegegevens van 
vertrouwelijkee commerciële en industriële gegevens openbaar zijn, is aannemelijk 
datt dit ook geldt voor emissiegegevens die onderdeel zijn van dossiergegevens 
diee de Commissie ontvangt. De weigeringsgronden van verordening 1049/2001, 
diee zoals hiervoor aangegeven een geheel andere belangenafweging meebrengen 

Toelichtingg bij het commissievoorstel, par. 1.2 
Alduss de toelichting bij het commissievoorstel, par. 6. 
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dann het Verdrag van Aarhus, lijken evenwel weinig openbaarheid inzake de 
milieugegevenss van stoffen op te zullen leveren. 

InspraakInspraak bij besluitvorming inzake bestrijdingsmiddelen ? 
Dee in het verordening svoorstel voorziene inspraak betreft de voorbereiding van 
milieuplannenn en -programma's (art. 8). De communautaire besluitvorming over 
stoffenn valt, zo blijkt uit de toelichting, naar de mening van de Commissie niet 
onderr de activiteiten die 'een aanzienlijk effect op het milieu hebben', zoals 
omschrevenn in art. 6, eerste lid, (b) van het Verdrag: 

'Administratievee besluiten inzake vergunningen voor chemische stoffen, bestrij-
dingsmiddelenn en biociden worden in de regel op lidstaatniveau genomen. Beslui-
tenn die op Gemeenschapsniveau worden genomen, zoals de vaststelling van lijsten 
vann actieve stoffen of de indeling van chemische stoffen, vallen als zodanig niet 
binnenn de omschrijving van de "specifieke activiteiten" als bedoeld in artikel 6.'35 

Betwijfeldd kan worden of dit een juiste uitleg van de ruime werkingssfeer van het 
Aarhus-Verdragg is. De communautaire milieubeoordeling van een stof kan niet 
doorr een lidstaat worden overgedaan. Hoewel op lidstaatniveau toelatingsbeslui-
tenn worden genomen, zijn de opnemingsbesluiten op communautair niveau daar-
voorr essentieel en is de discretionaire bevoegheid om daarvan af te wijken afwe-
zigg of zeer beperkt (zie ook par. 7.2.3). De uitsluiting van het regime van 'Aar-
hus'' van de communautaire besluitvorming over stoffen, zoals gepresenteerd 
doorr de Commissie in de toelichting op het verordeningsvoorstel, lijk t dan ook 
eenn zeer restrictieve uitleg van het Verdrag te zijn. 

7.7.77 Conclusie geheimhouding en openbaarheid 

Geconcludeerdd kan worden dat op het geheimhouden en/of openbaarmaken van 
milieugegevenss over bestrijdingsmiddelen diverse richtlijnen betrekking hebben, 
welkee verschillende openbaarheidsregimes kennen, die deels op gespannen voet 
mett elkaar staan en die deels in strijd lijken te zijn met het Verdrag van Aarhus. 
Dee hiërarchie tussen de richtlijnen is niet duidelijk. 

Dee vertrouwelijkheidsregeling van de richtlijnen 91/414 en 98/8 verschilt 
sterkk van het openbaarheidsregime van richtlijn 2003/4. Richtlijn 2003/4 bevat 
bevoegdhedenn tot geheimhouding en verplicht tot een belangenafweging. Emis-
siegegevenss die van belang zijn voor de bescherming van het milieu kunnen in 
hett kader van deze richtlijn niet geweigerd worden vanwege het vertrouwelijk 
zijnn van commerciële informatie. De richtlijn vormt een implementatie van het 
Verdragg van Aarhus en de toelatingsrichtlijnen lijken op deze punten met dit 
Verdragg in strijd te zijn. Het is opmerkelijk dat de commissievoorstellen ter 
implementatiee van het Verdrag geen betrekking hebben op de vertrouwelijkheids-
regelingenn van de richtlijnen 91/414 en 98/8. 

Dee commissievoorstellen hebben ook geen betrekking op de weigeringsgron-

Toelichtingg bij het commissievoorstel, Titel III . 
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denn van verordening 1049/2001 voor het (niet) verstrekken van informatie door 
EG-instellingen.. Deze weigeringsgronden staan op gespannen voet met de be-
voegdhedenn tot openbaarmaking en de restrictieve toepassing voor het weigeren 
vann milieuinformatie, zoals het Verdrag van Aarhus die kent. 

7.22 Rechtsbescherming 

Nationalee besluiten over de toelating van bestrijdingsmiddelen kunnen door 
belanghebbendenn naar nationaal recht aan de (nationale) rechter ter toetsing 
wordenn voorgelegd.36 Voor communautaire besluiten over de werkzame stoffen 
vann bestrijdingsmiddelen rijst echter de vraag welke rechtsbescherming hiertegen 
bestaatt voor de 'particulier'.37 De richtlijnen 91/414 en 98/8 bevatten geen be-
palingenn over rechtsbescherming. 

Dee besluitvorming over een (werkzame) stof vindt plaats door opneming of niet-
opnemingg op de positieve lijst (de bijlagen van de richtlijnen 91/414 en 98/8) of 
doorr het intrekken of wijzigen van deze opneming. Een opnemingsbesluit heeft de 
vormm van een Commissierichtlijn. Een besluit tot niet-opneming heeft de vorm van 
eenn Commissiebeschikking. 

Inn verband met deze rechtsbescherming voor de particulier is, naast de vraag of 
hett karakter van het besluit zich leent voor beroep, het belang en de positie van 
dee particulier essentieel: in hoeverre is de natuurlijke of rechtspersoon recht-
streekss en individueel geraakt door het besluit over de stof?38 Op deze punten 
wordtt hierna ingegaan.39 

7.2.11 Het karakter van het besluit 

Hett Verdrag biedt in art. 230 aan een natuurlijke of rechtspersoon een beroeps-
mogelijkheidd bij het Hof van Justitie tegen bepaalde besluiten. In de eerste plaats 

Dee nationale rechter heeft ook als taak zorg te dragen voor de effectieve doorwerking van het 
EG-recht,, onder meer door richtlijnconforme uitleg of directe werking van bepalingen en, 
waarr nodig, door het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie (art. 234 EG). 
Dee basis hiervoor vormen de artikelen 230 en 232 EG. Zie over de rechtsbescherming met betrek-
kingg tot het EG-recht onder meer Kapteyn e.a. 2003, p. 374-393 en Jans e.a. 2002, p. 301-366. 
Dezee criteria gelden niet voor een lidstaat, of voor het Europees Parlement, de Commissie en de 
Raad,, die - binnen de beroepstermijn en op basis van de in art. 230 genoemde middelen - altijd 
beroepp kunnen instellen. 
Burgerss kunnen tegen het niet of onjuist toepassen van EG-regelgeving ook een klacht bij de Com-
missiee indienen. Voorwaarde voor het in behandeling nemen is dat de klacht voldoende duidelijk 
iss om een onderzoek in te stellen. De Commissie registreert en beslist doorgaans na circa een jaar. 
Hett aantal klachten steeg sinds 1982 tot jaarlijks enkele honderden (Kramer 2000, p. 286-288). Op 
eenn klacht van de Stichting Natuur en Milieu inzake het niet toepassen van actuele normen in het 
kaderr van de overgangsregeling voor gewasbeschermingsmiddelen, antwoordde de Commissie dat 
dee richtlijncriteria binnen deze overgangsregeling moeten worden toegepast maar dat de uitwerking 
nationaall  moet plaatsvinden en door de nationale rechter getoetst moet worden (zie par. 4.9.2.1). 
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betreftt dat de beschikking die is gericht tot de persoon in kwestie.40 In de twee-
dee plaats is dat de beschikking die is gericht tot een andere persoon - een andere 
particulier,, maar ook een lidstaat - en die de natuurlijke of rechtspersoon in 
kwestiee rechtstreeks en individueel raakt.41 Particulieren kunnen geen beroep 
instellenn tegen maatregelen van algemene strekking, tenzij het een besluit betreft 
datt is genomen in de vorm van een verordening maar dat qua inhoud volledig of 
gedeeltelijkk op een individuele situatie is toegesneden.42 Er is dan sprake van 
eenn 'onechte verordening' of een hybride maatregel.43 Het Hof kijkt hier door 
dee vorm heen.44 

Eenn verordening kan feitelijk een bundel beschikkingen zijn. Daarnaast kunnen in 
eenn verordening soms maatregelen voorzien zijn die tot bepaalde - geïndividuali-
seerdee - personen zijn gericht. Een verordening kan één of meer personen indivi-
dueell  raken en toch ten opzichte van andere personen een normatieve werking 
behouden,, aldus het Hof. De verordening is dan enerzijds van algemene strekking 
maarr is tevens, ten aanzien van bepaalde betrokkenen, een beschikking die hen 
individueell  raakt. De jurisprudentie op dit gebied heeft met name betrekking op 
enkelee specifieke rechtsgebieden: anti-dumping-maatregelen, kartelrecht en steun-
maatregelen.45 5 

