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Deell  IV De registratie van bestrijdingsmiddelen 

inn de Verenigde Staten van Amerika 

Ditt deel van de studie behandelt de federale registratie1 van bestrijdingsmiddelen 
inn de Verenigde Staten van Amerika (VS).2 Beoogd wordt door een vergelijking 
mett het registratiestelsel in de VS ideeën op te doen voor de aanpak van knel-
puntenn in het Nederlandse toelatingsstelsel, met inachtneming van de verschillen 
tussenn de stelsels. Overeenkomsten en verschillen met het Nederlandse toela-
tingsstelsell  worden geschetst. Nagegaan wordt welke knelpunten zich voordoen 
bijj  de registratie in de VS en welke oplossingen daarvoor zijn gevonden. 

Omdatt het politiek-bestuurlijke systeem en het rechtssysteem van de VS sterk 
verschillenn van die in Nederland, wordt ook de ruimere bestuursrechtelijke con-
textt geschetst. Aan de orde komen onder meer de verhouding tussen de federale 
overheidd en de overheden van de staten, de verdeling van bevoegdheden tussen 
wetgevende,, uitvoerende en rechtsprekende macht, de agency-bevoegdheden en 
dee milieurechtelijke context.3 

Ondankss de verschillen leent de federale bestrijdingsmiddelenregelgeving 
zichh voor een vergelijking met de Nederlandse regelgeving op dit gebied. Veel 
aspectenn die in Nederland vanouds nationaal zijn geregeld, zijn in de VS federaal 
geregeld.. Zo mogen bestrijdingsmiddelen in de VS alleen worden gedistribueerd 
enn verkocht als er een federale registratie is. Op onderdelen waar dat relevant is, 
wordtt de systematiek van de federale regelgeving voor bestrijdingsmiddelen 
vergelekenn met die van de EG-aanpak van (stoffen voor) bestrijdingsmiddelen. 

Minderr dan in het Nederlandse deel III komen in dit deel de jurisprudentie 
enn de toelatingspraktijk aan de orde. De wet- en regelgeving en de literatuur 

Inn de VS wordt de term 'registration' gebruikt en niet authorisation, zoals in de EG-richtlijnen. 
Registrationn wordt in dit deel vertaald met 'registratie'. Het begrip 'registratie' in de Biocidenricht-
lij nn heeft een andere betekenis. 
Dee bronverwijzingen bij cases en regelgeving volgen, waar mogelijk, de citeerwijze van The Blue-
book.book. A Uniform System of Citation (Bluebook 1996). De wetsartikelen van de Federal Insecticide, 
Fungicidee and Rodenticide Act zijn die van de United States Code Annotated (U.S.CA.) (West, 
Selectedd Environmental Law Statutes, 2001). De op 23 maart 2004 in werking getreden Pesticide 
Registrationn Improvement Act of 2003 (7 U.S.C. § 136w-8) is gebruikt voor het onderdeel heffin-
gen.. Voor de andere genoemde wetten wordt verwezen naar deze U.S.CA. of naar de meest 
recentee versie van de U.S. Code (U.S.C), zoals opgenomen op de internetsite van het Huis van 
Afgevaardigdenn (U.S. House of Representatives) <http://law2.house.gov/download.htm>. Bij het 
eerstgenoemdee artikel van de betreffende wet wordt de datum van de wettekst vermeld. Literatuur-
verwijzingenn volgen de Nederlandse methode (Commissie Leidraad, Leidraad voor juridische au-
teurs,teurs, Deventer: Kluwer, 2001). Voor de Code of Federal Regulations is de online versie via GPO 
accesss geraadpleegd in 2003 (Titel 40, bijgewerkt per juli 2002). 
Ziee over deze verschillen bijvoorbeeld Boon 1992, p. 1-143, (staatsrechtelijke context), Gellhorn 
enn Levin 1990, p. 8-72 (bevoegdheden agencies), Strasser 1994, p. 726-739 (federale milieurechte-
lijk ee context en handhaving door staten) en Vogel 1986, p. 146-290 (vergelijkende analyse van 
'styless of environmental regulation' VS - Groot Brittannië). 

http://law2.house.gov/download.htm
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daaroverr staan centraal. 
Naa een inleidend hoofdstuk volgt een gedetailleerde behandeling van het 

federalee bestrijdingsmiddelenrecht, waarbij de verschillen met het Nederlandse 
rechtt in beeld worden gebracht. Tot slot worden verschillen geselecteerd die van 
belangg kunnen zijn met het oog op de knelpunten in het kader van de Bmw. 