Hoewell  het Verdrag in verband met het beroepsrecht van particulieren alleen 
overr verordeningen spreekt, lijk t het Hof bereid te zijn richtlijnen op vergelijkba-
ree wijze te beoordelen.46 

Dee vraag naar het karakter van het besluit valt in de jurisprudentie soms samen 
mett de vraag naar het rechtstreeks en individueel geraakt zijn. Het Hof heeft dan 
hett 'rechtstreeks en individueel geraakt zijn van de particulier' doorslaggevend 
doenn zijn om te besluiten dat sprake was van een beschikking.47 

Daarbijj  kan ingevolge art. 241 EG (in bepaalde gevallen) ook de niet-toepasselijkheid van een 
verordeningg worden ingeroepen. Het Hof geeft aan deze 'exceptie van onwettigheid' een ruime 
toepassing,, met name vanwege de behoefte aan rechtmatigheidscontrole ten bate van particulieren 
diee op grond van art. 230, tweede lid, geen direct beroep kunnen instellen tegen algemene handelin-
gen.. Zie Rijs e.a. 1993, p. 34; Kapteyn e.a. 2003, p. 385-387. 
HvJEGG 15 juli 1963, zaak 25/62 (Plaumann), Jur. 1963, p. 205. 
Barentss en Brinkhorst 2003, p. 217-218. 
Barentss 2003, p. 3. 
Hett aantal gevallen waarin het Hof concludeert dat het een beschikking betreft die is gegoten in de 
vormm van een verordening, is beperkt. Dat gebeurde onder meer in HvJEG 13 mei 1971, zaak 41-
44/700 (International Fruit Co. I) Jur. 1971, p. 422 en HvJEG 3 mei 1978, zaak 112/77 (Toepfer) 
Jur.Jur. 1978, p. 1019 (1030). 
Ziee hierover Kapteyn e.a. 2003, p. 379-382 en Rijs e.a. 1993, p. 23-28. 
Kapteynn e.a. 2003, p. 379 en 381. 
Ziee hierover Rijs e.a 1993, p. 24, onder meer verwijzend naar HvJEG 16 maart 1978, zaak 123/77 
(UNICME),, Jur. 1978, p. 851 en HvJEG 16 juni 1970, zaak 69/69 (Mean Aluminum), Jur. 1970, 
p.. 393. 
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7.2.27.2.2 Rechtstreeks en individueel raken 

Tegenn een beschikking van de Commissie kan, door een geadresseerde of een 
anderr die rechtstreeks en individueel wordt geraakt, beroep worden ingesteld. 
Hett vereiste van rechtstreeks geraakt zijn, houdt in dat het ËG-besluit rechtsge-
volgenn moet hebben voor de particulier. Dat betekent dat bij een besluit dat is 
gerichtt tot een lidstaat, waarbij de gevolgen zich manifesteren in nationale be-
schikkingenn op grond van het EG-besluit, er voor de nationale autoriteit weinig 
off  geen discretionaire ruimte mag zijn bij de toepassing of bij de omzetting van 
dee richtlijn. Het communautaire besluit beïnvloedt de rechtspositie van burgers 
dann rechtstreeks. Ook bij een beperkte discretionaire bevoegdheid kunnen parti-
culierenn nog rechtstreeks worden geraakt. De strekking van de te nemen nationa-
lee maatregelen moet dan op grond van de beschikking wel hoogstwaarschijnlijk 
zijn.48 8 

Hett vereiste van het individueel geraakt zijn, houdt in dat de omstandigheden 
off  de situatie de particulier op soortgelijke wijze dienen te individualiseren als de 
adressaatt van een beschikking.49 Particulieren worden slechts individueel ge-
raaktt door een tot een lidstaat gerichte beschikking wanneer zij, bij het nemen 
vann de beschikking, naar aantal en persoon konden worden vastgesteld en de 
Commissiee kon weten dat de beschikking slechts hen betrof.50 Bij beschikkingen 
gerichtt aan een andere particulier kunnen de positie op de arbeidsmarkt en con-
currentieverhoudingenn met zich meebrengen dat sprake is van individueel geraakt 
zijn.511 Ook kan het individueel geraakt zijn, samenhangen met de rol die een 
appellantt heeft gespeeld in een procedure, en met bestaande procedurele waar-
borgen.522 De rechtspraak met betrekking tot het individueel geraakt zijn, is ca-
suïstisch.. Van individueel geraakt zijn, zal bij een algemene regeling in ieder 
gevall  sprake zijn als de naam van de betrokken particulier in de verordening 
wordtt genoemd of de groep van particulieren definitief wordt gefixeerd.53 

Dee uitleg in de jurisprudentie van het 'rechtstreeks en individueel geraakt 
zijn'' maakt de beroepsmogelijkheden voor derde-belanghebbenden zeer beperkt. 
Dee jurisprudentie heeft op dit punt grotendeels betrekking op economische gebie-
denn waar concurrenten soms derde-belanghebbenden kunnen zijn. Bij milieupro-
ductregelgevingg zullen vaak belangen van andere derden, zoals consumenten en 
consumenten-- en milieu-organisaties in het geding zijn. Uit de hierna vermelde 
'Greenpeace-zaak'' blijkt dat deze belangen niet leiden tot een beroepsmogelijk-

Kapteynn 2003, p. 381. 
Inn het Plaumann-arrest oordeelt het Hof dat een importeur niet individueel is geraakt door een tot 
eenn lidstaat gerichte beschikking, omdat hij wordt geraakt uit hoofde van een commercieel beroep 
datt te allen tijde door iedere justitiabele kan worden uitgeoefend (HvJEG 15 juli 1963, zaak 25/62, 
Jur.Jur. 1963, p. 205 (232)). 
HvJEGG 1 juli 1965, zaak 106/63 en 107/63 (Toepfer I), Jur. 1965, p. 507 (517). 
Off  dit inderdaad het geval is, zal afhangen van de marktverhoudingen, bijvoorbeeld of er vele 
concurrentenn zijn of slechts enkele (Barents en Brinkhorst 2003, p. 217). 
Rijss e.a. 1993, p. 29, onder meer verwijzend naar het Tweede Metro-arrest, HvJEG 25 oktober 
1977,, zaak 26/76, Jur. 1977, p. 1901. (Metro was gerechtigd een klacht in te dienen, deed dit, en 
dee klacht werd afgewezen.) 
Ziee hierover Barents 2003, p. 2-9, in het bijzonder p. 3. 
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heidd bij de EG-rechter. Het Gerecht van eerste aanleg (GvEA) oordeelt dat geen 
sprakee is van 'individueel geraakt zijn'. 

Dezee uitspraak van het Gerecht betreft het beroep van Greenpeace e.a. tegen een 
besluitt van de Commissie inzake financiële bijstand voor de bouw van twee elektri-
schee centrales op de Canarische Eilanden. Het Gerecht verklaart de derde-belang-
hebbendenn niet-ontvankelijk. Zowel de verenigingen als de particulieren in kwestie 
wordenn ten opzichte van anderen niet individueel geraakt.54 

Dee annotator merkt bij deze uitspraak op dat jurisprudentie uit de economische 
sectorr te gemakkelijk wordt overgeplant op de milieu-sector. Kort gezegd impli-
ceertt deze uitspraak dat hoe meer mensen geraakt worden door besluiten van de 
Commissie,, hoe minder rechtsbescherming er is. Een achterhaalde visie op mi-
lieubeschermingg en milieubeschermingsorganisaties en een ernstige lacune in de 
rechtsbescherming,, aldus de annotator. In andere (ook economische) jurispru-
dentiee van het Hof worden ontvankelijkheidscriteria soepeler gehanteerd.55 In 
eenn andere milieuzaak volgt de President van het Gerecht de lij n van de 'Green-
peace-- 'jurisprudentie. 

Dezee zaak betreft gevolgen van atoomproeven op Mururowa.56 Het beroep in kort 
gedingg van particulieren en verenigingen op art. 34 Euratomverdrag (aanvullende 
maatregelenn ingeval van bijzonder gevaarlijke proeven) werd verworpen, omdat 
verzoekerss niet individueel geraakt en daarmee in de hoofdzaak kennelijk niet-
ontvankelijkk zouden zijn. Het Verdrag verleent betrokkenen geen rechten die afwij-
kenn van de rechten van andere bewoners, aldus de redenering van het Hof. 

Niett deze vraag naar het afwijken van rechten van anderen maar de vraag of uit 
hett gemeenschapsrecht een subjectief recht voortvloeit op bescherming tegen de 
stralingsgevolgenn - voor een ieder, en daarmee ook voor betrokkenen - had in 
dezee zaak beantwoord moeten worden, aldus de annotator. 