20.. Inleiding regulering bestrijdingsmiddelen 

inn de VS 

Dee federale registratie van bestrijdingsmiddelen wordt uitgevoerd door de Envi-
ronmentall  Protection Agency (EPA), op basis van de Federal Insecticide, Fungi-
cide,, and Rodenticide Act1 (FIFRA of: de wet) en de Federal Food, Drug, and 
Cosmeticc Act (FFDCA).2 De FIFRA bevat de criteria en procedures voor regis-
tratie.. De FFDCA bevat de criteria en procedures voor de residunormstelling 
voorr bestrijdingsmiddelen in voeding. Naast de federale wetgeving is er wetge-
vingg van staten met betrekking tot de registratie van bestrijdingsmiddelen. De 
FIFRAA verleent de staten de bevoegdheid de verkoop en het gebruik te regule-
ren,, met uitzondering van het terrein van de etikettering en verpakking.3 

Ditt hoofdstuk beschrijft eerst de geschiedenis en de werkingssfeer van de 
FIFRAA en hoofdpunten van het registratieproces. Daarna volgt een schets van 
anderee federale wetgeving, voorzover die (mede) betrekking heeft op bestrij-
dingsmiddelen.. Tenslotte wordt de bestuursrechtelijke context van de FIFRA 
behandeld,, in het bijzonder de verhouding tot de wetgeving van de staten. 

20.11 Geschiedenis van de Federal Insecticide, Fungicide, and 
Rodenticidee Act 

20.1.120.1.1 De 'oude'FIFRA 

Dee federale bestrijdingsmiddelenwetgeving van de VS dateert uit 1910. De Insec-
ticidee Act uit dat jaar heeft als hoofddoel het beschermen van gebruikers van 
bestrijdingsmiddelenn tegen ondeugdelijke middelen en onbetrouwbare etikette-
ring.44 De wet bevat een productie- en transportverbod voor middelen die niet 
voldoenn aan bepaalde normen (adulterated products) of waarvan het etiket mislei-
dendee informatie bevat (misbranded products).5 Deze wet richt zich vooral op 
etiketteringg en vereist geen registratie.6 

Vanaff  1947 vereist de FIFRA een registratie voor bestrijdingsmiddelen die 
wordenn verhandeld tussen staten. De deugdelijkheid van de middelen en de 
beschermingg van de mens staan centraal. Het begrip 'misbranded products' 
wordtt uitgebreid. 

Vann 'adulteration' (verder ook te noemen: vervalsing) is bijvoorbeeld sprake 

11 7 U.S.CA. §§ 136 - 136y (West 2001). 
22 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. §§ 301-397 (2002). 
33 7 U.S.C.A. § 136v. 
44 Formica en Miller 1999, p. 283; Miller 2003, p. 646. 
55 De begrippen 'adulterated' en 'misbranded' krijgen vanaf 1947 een ruimere betekenis. 
66 Rodgers 1977, p. 846-847. Zie over de ontwikkeling van het bestrijdingsmiddelengebruik en de 

pogingenn tot regulering tot de Tweede Wereldoorlog: Wargo 1998, p. 67-70. 
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alss bepaalde bestanddelen van het product zijn vervangen, als het product onvol-
doendee geconcentreerd is of als het schade toebrengt aan te behandelen planten. 
Eenn product is 'misbranded' als onjuiste of misleidende informatie op het etiket 
wordtt gegeven (verder ook te noemen: misleiding).7 Als 'misbranded' worden 
nuu ook aangemerkt de bestrijdingsmiddelen die bij voorgeschreven gebruik nood-
zakelijkerwijss schadelijk zijn voor mens, dier of plant, voorzover het geen doel-
organismee betreft.8 

Proceduress voor schorsing en beëindiging van een registratie (suspension en 
cancellation)) worden in de wet opgenomen. Registratie-instantie is in die tijd het 
Unitedd States Department of Agriculture (USDA).9 Ook herbiciden vallen nu 
onderr de wet.10 Belangrijke gebreken van deze wet van 1947 zijn: 

hett ontbreken van de bevoegdheid een registratie te weigeren (registratie 
'onderr protest' is mogelijk en vindt incidenteel plaats, maar dit protest heeft 
geenn juridische betekenis); 
hett gebrek aan toezicht op gebruik in strijd met de etikettering; 
dee beperkte actiemogelijkheden voor de Secretary of Agriculture. Tegen een 
gevaarlijkk of ondeugdelijk product kan bijvoorbeeld alleen een procedure 
wegenss 'adulteration' of 'misbranding' gevoerd worden, waarbij de bewijs-
lastt op de overheid rust.11 

Ondankss deze gebreken blijf t de wet lange tijd vrijwel ongewijzigd. Pas in de 
jarenn zestig krijgt de Secretary of Agriculture de bevoegdheid een registratie te 
weigerenn en een bestaande registratie in te trekken. De bewijslast inzake veilig-
heidd en deugdelijkheid komt dan bij de registratiehouder te liggen.12 Deze wijzi-
gingenn leiden echter niet tot een gewijzigde registratiepraktijk. Het USDA heeft 
tee weinig menskracht en is met andere zaken bezig.13 De toenmalige FIFRA 
konn worden omzeild omdat deze zich richt op middelen die tussen de staten 
verhandeldd worden. '4 

Inn de loop van de jaren zestig komt de bestrijdingsmiddelenproblematiek 
hogerr op de publieke agenda te staan. Dit gebeurt mede door diverse publicaties 
vann Rachel Carson en door juridische acties van milieugroepen tegen registraties 

77 7 U.S.C.A. § 136(c) en (q). 
88 Rodgers 1977, p. 846. 
99 Rodgers 1977, p. 847-848; Grad 1985, p. 8-14, 8-15; Miller 2003, p. 646-647. 
100 Vanaf 1959 vallen ook nematociden, plantregulatoren, ontbladeringsmiddelen en uitdrogingsmidde-

lenn onder de wet (Grad 1985, p. 8-22). 
111 Miller 2003, p. 647. 
122 Formica en Miller 1999, p. 284. 
133 Miller 2003, p. 647. 
144 Het begrip 'economie poison' van de FIFRA had een beperkte reikwijdte. 'FIFRA was addressed 

onlyy to economie poisons in interstate commerce', aldus Grad 1985, p. 8-23. Pas de wetswijziging 
vann 1972 (zie par. 20.1.2) breidt de reikwijdte van de wet ook uit naar de 'intrastate registrations 
andd the specific uses', aldus Miller 2003, p. 650. 
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vann belangrijke middelen als DDT, aldrin, dieldrin en 2,4,5-T.15 In 1969 con-
cludeertt een commissie van het Huis van Afgevaardigden dat er een gebrek is 
aann handhaving van de wet. Bestrijdingsmiddelen die niet voldoen aan wettelijke 
vereistenn inzake veiligheid, residuen en etikettering, blijken toch geregistreerd te 
zijn.. De erkenning van dit gebrek aan handhaving wordt in de literatuur de 
mogelijkk belangrijkste juridische ontwikkeling uit die tijd genoemd.16 In 1970 
gaatt de registratiebevoegdheid over van het USDA naar de in dat jaar opgerichte 
Environmentall  Protection Agency (EPA).17 

20.1.220.1.2 De FEPCA en volgende wijzigingen 

Dee FIFRA-wetswijziging van 1972, via de Federal Environmental Pesticides 
Controll  Act (FEPCA), is ingrijpend. Deze wijziging vormt de basis van de 
huidigee bestrijdingsmiddelenregelgeving.18 

Dee bescherming van het milieu, inclusief de gezondheid van de mens, wordt 
dee hoofddoelstelling van de wet. De afwezigheid van onredelijke nadelige effec-
tenn op het milieu wordt een registratievereiste, naast de deugdelijkheid van het 
middell  en het voldoen aan etikettering s voor schriften. De wet betreft nu ook de 
handell  binnen iedere staat19, waardoor iedere distributie en verkoop van een be-
strijdingsmiddell  onder de federale regelgeving valt.20 Registratie kan nu plaats-
vindenn voor 'general use' of voor 'restricted use'. Voor de toepassers van 're-
strictedd use'-middelen geldt een certificatiesysteem, waardoor bepaalde middelen 
alleenn mogen worden gebruikt door toepassers die aan een aantal vereisten vol-
doen.211 De ruime betekenis van de begrippen 'adulterated' en 'misbranded'22 

wordtt gehandhaafd. De handhavingsmogelijkheden worden uitgebreid. De staten 
mogenn de verkoop en het gebruik van geregistreerde bestrijdingsmiddelen tot op 