Hett Hof bevestigt de uitleg van het Gerecht in de Greenpeace-zaak inzake het niet 
individueell  geraakt zijn. Daarbij overweegt het Hof dat het besluit van de Commis-
siee slechts een indirecte invloed heeft op de rechten van verzoekers en dat rechts-
beschermingg kan worden gevonden bij de nationale rechter, zodat een doeltreffende 
rechtsbeschermingg niet gemist wordt.57 

Dee annotator bij deze uitspraak bestrijdt het argument van de 'indirecte invloed' 
vann subsidiebesluiten en merkt op dat het Hof op ander gebied tegen dergelijke 

GvEAA 9 augustus 1995, zaak T-585/93 (Greenpeace e.a./Commissie), Jur. 1995, p. II-2205, M en 
RR 1996/3, nr. 22 m.nt. Jans. 
Jans,, noot bij GvEA 9 augustus 1995 (T-585/93), verwijzend naar onder andere zaken betreffende 
anti-dumpingmaatregelenn (Allied, gev.zaken 239 en 275/82) en kartelrecht (Metro, zaak 75/84). 
Presidentt GvEA 22 december 1995, zaak T-219/95R (Danielsson e.a./Commissie), Jur. 1995, p. 
II-3051,, M en R 1996/4, nr. 37 m.nt. Jans. 
HvJEGG 2 april 1998, zaak C-321/95P, Jur. 1998, p. 1-1651, Men R 1998, 7/8, nr. 67 m.nt. lans. 
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subsidiebesluitenn wel beroep open stelt. Bij de verwijzing van het Hof naar de 
nationalee rechter worden vraagtekens geplaatst. Het zal bij de nationale rechter 
eenn ander besluit betreffen, dat rechtmatig kan zijn en waarbij een onrechtmatig 
Commissiebesluitt niet meer kan worden getoetst, aldus de annotator. 

Dezee jurisprudentie van het Hof is moeilijk te rijmen met die inzake de be-
roepsmogelijkhedenn van particulieren in nationale procedures. Het Hof heeft 
immerss aangegeven deze beroepsmogelijkheden van groot belang te achten wan-
neerr de aan het gemeenschapsrecht ontleende rechten van particulieren in het 
gedingg zijn. 

Ditt geldt bijvoorbeeld voor luchtkwaliteitsnormen, waarbij burgers zich op dwin-
gendee bepalingen moeten kunnen baseren om hun rechten te kunnen doen gelden, 
indienn grenswaarden die de gezondheid bedreigen, worden overschreden. Kennelijk 
geldtt het principe van het 'individueel geraakt zijn' hier niet. De individu die hier 
eenn recht aan de richtlijn ontleent, is immers niet op andere wijze dan andere 
bewonerss van het betreffende gebied individueel geraakt.58 In schril contrast hier-
meee staat de uitspraak in de hiervoor genoemde Mururowa-zaak. Een recht om 
gevrijwaardd te blijven van straling blijf t hier uit, omdat, aldus het Hof, de rechten 
vann de betreffende particulieren onvoldoende afwijken van die van anderen. 

Inn 2002 maakt het Gerecht in de zaak Jégo-Quéré59 een radicale ommezwaai, 
welkee erop neerkomt dat alleen het 'geraakt zijn' en niet het 'individueel geraakt 
zijn'' vereist is. 

Hett Hof heeft deze lij n in de daarop volgende UPA-zaak60 echter terzijde gescho-
ven. . 

Hett Hof benadrukt in deze zaak, behalve dat er voor ontvankelijkheid sprake moet 
zijnn van een specifiek individueel geraakt zijn, dat er op basis van het Verdrag, 
eenn volledig systeem van rechtsbescherming is waarbij, bij het ontbreken van een 
toegangg tot de EG-rechter, aan de nationale rechter de ongeldigheid van een maat-
regell  kan worden voorgelegd en verzocht kan worden om het stellen van een 
prejudiciëlee vraag met het oog op een verklaring hieromtrent (r.o. 36 en 40). 

Hett Hof deelt hiermee een 'oorvijg' uit naar het Gerecht, vanwege de bevoegd-
heidsoverschrijding,, nu het Gerecht zonder enige uitleg feitelijk het EG-Verdrag 
wijzigde.61 1 

Dee tekst van de ontwerp-Grondwet bevat ten opzichte van art. 230 EG een 
wijziging.. In verband met 'regelgevingshandelingen' zou dan alleen het recht-

588 Zie hierover Jans e.a. 2000, p. 275, verwijzend naar de 'TA Luftzaken'. 
599 GvEA 3 mei 2002, zaak T-177/01 (Jégo Quéré), Jur. 2002, p. 11-2365. 
ww HvJEG 25 juli 2002, zaak C-50/00 (UPA), Jur. 2002, p. 1-6677. 
611 Aldus Barents 2003, p. 4-9 (in het bijzonder p. 8). Met het oog op de toekomstige Europese Con-

ventiee wordt in de literatuur voorgesteld de toevoeging 'individueel' in art. 230 EG te schrappen 
(Janss 2003, p. 66). 
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streekss en niet meer het individueel geraakt zijn, vereist zijn.62 

Geconcludeerdd kan worden dat het Hof, waar het de toegang tot de EG-rech-
terr betreft, voor derde-belanghebbenden in milieu-zaken de deur gesloten houdt. 
Ditt is te meer opmerkelijk daar het Hof waar het de toegang tot de nationale 
rechterr betreft, ook op milieugebied, juist ver gaande rechten lijk t toe te kennen 
aann individuen. 

7.2.37.2.3 Rechtsbescherming tegen een opnemingsbesluit? 

7.2.3.17.2.3.1 Het karakter van de Commissiebesluiten over werkzame stoffen 
Eenn Commissiebesluit tot opneming van een werkzame stof heeft de vorm van 
eenn richtlijn die bijlage I van richtlijn 91/414 wijzigt. Een besluit tot niet-opne-
mingming heeft de vorm van een beschikking (par. 4.2.2). Beide richten zich tot de 
lidstaten,, die hun wet- en regelgeving en bestuursbesluiten binnen een aangege-
venn termijn in overeenstemming brengen met de besluiten over de stof. De in-
houdd van de besluiten is divers. 

Naa een opneming van een stof kan op nationaal niveau een procedure voor het 
toelatenn of verlengen van een middel worden gestart of gecontinueerd. Een besluit 
tott opneming van een stof bepaalt bijvoorbeeld niet alleen dat een werkzame stof 
magg worden toegestaan voor een bepaald gebruik (bijvoorbeeld 'alleen als herbici-
de'),, maar bevat ook 'voorwaarden', bijvoorbeeld dat voor bepaalde toepassingen 
eerstt nog gegevens moeten worden geleverd, of dat niet vanuit de lucht gespoten 
magg worden, en geeft, onder verwijzing naar het evaluatierapport, aan met welke 
aandachtspuntenn lidstaten bij hun beoordeling van het middel rekening moeten 
houden,, welke risico's in aanmerking moeten worden genomen, of geeft aan dat 
err bepaalde risicobeperkende maatregelen moeten worden genomen. 
Eenn besluit tot niet-opneming betekent dat een toelating niet kan worden verleend 
enn dat eventueel bestaande toelatingen op basis van deze stoffen door de lidstaten 
binnenn een bepaalde termijn moeten worden ingetrokken.63 

Dee lidstaten nemen vervolgens besluiten over de betreffende middelen. Voor de 
beoordelingg van het middel, overeenkomstig de uniforme beginselen en de dos-
siervereistenn van de richtlijn, worden termijnen gesteld.64 Bij bestaande stoffen 
betreftt het een herbeoordeling. Bij nieuwe stoffen gaat het om een eerste toela-
ting,, al of niet na een voorlopige toelating. 

Enerzijdss betreft het hier dus regelgeving: de richtlijnbijlage wordt ingevuld, 

Artikell  III-270, vierde lid: Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder dezelfde voorwaarden 
beroepp instellen tegen handelingen die tot hem gericht zijn of die hem rechtstreeks en individueel 
raken,, alsmede tegen regelgevingshandelingen die hem rechtstreeks raken en die geen uitvoerings-
maatregelenn met zich meebrengen. 
BijvoorbeeldBijvoorbeeld Commissiebeschikking 2003/219/EG, PbEG 2003 L 82/40 (niet-opneming acephate). 
Ziee bijvoorbeeld: Commissierichtlijn 97/73/EG, PbEG 1997, L 353/26 (opneming imazalil); Com-
missierichtlijnn 2003/31, PbEG2003 L 101/3 (opneming 2,4-DB en andere stoffen) (inwerkingteding 
11 januari 2004; wijziging op basis van beoordeling overeenkomstig Uniforme Beginselen: uiterlijk 
311 december 2007). 
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welkee zich richt tot de lidstaten, die vervolgens moeten implementeren. Ander-
zijdss gaat het om uitvoering van de richtlijn, waarbij de besluitvorming gezien 
eenn aantal redenen beschouwd kan worden als een beschikking. 