Inn het bijzonder 'Silent Spring' uit 1962. Linda Lear beschrijft in haar biografie over Carson de 
wijzee waarop Carson zowel het grote publiek als de politiek in de vijftiger en zestiger jaren bewust 
maaktt van neveneffecten van bestrijdingsmiddelengebruik. Lastercampagnes van de zijde van de 
industriee verhinderden niet dat Carson, onder meer door optredens op hearings, gehoor vindt bij 
diversee 'committees' van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden (Lear 1998, p. 428-456). Zie 
overr de wetenschappelijke en politieke ontwikkelingen begin jaren zestig inzake de effecten van 
bestrijdingsmiddelen,, de rol van Rachel Carson en diverse juridische acties: Wargo 1998, p. 78-89. 
Rodgerss 1977, p. 848-849, verwijzend naar onderzoeksresultaten van een commissie van het Huis 
vann Afgevaardigden uit 1969. 
Hett kleiner worden van de invloed van landbouwgroepen en registratiehouders en het groter worden 
vann de invloed van milieu- en consumentengroepen wordt in de literatuur genoemd als één van de 
redenenn voor de overgang van regelgevende bevoegdheid van het USDA naar de EPA (Cropper 
e.a.. 1992, p. 177). Zie ook Bosso 1987, p. 143-158. 
Ziee over de FEPCA uitgebreid: Grad 1974, p. 8-26 - 8-59. Zie over de FEPCA ook Rodgers 1977, 
p.. 849-853, Formica en Miller 1999, p. 285-286 en Miller 2003, p. 650. 
Gradd 1985, p. 8-23. 
77 U.S.C.A. § 136a(a). 
ld,ld, § 136a(d). Zie over certificatie par. 21.4.3. 
Eenn middel dat zeer giftig is voor de mens is 'misbranded' indien het label niet het waarschuwings-
tekenn bevat met in grote letters het woord 'poison' en een tegengif voor het geval van vergiftiging 
(77 U.S.CA. § 136(q)(2)(D)). Indien geen tegengif bestaat, zou een voor de mens zeer toxisch 
middell  niet aan deze vereisten kunnen voldoen en dus misbranded zijn (Rodgers 1977, p. 853). 
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zekeree hoogte reguleren. De Administrator (het hoofd van de EPA)23 krijgt on-
derzoeksverplichtingen,, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan de ontwikke-
lingg van biologische alternatieven voor bestrijding. 

Aann de volgende wetswijziging - in 1975 - gaat een intensieve belangenstrijd 
vooraff  tussen vertegenwoordigers van milieu- en landbouwzijde, en in het ver-
lengdee daarvan tussen de EPA en het USDA. Het Congres laat de hoofdpunten 
vann de wet van 1972 en van de EPA-bevoegdheden in stand, maar in het besluit-
vormingsprocess komen wijzigingen. De EPA krijgt consultatieverplichtingen bij 
dee voorbereiding van regelgeving en van bepaalde besluiten.24 Het certificatie-
systeemm voor de toepassing van 'restricted use'-middelen wordt versoepeld door-
datt de staten voor landbouwers een soepeler regeling mogen invoeren.25 

Mett de wetswijziging van 1978 krijgt de EPA de bevoegdheid een bestrij-
dingsmiddell  in bepaalde gevallen voorwaardelijk te registreren, in afwachting 
vann bepaalde onderzoeksresultaten. De Scientific Advisory Panel (SAP) moet nu 
geraadpleegdd worden in verband met risk assessments.26 De EPA krijgt beleids-
vrijheidd bij het vragen van deugdelijkheidsgegevens.27 De staten krijgen de pri-
mairee handhavingsbevoegdheid bij overtreding van voorschriften inzake het 
gebruikk van de middelen28 en een staatsregistratie met het oog op 'special local 
needs'' wordt mogelijk.29 Met de wijzigingen van 1980 wordt bepaald dat nieu-
wee EPA-regelgeving niet in werking treedt binnen 60 dagen nadat de EPA deze 
heeftt voorgelegd aan de Senaat en het Huis van Afgevaardigden.30 De EPA 
wordtt verplicht wetenschappelijk advies (Scientific Advisory Review) te vragen 
naa het starten van een schorsingsprocedure.31 In 1988 worden bepalingen inzake 
'reregistration'' (registratie-herziening) in de wet opgenomen.32 De EPA krijgt 
dee verplichting de middelen op basis van stoffen die zijn geregistreerd vóór 
1984,, opnieuw te registreren. Pogingen van milieuvertegenwoordigers om bij 
dezee wetswijziging voorzieningen in de wet te krijgen ter bescherming van de 
grondwatervoorradenn tegen bestrijdingsmiddelengebruik, mislukken. Pogingen 
vann levensmiddelenbedrijven om de mogelijkheden voor strengere registratie-
eisenn binnen de Staten te verhinderen, hebben evenmin resultaat.33 

20.1.320.1.3 De Food Quality Protection Act 

Dee Food Quality Protection Act (FQPA)34 wijzigt in 1996 zowel de FIFRA als 
dee FFDCA. De FQPA heeft, met name vanwege de residuvereisten, belangrijke 

Waarr de FIFRA de term 'Administrator' gebruikt, wordt in deze tekst ook 'EPA' gebruikt. 
77 U.S.CA. § 136w(a)(2) en § 136d(b){2). Zie ook par. 20.5. 
Rodgerss 1977, p. 853-856 en Formica en Miller 1999, p. 286-287. 
77 U.S.CA. § 136w(d)(l)). Zie over dit deskundigenpanel ook par. 20.5. 
Ziee over deze wetswijziging Formica en Miller 1999, p. 287-288, Miller 2003, p. 692. 
77 U.S.CA. § 136w-l. 
Gradd 1985, p. 8-26. 
77 U.S.C.A. § 136w(a)(4). 
Mille rr 2003, p. 651 en 692. 
Ziee over de wetswijziging van 1988 uitgebreid Ferguson en Gray 1989, p. 10076-10082. 
Mille rr 2003, p. 692. 
Thee Food Quality Protection Act of 1996, Pub. L. No. 104-170, 110 Stat. 1489. 

23 3 

24 4 

25 5 

26 6 

27 7 

28 8 

29 9 

30 0 

31 1 

32 2 

33 3 

34 4 
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gevolgenn voor het registratieproces. De residuvereisten worden enerzijds versoe-
peldd doordat nultoleranties voor residuen van carcinogene bestrijdingsmiddelen 
inn bewerkte voedingswaren komen te vervallen.35 Anderzijds worden de vereis-
tenn strenger doordat deze moeten worden afgestemd op de effecten op kwetsbare 
groepen,, zoals kinderen. De cumulatieve effecten van residuen die een gemeen-
schappelijkee toxische werking hebben, worden bovendien een belangrijke factor 
bijj  het vaststellen van de vereisten.36 Daarnaast bevat de FQPA voor de FIFRA 
onderr meer de volgende wijzigingen: 

voorr 'minor crop uses' komt er een speciale registratieregeling;37 

voorr 'reduced risk pesticides' komt er een snellere registratieprocedure;38 

dee registratietermijn wordt vijftien jaar;39 

eenn Science Review Board van zestig wetenschappers zal het Scientific Advi-
soryy Panel assisteren bij de evaluatie van registraties;40 

dee EPA krijgt de bevoegdheid in bepaalde gevallen een schorsing (suspensi-
onn order) van negentig dagen uit te vaardigen, zonder het in gang zetten van 
eenn cancellation procedure.41 

Dee FQPA bevat ook andere verplichtingen voor de Secretary of Agriculture, 
doorgaanss in samenwerking met de Administrator, zoals: 

gegevensverzamelingg ter verzekering van de gezondheid van kinderen, in het 
bijzonderr in verband met voeding en residuen,42 

gegevensverzamelingg inzake bestrijdingsmiddelengebruik,43 

onderzoek,, demonstratie en educatieprogramma's ter ondersteuning van Inte-
gratedd Pest Management (IPM).44 Informatie op dit gebied dient breed be-
schikbaarr gesteld te worden. De federale agencies dienen Integrated Pest 
Management-techniekenn zelf te gebruiken en te promoten.45 

20.1.420.1.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: totstandkoming en ontwikkeling wetgeving 

Dee beginperiode van de FIFRA en de fundamentele wijzigingen uit de jaren 
zestigg en zeventig zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met de Bmw-ontwikkelingen 

355 Hiermee vervalt de 'Delaney clause'. Deze van 1958 - 1996 in de FFDCA opgenomen clausule 
bepaaldee dat voor voedingsadditieven (waaronder bepaalde residuen van bestrijdingsmiddelen) met 
carcinogenee effecten, een nul-risico moest worden gehanteerd bij bewerkte voedingswaren, indien 
diee effecten in bewerkte voedingswaren waren toegenomen ten opzichte van de effecten in onbe-
werktee voedingsproducten. 

366 Zie de wijzigingen van de FFDCA in de Food Quality Protection Act of 1996, Pub.L. No 104-170, 
§§§ 401 - 405, 110 Stat. 1489, 1513-1535 (1996). 

377 Food Quality Protection Act of 1996, Pub. L. 104-170, § 210, 110 Stat. 1489, 1493-1502 (1996). 
388 Id. §250, 1510-1511. 
399 Id. § 106, 1491-1492. 
400 Id. § 104, 1490. 
411 Id. § 102, 1489. 
422 Id. §301. 
433 Id. § 302. 
444 Id. §§301 en 303, 1511, 1512. 
455 Id. § 303. 
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uitt die tijd. In de FIFRA ligt aanvankelijk meer nadruk op etikettering. Ook is 
dee invalshoek aanvankelijk verschillend omdat de FIFRA zich als federale wet 
richtt op de handel tussen de staten. De FIFRA-wijzigingen stonden vanaf de 
jarenn zestig veel meer in de publieke en politieke belangstelling dan in die tijd 
hett geval was met de Bmw-wijzigingen. 