Dee opneming betreft een specifieke stof en is gebaseerd op de aanvraag van de 
producent655 en op de gegevens die deze aanvrager (kennisgever) heeft geleverd. 
Hett besluit heeft tot gevolg dat de betreffende producent (producenten) voor een 
middell  op basis van deze stof een toelatingsprocedure kan (kunnen) vervolgen. 
Gezienn de kenmerken van dit besluit, waarbij de stof centraal staat en waaraan een 
aanvraagg ten grondslag ligt, kan dit besluit beschouwd worden als een - zaaksge-
richtee - beschikking. Daaruit vloeit voort dat de lijst met stoffen beschouwd kan 
wordenn als een (bundel) beschikking(en). 

Dee niet-opneming van een stof heeft vergelijkbare - inhoudelijk tegengestelde -
gevolgen.. Ook hier richt de beschikking zich tot de lidstaat en dient implementatie 
tee volgen. De stof mag - op termijn - niet meer gebruikt worden. De aanvrager 
kann geen toelating aanvragen. Een eventueel bestaande toelating moet binnen een 
aangegevenn termijn worden ingetrokken. 

Geconcludeerdd kan worden dat deze Commissierichtlijnen een hybride karakter 
hebben:: ter wijziging van richtlijn 91/414 en voor de lidstaten zijn het richtlij -
nen,, maar voor de betreffende kennisgevers of producenten is het besluit een 
beschikking.. Al met al is het, gezien de inhoud van het besluit, aannemelijk dat 
hett karakter van dit besluit zich leent voor de mogelijkheid van beroep. 

7.2.3.27.2.3.2 Rechtstreeks en individueel geraakt? 
Hoewell  de producent of kennisgever niet de geadresseerde is van het besluit, is 
dezee wel de aanvrager van de opneming en wordt de beslissing ook op die aan-
vraagg of kennisgeving genomen. De kennisgever(s) wordt(worden) in de overwe-
gingenn bij het besluit genoemd - soms met naam. De door de kennisgever gele-
verdee gegevens liggen ten grondslag aan de beoordeling. De rechtspositie van de 
kennisgeverr (met betrekking tot de geleverde gegevens) wordt beschermd door 
richtlij nn 91/414. Op basis van het besluit kan de producent in een lidstaat een 
toelatingsaanvraagg vervolgen. Bij niet-opneming valt het doek voor het op de 
marktt brengen van het middel. Alleen door een opnemingsbesluit krijgt de pro-
ducentt immers toegang tot de (procedures voor de) nationale markten voor het 
bestrijdingsmiddel. . 
Eenn niet-opnemingsbesluit laat geen discretionaire bevoegdheid voor een lidstaat 
bijj  de te nemen besluiten tot beëindiging van een toelating. Een opneming sbesluit 
zall  op hoofdpunten een lidstaat-toelating sbesluit bepalen. Een eventuele discretio-
nairee bevoegdheid wordt niet verleend door het opnemingsbesluit, maar door de 
Uniformee beginselen die door de lidstaten bij de beoordeling en besluitvorming 
moetenn worden toegepast. Daar het toelatingsbesluit een ander besluit is (betref-
fendee een middel en niet betreffende de stof) kan worden gesproken van het 

Dee aanvrager is degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen. Dat kan ook een 
importeurr zijn. Kortheidshalve spreek ik over de 'producent'. 
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rechtstreekss geraakt worden door het opneming sbesluit. De belanghebbende kan 
hett toelatingsbesluit van de lidstaat aanvechten,66 maar dit betreft dan wel een 
anderr besluit, namelijk over een bestrijdingsmiddel en niet het besluit over de 
werkzamee stof. 

Datt de kennisgever 'individueel geraakt' wordt, lijk t duidelijk. De persoon 
iss aanwijsbaar. Ook bij meerdere personen betreft het een gesloten kring, name-
lij kk van degenen die kennis hebben gegeven of aanvraag hebben gedaan en die 
gegevenss hebben geleverd. Uit de besluiten blijkt dat bij twijfel over het besluit 
overlegg plaatsvindt met de betreffende aanvrager(s). Dat sprake kan zijn van 
'individueell  geraakt' zijn, kan ook worden afgeleid uit een overweging van het 
Gerechtt in de 'ECCA-zaak': 

Inn deze zaak hadden kleine en middelgrote ondernemingen en hun organisatie 
ECCAA beroep ingesteld tegen Commissieverordening 451/2000, inzake een uitvoe-
ringsprogramma,, waarin zodanige eisen worden gesteld aan het doen van kennisge-
vingg dat zij niet in aanmerking kunnen komen voor de opneming en vervolgens 
geenn toelating kunnen aanvragen. Anders dan de grote ondernemingen die de stof 
producerenn en die een patent hebben, hebben deze ondernemingen niet de beschik-
kingg over onderzoeksgegevens. Het Gerecht oordeelt dat deze verordening vol-
doendee algemeen is om te kunnen spreken van wetgeving. De bedrijven hebben 
hunn specifieke betrokkenheid, zoals de afhankelijkheid van hun economische activi-
teitenn bij de stoffen waar de verordening betrekking op heeft, niet duidelijk ge-
maakt.. De vereniging Ecca is dan evenmin, als collectieve belangenbehartiger, 
individueell  geraakt. Niettemin kunnen er, aldus het Gerecht, specifieke omstandig-
hedenn zijn, zoals de rol van de vereniging bij de totstandkoming van de regeling, 
diee een basis kunnen zijn voor ontvankelijkheid. In verband daarmee beziet het 
Gerechtt de correspondentie tussen ECCA en de Commissie. Omdat er evenwel 
geenn recht is om gehoord te worden, nu het hier om een algemene regeling gaat, 
iss er geen individuele geraaktheid. Het Hof geeft echter vervolgens aan: '(...) it is 
nott to be excluded, in particular, that the applicants may bring an action on the 
basiss of the fourth subparagraph of Article 230 EC against a Commission decision 
rejectingg an application for listing and, in thee context of such an action, to challen-
gee the legality of the contested regulation on the basis of Article 241 EC.'67 

Interessantt is dat het Gerecht de appellanten hier wijst op de mogelijkheid van 
hett verkrijgen van een afwijzende beschikking, waartegen vervolgens beroep kan 
wordenn ingesteld, waarin alsnog de legaliteit van de verordening in kwestie voor-

Ditt argument werd door het Hof inde Greenpeace-zaak (C-321/95P) gehanteerd in verband met het 
all  of niet individueel geraakt zijn, hoewel de redenering meer betrekking lijk t te hebben op het 
vereistee van het rechtstreeks geraakt zijn. Zie hierover G. Betlem, 'Collectieve actie: Hof remt 
ontwikkeling*,, TMA 1998/3, p. 87-88. 
GvEAA 24 januari 2001, gevoegde zaken T-l 12/00 en T-122/00 (Iberotam/ECCA) (in het bijzonder 
r.o.. 75-79), Jur. 2001, p. 11-97. 
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gelegdd kan worden.68 Nu hieruit lijk t te volgen dat kennisgevers tegen een be-
sluitt tot afwijzing van een opneming in beroep kunnen gaan, en mogelijk dan 
ookk tegen een besluit tot opneming, is de vraag of dat ook geldt voor derde-
belanghebbenden.. Omdat de Hof-jurisprudentie iets soepeler is wanneer het een 
tott een andere particulier gerichte beschikking betreft, moet niet worden uitgeslo-
tenn dat een derde-belanghebbende, bijvoorbeeld de concurrent of de specifiek en 
directt bij de besluitvorming betrokken milieu-organisatie, individueel geraakt kan 
zijn.. De jurisprudentie waarin het Hof iets ruimere criteria toepast wanneer het 
gaatt om beschikkingen gericht tot andere particulieren69, betreft niet het milieu-
terrein. . 

Afgewachtt moet worden of het Hof bereid zal zijn op basis van het huidige 
art.. 230 EG een ruimere uitleg te geven aan de criteria in verband met de be-
sluitvormingg over stoffen. Daarbij zou een rol kunnen spelen dat, wanneer de 
direct-belanghebbendenn een ingang zouden hebben bij de EG-rechter, het minder 
voorr de hand ligt om de derde-belanghebbende te verwijzen naar de nationale 
rechter,, teneinde deze te verzoeken via prejudiciële vragen het oordeel van de 
EG-rechterr te vragen. Daarbij zou tevens een rol kunnen spelen of het in casu 
gaatt om een vraag van interpretatie van het Verdrag gaat dan wel om de legali-
teitt van een commissiebesluit.70 

Geconcludeerdd kan worden dat mogelijkheden voor beroep van direct- of 
derde-belanghebbendee particulieren tegen commissiebesluiten inzake werkzame 
stoffenn bij de EG-rechter beperkt lijken te zijn, met name gezien de uitleg die het 
Hoff  geeft aan de vereisten van art. 230 EG inzake het rechtstreeks en individueel 
geraaktt zijn. Mede gezien de Iberotam/ECCA-zaak en gezien het karakter van de 
besluitvormingg over de stoffen, lijken deze mogelijkheden niet geheel uitgesloten 
tee zijn. Naarmate de besluitvorming over stoffen en producten meer op EG-ni-
veauu gecentraliseerd wordt, is het gebrek aan beroepsmogelijkheden op commu-
nautairr niveau te beschouwen als een grote lacune in de rechtsbescherming inza-
kee de besluitvorming over stoffen met het oog op de toelating van bestrijdings-
middelen. . 

7.2.47.2.4 De toegang tot de gemeenschapsrechter en het Verdrag van Aarhus 

Dee Commissie heeft, ter uitvoering van het Verdrag van Aarhus, in het hiervoor 
behandeldee voorstel bepalingen opgenomen ter verruiming van de toegang tot de 
EG-rechter.. Dat gebeurt door aan een zogenoemde 'bevoegde entiteit' het recht 
tee geven om een interne herziening te verzoeken van bepaalde maatregelen van 
communautairee instellingen. De adressaat van het daarop volgende besluit kan 
vervolgenss beroep instellen bij het Hof (art. 10 en 11). 

Vergelijkk de constructie die de Commissie heeft opgenomen in het voorstel tot verruiming van de 
toegangg tot de EG-rechter (zie par. 7.2.4). 
Lauwaarss en Timmermans 2003, p. 153, verwijzend naar onder meer het Tweede en Derde Metro-
arrest. . 
Hierr wordt niet ingegaan op de praktische nadelen van rechtsbescherming via prejudiciële vragen, 
zoalss lange duur, terwijl een middel reeds op de markt is, en mogelijk procedures in meerdere 
lidstaten,, afhankelijk van waar het middel op de markt komt. 
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Voorgesteldee criteria voor een bevoegde entiteit zijn: een onafhankelijke rechtsper-
soonn zonder winstoogmerk, met als doel milieubescherming, actief op Gemeen-
schapsniveauu en met bepaalde eisen inzake bestaansduur, statuten en jaarrekenin-
genn (art. 12). 

Dee 'administratieve handeling' waarop de toegang tot de rechter betrekking kan 
hebben,, is: 

'elk(e)) door een communautaire instelling of organisatie uit hoofde van het milieu-
rechtt genomen administratieve maatregel die juridisch verbindende externe effecten 
heeft'.71 1 

Hett begrip 'milieurecht' is hierbij ruim en omvat ook het rechtsgebied 'chemi-
schee stoffen met inbegrip van biociden en pesticiden'.72 De reikwijdte van deze 
maatregell  is niet erg duidelijk. Deze benadering combineert verenigbaarheid met 
hett EG-Verdrag met een breed opgezette bescherming van het milieu, aldus de 
toelichtingg bij het voorstel. Het Verdrag van Aarhus kent het begrip 'bevoegde 
entiteit'' niet. 

Hett Verdrag verplicht partijen onder meer tot het binnen de nationale wetgeving 
verzekerenn van toegang tot de rechter van leden van het publiek die een voldoende 
belangg hebben bij een administratieve handeling of die een schending van een recht 
aanvoeren,, voorzover het bestuursprocesrecht van een Partij dit als voorwaarde 
steltt voor toegang tot de rechter (art. 9, tweede lid, Verdrag). Onder meer elke 
niet-gouvernementelee organisatie die zich inzet voor milieubescherming en voldoet 
aann de eisen van nationaal recht wordt hierbij beschouwd als voldoende belangheb-
bendd (art. 9, tweede lid, Verdrag). Wat een 'voldoende belang' en 'schending van 
eenn recht' is, wordt binnen het nationale recht bepaald, maar wel in lijn met de 
ruimee toegang zoals het Verdrag die voorstaat.73 

Duidelijkk is dat het commissievoorstel, in vergelijking met de huidige situatie 
zoalss blijkend uit de hiervoor behandelde jurisprudentie, op het gebied van mi-
lieubeschermingg een verruiming inhoudt van de toegang tot de EG-rechter. Niet 
geheell  duidelijk is wat de reikwijdte zal zijn van de zaken waarop de rechtsbe-
schermingg betrekking heeft. Uit de toelichting van de Commissie op het voorstel 
voorr de verordening ter implementatie van 'Aarhus', waarin art. 9, tweede lid, 
Verdrag,, voor de besluitvorming over stoffen op het communautaire niveau 'niet 
directt relevant' wordt geacht, zou kunnen worden afgeleid dat de toegang tot de 
rechterr niet de communautaire besluitvorming over de opneming van stoffen 
betreft.744 Deze interpretatie lijk t niet in lij n met de ruime toegang tot de rechter 
zoalss bedoeld in het Verdrag van Aarhus. 

711 Art. 9, eerste lid, jo. art. 2, eerste lid, (h), voorstel verordening. 
722 Art. 2, eerste lid, (g) (viii ) voorstel verordening. 
733 Aldus art. 9, tweede lid (b). 
744 Toelichting bij het voorstel verordening, Titel IV. 
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7.2.57.2.5 Conclusie beroep particulieren tegen besluitvorming stoffen 

Dee beroepsmogelijkheden bij de EG-rechter voor particulieren die geen geadres-
seerdee zijn van een communautair besluit, zijn uiterst beperkt, gezien de juris-
prudentiee van het Hof inzake het direct en indivueel geraakt zijn van art. 230 
EG. . 

Gezienn het karakter van de communautaire besluiten over stoffen kunnen 
dezee worden beschouwd als 'hybride maatregelen' die deels een beschikkingka-
rakterr hebben. Uit de Iberotam/ECCA-uitspraak van het Gerecht kan worden 
afgeleidd dat een kennisgever ingevolge art. 230 ontvankelijk kan zijn in een 
beroepp tegen een communautair besluit tot niet-opneming van een stof. Aanne-
melijkk lijk t dat dit ook geldt voor een besluit tot opneming. De kennisgever lijkt , 
hoewell  geen geadresseerde, in deze zaak wel als zodanig te worden beschouwd 
doorr het Gerecht. De kennisgever is degene die gegevens levert voor het betref-
fendee besluit en het besluit heeft voor hem ook rechtsgevolg vanwege de gege-
vensbeschermingg van richtlijn 91/414. Mede gezien het karakter van de besluiten 
overr stoffen, is niet uitgesloten dat een derde-belanghebbende die voldoende 
directt en individueel geraakt is bij de besluitvorming over een stof, eveneens ont-
vankelijkk zou kunnen zijn. Ook bij besluiten met een algemene strekking kunnen 
er,, zo blijkt uit de jurisprudentie, speciale omstandigheden zijn, zoals het recht 
vann een particulier om gehoord te worden bij de voorbereiding van regelgeving, 
die,, ondanks de ontvankelijkheidsvereisten, een basis bieden voor het individueel 
geraaktt zijn. De implementatie van het Verdrag van Aarhus of andere juridische 
waarborgenn inzake formele betrokkenheid van belanghebbenden kunnen daarbij 
mogelijkk van betekenis zijn.75 

Inn de visie van de Commissie, blijkend uit het voorstel ter implementatie van 
hett Verdrag van Aarhus, lijken geen beroepsmogelijkheden voorzien te worden 
tegenn EG-besluiten over stoffen. De Commissie verwijst naar de besluitvorming 
opp lidstaatniveau. Omdat deze besluitvorming op lidstaatniveau van een andere 
ordee is dan de communautaire besluitvorming, waarbij de communautaire besluit-
vormingg wel sterk bepalend is voor de lidstaatbesluitvorming, is verdedigbaar 
dat,, gezien de reikwijdte die het Verdrag van Aarhus beoogt, ook beroep tegen 
dee communautaire opnemingsbesluiten over stoffen open zou dienen te staan. 

75 5 Bijvoorbeeldd verordening 178/2002, inzake de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot 
vaststellingg van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG 2002 L 31/1). 



8.. Conclusies EG-recht bestrijdingsmiddelen 

Uitt de voorgaande behandeling van het EG-recht kan het volgende beeld van de 
toelatingg en het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden gedestilleerd. 