Meerr dan de Bmw bevat de FIFRA vanaf de jaren zeventig ook andere 
instrumentenn en procedures zoals het certificatiesysteem voor toepassers van 
restrictedd use middelen, onderzoeksverplichtingen voor de EPA, diverse consul-
tatieverplichtingenn voor de EPA. De herzieningsoperaties komen eerder op gang 
(maarr vervolgens verloopt de uitvoering zeer traag, zie par. 22.6). De ingrij-
pendee wetswijziging van 1996 is van een andere orde dan de Bmw-wijzigingen 
inn die tijd. Deze wijzigingen in de VS richten zich op het herbeoordelen volgens 
nieuwee normen, onder meer voor residuen in voeding, op wetenschappelijke 
consultatiee en op nieuwe procedures. In het kader van de Bmw vindt in die tijd 
uitstell  plaats van herbeoordelingen. De herzieningsoperaties op EG-niveau ko-
menn tegen het eind van de jaren negentig op gang. 

20.22 Het begrip bestrijdingsmiddel 

Dee FIFRA definieert het begrip bestrijdingsmiddel (pesticide) ruim. Iedere stof 
off  ieder mengsel bestemd om een 'pest' te voorkomen, vernietigen, afweren of 
beperken,, valt er onder, evenals producten ter versnelling of vertraging van 
plantengroei,, ontbladering en versnelde uitdroging: 

'Thee term "pesticide" means (1) any substance or mixture of substances intended 
forr preventing, destroying, repelling, or mitigating any pest, (2) any substance or 
mixturee of substances intended for use as a plant regulator, defoliant, or desiccant, 
andd (3) any nitrogen stabilizer, except that the term "pesticide" shall not include 
anyy article that is a "new animal drug" (...)'.*6 

Hett begrip 'pest' is ook ruim gedefinieerd.47 Deze definitie verleent de EPA 
eenn ruime bevoegdheid om vormen van plantaardig of dierlijk leven, waaronder 
micro-organismen,, tot 'pest' te verklaren.48 

Inn de definitie van het begrip bestrijdingsmiddel staat de bestemming van het 
productt centraal. Een product is bestemd voor gebruik als bestrijdingsmiddel 
wanneerr bij het product die bestemming wordt aangegeven, of wanneer die be-
stemmingg voor het product wordt geclaimd, bijvoorbeeld in reclame.49 Minder 
duidelijkk is in hoeverre zonder uitdrukkelijke bestemming ook sprake is van een 

77 U.S.CA. § 136(u). 
ld.ld. § 136(t). 
400 C.F.R. § 152.5. Lewis 1990, p. 17-4, constateert dat de EPA ruim gebruik heeft gemaakt van 
dezee bevoegdheid. Rodgers wees er destijds op dat het tot 'pest' verklaren van ieder organisme dat 
schadelijkk is voor mens of milieu, kan leiden tot misbruik van bevoegdheid omdat de wetgever een 
duidelijkee beoordeling veronderstelt alvorens een registratiemogelijkheid wordt geboden (Rodgers 
1977,, p. 853). 
Mille rr 2003, p. 652; 40 C.F.R. § 152.15. 
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bestrijdingsmiddel.50 0 

Naastt de producten in de vorm waarin deze aan de consument geleverd wor-
den,, vallen ook de nog te bewerken stoffen en tussenproducten onder het begrip 
bestrijdingsmiddel.. Ook in de productiefase dienen deze stoffen een registratie te 
hebben.51 1 

20.2.120.2.1 Middelen of producten die zijn uitgezonderd of toegevoegd 

Enkelee (categorieën) bestrijdingsmiddelen worden uitgezonderd van de FIFRA, 
zoalss bepaalde diergeneesmiddelen52 en een heel aantal biologische middelen. 
Datt geldt bijvoorbeeld voor feromonen, maar ook voor specifieke producten.53 

Productenn of stoffen die zijn behandeld met een bestrijdingsmiddel of die een 
bestrijdingsmiddell  bevatten, zijn uitgezonderd van de FIFRA wanneer dat bestrij-
dingsmiddell  voor dat betreffende doel geregistreerd is. Het moet hierbij gaan om 
eenn middel dat uitsluitend het behandelde product of de behandelde stof be-
schermt,, zoals conserveringsmiddelen en coatings. Voorbeelden zijn houtver-
duurzamingsmiddelenn en verf die met een bestrijdingsmiddel is behandeld ter 
beschermingg van de coating. Aan de producten mag geen gezondheidsclaim voor 
gebruikerss worden gekoppeld, zoals een antibacteriële werking.54 

Enkelee FIFRA-bepalingen zijn ook van toepassing op bepaalde toestellen of 
apparatenn die als bestrijdingsmiddel worden gebruikt (devices).55 

20.2.220.2.2 'Biopesticides' en de FIFRA 

Ookk 'biopesticides' vallen onder de FIFRA.56 De EPA rekent tot 'biopestici-
des':: 'microbial pesticides' (gebaseerd op micro-organismen), 'plant-incorpora-
ted-protectants'' (PIPs) (actieve stoffen die door planten worden geproduceerd na 
toevoegingg van genetisch materiaal, voorheen 'plant-pesticides' genoemd) en 