8.11 Het beschermingsniveau van het toelatingsstelsel 

Dee toelatingsrichtlijnen 91/414 en 98/8 bieden een redelijk adequate basis voor 
hett toetsen van milieu-effecten van bestrijdingsmiddelengebruik. De 
toelatingscriteriaa zijn veelomvattend. Indirecte effecten worden veelal 
meegenomen.. Meetmethoden worden vereist, zodat er een basis is voor 
monitoring.. Belangrijke knelpunten zijn het ontbreken van uitgewerkte normen 
voorr sommige neveneffecten en het niet of onvoldoende in de beoordeling 
meenemenn van aggregatie- en cumulatie-effecten als gevolg van blootstelling aan 
meerderee bestrijdingsmiddelen en via meerdere blootstellingsroutes. 

Zowell  de toelatingscriteria als de beginselen voor beoordeling en 
besluitvormingg bevatten elementen van preventie en voorzorg. Uit het 
toelatingsstelsell  spreekt een voorzorgbenadering, nu voor toelating of verlenging 
vastgesteldvastgesteld moet zijn dat zich geen schadelijke of onaanvaardbare neveneffecten 
voordoen.. Aan deze voorzorgbenadering lijk t afbreuk te worden gedaan door de 
'tenzij-criteria',, omdat deze criteria het mogelijk maken dat middelen die volgens 
modeltoetsingg niet aan milieucriteria voldoen, toch worden toegelaten indien uit 
aanvullendee studies blijkt dat onder relevante veldomstandigheden geen 
onaanvaardbaree effecten optreden. Vage begrippen als 'relevant' en 
'onaanvaardbaar'' maken deze criteria problematisch. 

Dee toelatingsrichtlijnen illustreren de integratie van milieubeschermingseisen 
inn een ander beleidsterrein, zoals ook het integratiebeginsel van art. 6 EG 
beoogt.. Een overweging bij richtlijn 91/414 kent bovendien prioriteit toe aan de 
beschermingg van mens en milieu, boven landbouwbelangen. Deze prioriteit heeft 
ookk juridische betekenis, zoals gebleken is in de jurisprudentie van het Hof van 
Justitiee over de Uniforme beginselen (zaak C-303/94). 

Dee toelatingsrichtlijnen bevatten een zeer beperkte basis voor het voeren van 
eenn productbeleid gericht op gebruiksreductie. De verplichting voor lidstaten om 
eenn 'juist gebruik' voor te schrijven, in welk kader geïntegreerde bestrijding een 
plaatss heeft, is niet uitgewerkt en blijf t daardoor vaag. 

8.22 Beoordeling en besluitvorming stoffen en middelen 

Dee criteria voor het op communautair niveau opnemen van stoffen zijn weinig 
duidelijk.. Het ontbreken van beginselen voor beoordeling en besluitvorming over 
stoffenn leidt tot ondoorzichtigheid van de beoordeling en besluitvorming. Van de 
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communautairee 'guidance documents' voor de beoordeling is de status niet altijd 
duidelijk.. Ook de status van de wetenschappelijke advisering en de 'peer review' 
iss in het beoordelingsproces niet altijd duidelijk. 

Doorr de uitwerking van de toelatingscriteria in beginselen voor de 
beoordelingg en besluitvorming, is de discretionaire ruimte voor de lidstaten 
beperkt.. Het vage begrip 'onaanvaardbaar' uit deze criteria wordt voor diverse 
onderdelenn - maar niet voor alle - in de Uniforme en Gemeenschappelijke 
beginselenn uitgewerkt in concrete normen. Met name in de Biocidenrichtlijn is 
err een beperkte ruimte voor afweging van voor- en nadelen, welke niet ten koste 
gaann van het voldoen aan de criteria ter bescherming van mens en milieu. De 
afwegingg op het niveau van de gebruiksvoorschriften duidt op een evenredig-
heidstoetsing. . 

Hett vage begrip 'relevant' zorgt voor onduidelijkheid bij de dossiervereisten. 
Hoewell  deze vereisten vastliggen in richtlijnbijlagen, is met name in de 
Biocidenrichtlijnn niet duidelijk wanneer sprake is van 'relevante dossier-
vereisten'. . 

Dee beginselen voor de beoordeling en besluitvorming maken duidelijk dat de 
toelatingsinstantiee ook gegevens uit de openbare literatuur bij de toelating dient 
tee betrekken. 

Welkee discretionaire bevoegdheid er na de communautaire opneming van 
stoffenn voor de lidstaten overblijft bij de 'wederzijdse erkenning' van toelatingen, 
zall  moeten blijken uit de interpretatie van de lidstaatspecifieke 'agrarische, 
fytosanitairee en ecologische omstandigheden', door de lidstaat en vervolgens de 
Commissie,, en uiteindelijk het Hof van Justitie. Voor biociden is het 
beoordelingskaderr bij wederzijdse erkenning verder uitgewerkt dan voor gewas-
beschermingsmiddelenn . 

Dee beoordeling van middelen elk afzonderlijk heeft niet alleen tot gevolg dat 
cumulatievee effecten niet worden meegenomen, maar betekent ook dat 
besluitvormingg niet plaatsvindt op basis van vergelijking met alternatieven. De 
Biocidenrichtlijnn brengt hierin verandering door bij de stofbeoordeling zeer 
beperktt cumulatie-effecten mee te nemen en door te voorzien in de mogelijkheid 
vann een alternatieven-toetsing, op basis van een vergelijkende beoordeling. 
Daarnaastt ligt in beide toelatingsrichtlij nen een vergelijking van alternatieven op 
hett niveau van het gebruik besloten in de voorschriften inzake geïntegreerde 
bestrijding,, met de rationele toepassing van diverse middelen en methoden. Een 
explicietee substitutieverplichting, zoals in de richtlijnen inzake werknemers-
bescherming,, ontbreekt evenwel in de toelatingsrichtlij nen. 

8.33 De instrumenten van de toelatingsrichtlijnen 

Hett 'duale toelatingsstelsel' - met het opnemingsbesluit voor de stof en het 
toelatingsbesluitt voor het middel - verplaatst de kern van de besluitvorming naar 
hett communautaire niveau. 

Doordatt zowel bij toelating als bij verlenging vastgesteld moet zijn dat aan 
dee criteria wordt voldaan, scheppen de toelatingsrichtlijnen een helder 
beoordelings-- en besluitvormingskader. In lijn daarmee zijn de imperatieve 
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bepalingenn dat bij het niet meer voldoen aan criteria intrekking moet plaatsvinden 
off  wijziging van voorschriften. In deze benadering past ook dat een restrictief 
gebruikk beoogd wordt van uitzonderingsregelingen, zoals de voorlopige 
(procedurele)) verlenging en de ontheffing in noodsituaties. 

Dee voorlopige toelating voor middelen op basis van nieuwe stoffen, waarbij 
eenn lidstaatinstantie de bevoegdheid heeft om, bij een volledig dossier, een 
middell  mede aan de hand van verwachtingen toe te laten, doet afbreuk aan de 
preventievee toetsing en de voorzorg daarbij. Dat kan ook gelden voor de 
'registratie'' van 'biociden met een gering risico', waarbij de inhoudelijke 
beoordelingg alleen communautair plaatsvindt, voor de stof, en de lidstaat het 
middell  op de markt moet toestaan, op basis van een volledig dossier en onder 
voorbehoudd van registratie. 

8.44 Overgangsperiode toelatingsrichtlijnen 

Hett trage tempo van de besluitvorming over de bestaande stoffen, onder meer 
doorr het onvoldoende strict hanteren van termijnen, heeft ertoe geleid dat de 
twaalfjarigee overgangstermijn van richtlijn 91/414 met acht jaar is verlengd. 
Dezee gang van zaken en de enigszins onduidelijke overgangsregeling voor de 
toelatingsbesluitvormingg door de lidstaat, voor de middelen op basis van deze 
nogg niet communautair beoordeelde stoffen, heeft bijgedragen aan onzekerheid 
overr de toe te passen toelatingscriteria. Een uitspraak van het Hof van Justitie 
(C-306/98)) in 2001 bracht weinig duidelijkheid. De voorzieningenrechter CBB 
iss begin 2004 wel duidelijk: ook in de overgangsperiode moeten bij 
herbeoordelingg de toelatingscriteria worden toegepast en aan deze criteria komt 
directee werking toe. 

Dee discretionaire bevoegdheid voor een lidstaat tot het blijven toepassen van 
dee nationale toelatingssystematiek is in richtlijn 98/8 groter dan onder richtlijn 
91/414.. In richtlijn 91/414 heeft deze bevoegdheid betrekking op het blijven 
toepassenn van bestaande nationale dossiervereisten. In richtlijn 98/8 betreft die 
bevoegdheidd het hele toelatingsstelsel. De Commissie heeft zich in het kader van 
richtlijnn 91/414 de bevoegdheid toegekend voor bestaande stoffen die niet voor 
opnemingg in aanmerking komen, een uitzonderingsregeling toe te passen 
vanwegee 'essential use'. Betwijfeld moet worden of de richtlijn de Commissie 
dezee bevoegdheid verleent. 