Dee meningen in de literatuur verschillen. Miller 1999, p. 4, constateert dat de effectiviteit niet 
bepalendd is. Hij wijst erop dat de EPA er niet in geslaagd is middelen onder de FIFRA te brengen 
diee wel effectief zijn maar die niet uitdrukkelijk als bestrijdingsmiddel bestemd worden, zoals 
citronellaa kaarsen. Lewis concludeerde eerder dat het begrip bestemming (pesticidal intent) een 
ruimeree inhoud heeft. Deze 'intent' kan ook aanwezig zijn doordat de verkoper of distributeur de 
bestemmingg kent, aldus Lewis, verwijzend naar Jonas v. EPA, 666 F.2d 829 (3d Cir. 1981), waar 
dee rechter bepaalde dat de 'intent' ook kan worden afgeleid van het gebruik van een product, zelfs 
wanneerr de fabrikant het product niet als bestrijdingsmiddel bedoeld heeft (Lewis 1990, p. 17-5). 
77 U.S.C.A. § 136e(a). 
ld.ld. § 136(u). Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld bepaalde diergeneesmiddelen, diervoedingsmiddelen 
enn sterilisatieproducten die onder de FFDCA vallen. Toegevoegd zijn (de)nitrificatieproducten (zie 
§§ 136(hh)). 40 C.F.R. §§ 152.6, 152.8 en 152.10 geven nadere regels en zonderen enkele andere 
categorieënn uit, zoals bodemverbeteraars. 
Ziee 40 C.F.R. §§ 152.20 en 152.25. Uitgezonderd zijn onder meer een dertigtal 'minimum risk'-
middelen,, zoals ceder-olie, knoflook en witte peper. 
400 C.F.R. § 152.25(a). 
Ziee 7 U.S.C.A. § 136(h) voor de definitie van 'device'. Op 'devices' zijn onder meer van toepas-
singg de FIFRA-bepalingen inzake de controle van inrichtingen (§ 136g), 'stop sale' (§ 136k) en in-
enn uitvoer (§ 136o). 
Zoalss hiervoor aangegeven, is een aantal biologische middelen uitgezonderd van de wet. 
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biochemischee middelen (natuurlijk voorkomend en niet toxisch). Biopesticides 
zijnn doorgaans minder toxisch en werken meer selectief dan chemische midde-
len.577 Het gebruik van 'biopesticides' wordt gestimuleerd, zowel door diverse 
FIFRAA bepalingen als door EPA-beleid.58 

PIPsPIPs en herbicide-tolerante gewassen 
Vann de planten die zo gemodificeerd zijn dat ze zelf een 'actieve stof aanmaken 
-- zoals het toxine van Bacillus Thuringiensis -, valt het proteine en het genetisch 
materiaall  onder de FIFRA, als mensen deze stoffen gebruiken met de bestem-
mingg ter bestrijding van een 'pest'. Het beleid is uitgewerkt in een 'EPA rule'. 
PIPss die via conventionele teeltwijze zijn ontwikkeld, worden uitgezonderd.59 

Dee EPA beoordeelt de PIPs op potenties voor genenverspreiding en (andere) 
neveneffectenn voor het milieu en op resistentie. Resistentiebeheersplannen zijn 
vereist.. Sinds 1995 heeft de EPA 12 PIPs geregistreerd. De FDA beoordeelt de 
voedselveiligheidd van de gewassen in kwestie, evenals van de 'herbicide-tolerante 
gewassen',, die genetisch gemodificeerd zijn om bepaalde bestrijdingsmiddelen te 
kunnenn weerstaan.60 Voor proeven is een speciale vergunning voor proefdoel-
eindenn vereist (par. 21.6.2). 

20.2.320.2.3 Inerte stoffen in de FIFRA 

Ookk de inerte stoffen61 in een bestrijdingsmiddel kunnen toxisch zijn. In FIF-
RA-kaderr worden vanouds enkele toxiciteitstesten voor deze stoffen vereist en 
geldenn beperkte 'labeling'-eisen.62 Sinds 1987 is het EPA beleid gericht op het 
stimulerenn van het gebruik van de minst toxische inerte ingrediënten. 

Dee EPA categoriseerde sindsdien circa 1200 inerte stoffen. Ruim 100 daarvan 
werdenn aangemerkt als significant toxisch of potentieel toxisch, ruim 800 als 
toxiciteitt onbekend en de overige als niet risicovol. Voor toxische inerte stoffen 
zullenn via een 'data call-in' dezelfde dossiereisen gesteld worden als voor actieve 

511 USEPA, What are Biopesticides?, 2003 <www.epa.gov/pesticides/biopesticides/whata-
rebiopesticides.htmm >. 

588 Per maart 2003 zijn op basis van circa 250 actieve stoffen (waaronder een dertigtal Bt-varianten) 
biopesticidess geregistreerd. (EPA, Biocides Active Ingredient Fact Sheet, 2003 <www.epa.gov/pes-
ticides/biopesticides/ingredients/index.htmm >. 