8.55 Openbaarheid en rechtsbescherming 

Dee openbaarheidsregimes van de richtlijnen 91/414 en 98/8, en van het Verdrag 
vann Aarhus, en in het verlengde daarvan milieu-informatierichtlijn 2003/4 (en 
daaraann voorafgaand richtlijn 90/313), staan op gespannen voet met elkaar. 
Duidelijkk is dat vooral voor de gegevens inzake emissies naar het milieu. Het 
Verdragg en richtlijn 2003/4 creëren voor die emissies een ver gaande 
uitzonderingg op de vertrouwelijkheidsregeling voor commerciële informatie. De 
vertrouwelijkheidsregelingg van de richtlijnen 91/414 en 98/8 lijk t daarom strijdig 
mett het openbaarheidsregime van het Verdrag van Aarhus. Ook richtlijn 
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1049/2001,, inzake informatie bij de instellingen, staat op gespannen voet met het 
Verdrag,, met name vanwege de ruime weigeringsgronden voor het verstrekken 
vann informatie. Deze knelpunten worden in de voorstellen van de Commissie ter 
verderee implementatie van het Verdrag van Aarhus niet opgelost. 

Dee centralisering van de besluitvorming op EG-niveau maakt relevant welke 
rechtsbeschermingsmogelijkhedenn particulieren op dit niveau hebben. 
Verdedigbaarr is dat een commissierichtlijn inzake (niet-)opneming van een stof 
eenn hybride maatregel is, met zowel een regelgevingskarakter, gericht tot 
lidstaten,, als een beschikkingskarakter, voor één of meer bepaalde personen, 
zoalss de kennisgevers. De communautaire rechtsbescherming voor particulieren 
inn milieuzaken is problematisch vanwege het vereiste van het 'individueel en 
rechtstreekss geraakt zijn' zoals dat in de jurisprudentie wordt toegepast. Het Hof 
achtt Verdragswijziging noodzakelijk alvorens ontvankelijkheid te kunnen baseren 
opp het geraakt zijn (en niet op het individueel geraakt zijn). 

Uitt de Iberotam/ECCA-uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg (T-
112/000 en 122/00), betreffende een verordening inzake beoordeling van 
werkzamee stoffen, kan worden afgeleid dat een particulier ontvankelijk kan zijn, 
afhankelijkk van zijn positie bij de voorbereiding van die verordening. Ook kan 
daaruitt wordt afgeleid dat een kennisgever tegen een afwijzing van een 'verzoek 
tott opneming' (kennisgeving) als belanghebbende beroep kan instellen bij het 
Gerecht.. Of derrfe-belanghebbende particulieren onder voorwaarden ontvankelijk 
kunnenn zijn, zoals dat op mededingsrechtelijk terrein soms het geval is, is niet 
duidelijk.. Verdedigbaar lijk t dat de besluitvorming over de opneming van stoffen 
zichh daarvoor leent, ook omdat de nationale besluitvorming over de toelating van 
middelenn een ander soort besluit betreft, waarbij de lidstaat gebonden is aan het 
opnemingsbesluit.. Op milieugebied zal de 'Aarhus-implementatie' de 
beroepsbevoegdhedenn voor bepaalde derde-belanghebbenden op communautair 
niveauu kunnen versterken. 

8.66 De (verhouding tot) overige EG-regelingen 

Naastt de toelatingsrichtlij nen heeft een groot aantal andere communautaire 
producten-,, stoffen-, en milieukwaliteitsregelingen betrekking op de toelating en 
hett gebruik van bestrijdingsmiddelen. Deze regelingen bevatten verwijzingen 
naarr het van toepassing zijn 'onverminderd' andere regelingen, naar het 'geen 
afbreukk doen aan andere regelingen' of het 'in acht nemen en rekening houden 
met'' andere richtlijnen. Ook de toelatingsrichtlijnen bevatten verwijzingen naar 
anderee regelingen. Zo werken normen uit andere richtlijnen door in de Uniforme 
enn Gemeenschappelijke beginselen, waar bepaald wordt dat geen toelating wordt 
verleendd bij een overschrijding van normen van andere regelingen. Gezien al 
dezee verwijzingen is aannemelijk dat beoogd wordt dat toelatingen in beginsel 
geenn strijd opleveren met andere richtlijnen. De verwijzingen - over en weer -
zijnn doorgaans niet zodanig dat daaruit een hiërarchie is af te leiden tussen de 
regelingen.. Daarom zou een bepaling dat een toelating, tenzij anders aange-
geven,, niet mag leiden tot overschrijding van strengere normen gesteld in andere 
wettelijkee kaders, bijdragen aan een duidelijker afstemming tussen de regelingen. 
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8.77 Discretionaire ruimt e voor  lidstaten 

Dee verregaande harmonisatie in de richtlijnen en verordeningen voor 
bestrijdingsmiddelenn betekent niet dat lidstaten hier geen discretionaire 
bevoegdhedenn hebben. De harmonisatievormen verschillen bovendien per 
regelingg en binnen een regeling zijn er mengvormen van harmonisatie, waardoor 
dee bevoegdheden tot afwijking verschillen. 

Dee ruimte voor een lidstaat wordt in de eerste plaats bepaald door de 
werkingssfeerr van een richtlijn of verordening. Zo hebben de toelatingsrichtlijnen 
slechtss beperkt betrekking op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of 
biociden.. Een toelating kan ook op een deel van het grondgebied betrekking 
hebben.. Binnen de werkingssfeer van de richtlijn zijn de rechtsgrondslag, het 
doel,, de harmonisatievorm en de exacte inhoud (waaronder vrij-
verkeersbepalingen)) bepalende elementen voor het al of niet resteren van een 
bevoegdheidd tot afwijking. 

Dee toelatingsrichtlijnen bevatten een stelsel van 'gemeenschappelijk recht en 
beleid'' voor de gecentraliseerde besluitvorming over stoffen. Daarnaast kennen 
dezee richtlijnen ook het stelsel van de 'wederzijdse erkenning' van de toelatingen 
vann andere lidstaten. De bevoegdheden tot afwijking zijn hier beperkt tot 
lidstaatspecifiekee omstandigheden. De toelatingsrichtlijnen bevatten ook 
elementenn van facultatieve harmonisatie, bijvoorbeeld voor de regeling voor 
dierproeven. . 

Dee discretionaire bevoegheden hangen voor de toelatingsrichtlijnen ook sterk 
samenn met de overgangsregeling (voor middelen op basis van bestaande, nog niet 
beoordeeldee stoffen) en met de regeling voor middelen op basis van nieuwe 
stoffen. . 

Vanwegee de beperkte werkingssfeer van de richtlijnen 91/414 en 98/8 voor 
hett gebruik van de middelen, hebben lidstaten ruime discretionaire bevoegdheden 
voorr het, binnen de grenzen van het Verdrag, reguleren van het gebruik. 
Voorzoverr dat gebruik wel gereguleerd wordt door de toelatingsrichtlijnen 
kunnenn soms - met name in het kader van richtlijn 98/8 - 'nadere eisen aan het 
gebruik'' gesteld worden door de lidstaten, mits passend binnen het Verdrag en 
dee richtlijn. 

Vanwegee de verschillende rechtsgrondslag van de richtlijnen 91/414 en 98/8 
kentt richtlijn 91/414, met art. 37 als rechtsbasis, geen afwijkingsprocedure voor 
strengeree normstelling, zoals richtlijn 98/8 die kent op basis van art. 95 EG. 
Voorr het realiseren van een vergelijkbare afwijkingsprocedure zou richtlijn 
91/4144 zelf gewijzigd moeten worden. Nog niet duidelijk is hoe de 
afwijkingsproceduree van art. 95 zich zal verhouden tot de afwijkingsprocedure 
diee in de wederzijdse erkenningsregeling is opgenomen. 

Opp de terreinen waar harmonisatie ontbreekt, is het EG-Verdrag het 
toetsingskader,, bijvoorbeeld voor nog niet geharmoniseerde residuen van 
gewasbeschermingsmiddelenn of voor het gebruik voorzover dat niet door de 
toelatingsrichtlijnenn wordt bestreken. Dan vormen de verdragsartikelen inzake 
hett vrij verkeer van goederen en uitzonderingen daarop (art. 28 en 30 EG) het 
toetsingskader.. In de jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn op maatregelen 
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voorr bestrijdingsmiddelen in niet geharmoniseerde situaties in veel gevallen de 
rechtvaardigingsgrondenn van art. 30 EG van toepassing. Diverse onderwerpen op 
bestrijdingsmiddelengebied,, waaronder aflever- en verkoopverboden, lijken 
overigenss te vallen onder de 'verkoopmodaliteiten'. Gezien de jurisprudentie van 
hett Hof daarover behoren deze onderwerpen, voorzover harmonisatie ontbreekt, 
veelall  tot de bevoegdheden van de lidstaten. 

8.88 De doorwerking van EG-regelgeving in nationale regelgeving 

Dee implementatie van EG-voorschriften op bestrijdingsmiddelengebied heeft 
somss alleen plaatsgevonden door besluitvorming van de toelatingsinstantie, 
bijvoorbeeldd bij voorschriften voor stoffen in het kader van de richtlijnen 79/117 
enn 76/769. Deze implementatie via toelatingsbesluiten lijk t uit EG-rechtelijk 
oogpuntt onvoldoende. Ook bij de richtlijnen inzake Goede Laboratorium-
praktijkenn lijk t de omzetting in regelgeving soms onvolledig. 

Dee jurisprudentie van het Hof met betrekking tot implementatiegebreken 
heeftt voor bestrijdingsmiddelen vooral betrekking op residuvoorschriften, die dan 
directee werking hebben. De jurisprudentie van (de voorzieningenrechter van) het 
CBBB wijst erop dat zowel de toelatingscriteria als de overgangsbepalingen van 
richtlijnn 91/414 voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk zijn om direct te 
kunnenn werken. Daarnaast past deze rechter ten aanzien van richtlijn 91/414 
richtlijnconformee interpretatie toe, zowel van een concrete maatregel als de 
'opgebruikregeling',, als meer algemeen van het 'toelatingssysteem' van de 
richtlijn. . 

8.99 Een adequaat instrument voor  het EG-bestrijdingsmiddelenbeleid? 

Gezienn de doelstelling voor bestrijdingsmiddelen in het Zesde Milieu-
actieprogrammaa van de EG, zoals: 

hett totstandbrengen van een meer duurzaam gebruik, 
verminderingg van het gebruik, 
verminderingg van effecten op mens en milieu, 
vervangingg van middelen met bepaalde eigenschappen en vervanging van tot 
bezorgdheidd aanleiding gevende stoffen, 

doett zich in de toelatingsrichtlijnen een aantal knelpunten en lacunes voor. 
Dee richtlijnen bevatten geen instrumenten die specifiek gericht zijn op 

verminderingg van het gebruik of op het stimuleren van andere, minder 
risicovolle,, middelen of methoden. Alleen de bepalingen inzake het 'juist 
gebruik',, inclusief die inzake geïntegreerde of rationele bestrijding, kunnen een 
basiss vormen voor een meer duurzaam gebruik, gericht op vermindering van het 
gebruikk en op vermindering van effecten. Deze bepalingen zijn evenwel globaal 
geformuleerdd en daardoor moeilijk toepasbaar en handhaafbaar. Voor de 
vervangingg van middelen door minder schadelijke middelen of methoden bevat 
alleenn de Biocidenrichtlijn een aanzet. Over het geheel genomen staat bij de 
beoordelingg van stoffen en middelen het afzonderlijke product nog altijd centraal. 
Daarbijj  komt dat de richtlijnen tot nu toe slechts beperkt betrekking hebben op 
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hett gebruik van de middelen. 
Dee 'thematische strategie' voor een meer duurzaam bestrijdingsmiddelen-

beleidd en de wijziging van richtlijn 91/414, die beide in voorbereiding zijn, 
zullenn mogelijk tegemoetkomen aan een deel van de knelpunten en lacunes. 

8.100 Een adequate basis voor  de toelating? 

Dee toelatingsrichtlijnen, met over het algemeen duidelijke bevoegdheden, 
instrumenten,, criteria, beginselen en procedures, bevatten een helder 
beoordelingskaderr voor de toelating van bestrijdingsmiddelen en bieden daarmee 
eenn redelijk adequate basis voor het nationale toelatingsbeleid. Er zijn ook 
knelpunten,, vooral met betrekking tot de opneming van stoffen. De volgende 
knelpuntenn zijn relevant voor het vervolg van deze studie. 

KnelpuntenKnelpunten communautaire beoordeling en besluitvorming stoffen 
Dee criteria voor opneming zijn niet duidelijk. Beginselen voor de 
beoordelingg en de besluitvorming ontbreken. 
Dee besluitvormingsprocedure is weinig doorzichtig. De plaats van de 
wetenschappelijkee advisering en de 'peer review' is niet altijd duidelijk. 
Eenn aantal algemene of vage begrippen is niet of onvoldoende uitgewerkt. 
Dee procedure en status van de 'guidance documents' waarin uitwerking soms 
plaatsvindt,, is niet altijd duidelijk. 
Dee trage beoordeling van de bestaande stoffen leidt tot een zeer lange 
overgangsperiode,, waarbij er bovendien onduidelijkheid bestaat over het in 
dee lidstaten toe te passen overgangsregime. 
Dee communautaire 'essential use'-besluitvorming staat op gespannen voet 
mett richtlijn 91/414. 
Voorr de lange termijn ontbreekt in beide richtlijnen een regeling voor de 
actualiseringg van opnemings- en toelatingsbesluiten. 

KnelpuntenKnelpunten toelatingscriteria en voorschriften middelen 
Voorr sommige milieu-effecten ontbreekt concrete normstelling. 
Aggregatie-- en cumulatie-effecten worden niet in de beoordeling betrokken. 
Eenn alternatieventoetsing voor middelen, met een vergelijkende beoordeling, 
ontbreekt. . 
Dee regeling ter beperking van dierproeven is zeer vrijblijvend. 
Voorr het 'juist gebruik', voor de 'beginselen van goede gewasbeschermings-
praktijken'' en voor 'geïntegreerde bestrijding' (en de vergelijkbare begrippen 
inn richtlijn 98/8) ontbreekt een uitwerking. 
Dee verhouding tussen diverse richtlijnen die betrekking hebben op (aspecten 
van)) toelating en gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet altijd duidelijk. 
Daarbijj  is ook niet altijd duidelijk in hoeverre normen uit andere regelgeving 
doorwerkenn in de toelating. 
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KnelpuntenKnelpunten die kunnen optreden, afhankelijk van de invulling op communautair 
ofof nationaal niveau 

Hett loslaten van de preventieve toetsing bij de 'voorlopige toelating' voor 
middelenn op basis van nieuwe, nog niet beoordeelde stoffen. 
Hett loslaten van de preventieve toetsing bij de registratie van 'biociden met 
eenn gering risico'. 
Hett beperken van de voorzorgbenadering door de uitzonderingen in de vorm 
vann de 'tenzij-criteria'. 
Hett niet altijd uitgewerkt zijn van het begrip 'onaanvaardbare effecten'. 
Anderee vage of algemene begrippen die nog uitwerking behoeven, zoals voor 
biocidenn bij het aanleveren van dossiers ('wetenschappelijk niet 
noodzakelijk',, 'niet relevant') of in criteria of beginselen (niet-relevante 
metabolieten). . 

BeperkingenBeperkingen in openbaarheid en rechtsbescherming 
Dee onderzoeksgegevens die ten grondslag liggen aan de besluitvorming zijn 
ingevolgee de toelatingsrichtlijnen zeer beperkt openbaar. Het 
openbaarheidsregimee van deze richtlijnen staat op gespannen voet met het 
openbaarheidsregimee van Verdrag van Aarhus en met richtlijn 2003/4, met 
namee voor de emissies naar het milieu. 
Dee rechtsbescherming op communautair niveau, voor particulieren in 
verbandd met de besluitvorming over stoffen, is beperkt of afwezig. 

BeperkingenBeperkingen in de discretionaire bevoegdheid die resteert voor lidstaten 
Off  beperkingen in de discretionaire bevoegdheid als knelpunt worden ervaren, 
hangtt af van het door de lidstaat te voeren beleid en van het niveau van 
milieubeschermingg dat in de richtlijnen en verordeningen gerealiseerd wordt. 
Bijj  de wederzijdse erkenningen (toelatingsrichtlijnen), bij etiketteringsbepalingen 
(Preparatenrichtlijn)) en bij residunormen (residurichtlijnen) kunnen knelpunten 
optredenn vanwege de beperkte discretionaire ruimte voor de lidstaat. 

HetHet EG-rechtelijke kader voor bestrijdingsmiddelen toegepast 
Dee implementatie in het Nederlandse toelatingsstelsel, van het in dit deel 
geschetstee EG-rechtelijke kader voor bestrijdingsmiddelen, wordt in deel III 
onderr de loupe genomen. In deel V worden de EG-rechtelijke mogelijkheden en 
beperkingenn knelpuntgewijs bezien, in samenhang met ideeën die naar voren 
komenn uit de vergelijking met het stelsel van registratie van bestrijdingsmiddelen 
inn de VS. 