599 Plant-Incorporated Protectants; Final Rules and Proposed Rule, 66 Fed. Reg. 37,772(2001); geco-
dificeerdd in 40 C.F.R. §§ 152 en 174 (2002). 

600 USEPA, EPA 's Regulation of Biotechnology for Use in Pest Management, 2002, <www.epa. 
gov/pesticides/biopesticides/regofbiotech/eparegofbiotech.htm>> (geraadpleegd 17 april 2003). Zie 
voorr het beleid vanaf 1994 ook: EPA, Introduction to Biotechnology. Regulation for Pesticides 
(updatee 22 april 2003). 

611 Inerte stoffen zijn de niet voor het bestrijdingsdoel werkzame (niet-actieve) stoffen in het bestrij-
dingsmiddel,, zoals oplosmiddelen en kleurstoffen. 

622 Acute toxiciteitstests gelden ook voor inerte stoffen. Voor gevaarlijke inerte stoffen kan de EPA 
etiketteringg vereisen (40 C.F.R. § 156.10(g)(7)), Voor het overige hoeft van de inerte stoffen alleen 
eenn totaalhoeveelheid op het etiket vermeld te worden. 

http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/whatarebiopesticides.htm
http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/whatarebiopesticides.htm
http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredients/index.htm
http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/ingredients/index.htm
http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/regofbiotech/eparegofbiotech.htm
http://www.epa.gov/pesticides/biopesticides/regofbiotech/eparegofbiotech.htm
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stoffen,, aldus de EPA. Deze stoffen moeten ook op het etiket worden vermeld.63 

Herbeoordelingg in combinatie met stimuleringsbeleid voor alternatieven leidde tot 
hett schrappen van zo'n 250 inerte stoffen.64 Vanwege de schadelijke effecten van 
sommigee inerte stoffen stimuleert de EPA sinds 1997 voor het etiket het gebruik 
vann de term 'other ingredients' in plaats van 'inert ingredients'.63 

Inn 1998 concludeert een milieu-organisatie, in een krititsche analyse van het 
beleidd sinds 1987, dat het aantal inerte stoffen sindsdien is verdubbeld. Dat betreft 
mett name de groep met 'unknown risks', waaronder veel stoffen die in andere 
middelenn als actieve stof zijn opgenomen. In totaal telde de organisatie 384 van 
dezee 'inerte stoffen', die in andere middelen als actieve stof gebruikt worden. 
Voorr deze stoffen gelden - bij gebruik als inerte stof - niet dezelfde eisen als voor 
actievee stoffen. De organisatie kenschetst het EPA-beleid als weinig succesvol en 
beveeltt aan alle inerte stoffen op het label te vermelden en ook voor deze stoffen 
allee registratievereisten te laten gelden.66 

Sindss de wetswijziging 1996 omvat een 'pesticide chemical residue' in de 
FFDCAA ook een inerte stof, zodat deze stof onder de normstelling voor residu-
tolerantiess valt.67 Voor de etikettering vereist de FIFRA in 2001 nog altijd al-
leenn het totale gewichtspercentage van de inerte ingrediënten.68 Al met al is de 
standd van zaken en het beleid inzake inerte stoffen de afgelopen jaren in kaart 
gebrachtt en gelden voor deze stoffen meer eisen en beperkingen dan voorheen. 

20.2.420.2.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: het begrip bestrijdingsmiddel 

Dee FIFRA-omschrijving van het begrip bestrijdingsmiddel gaat uit van het begrip 
stoff  (substance or mixture of substances) terwijl de huidige Bmw-omschrijving, 
inn navolging van richtlijn 91/414/EEG, uitgaat van het begrip werkzame stof (of 
preparaatt dat één of meer werkzame stoffen bevat). Deze richtlijn spreekt over 
werkzamee stoffen of preparaten 'in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden 
geleverd'.. De FIFRA-omschrijving lijk t daarom ruimer dan die van een bestrij-
dingsmiddell  in de Bmw. 

Anderss dan onder de Bmw is in het kader van de FIFRA ook voor de inerte 
stoffenn beleid ontwikkeld. Anders dan onder de Bmw, worden ook de actieve 
ingrediëntenn van genetisch gemodificeerde planten beoordeeld in het kader van 
dee FIFRA. 

633 U.S. EPA, Inert Ingredients in Pesticide Products. Policy Statement, < www.epa.gov/opprd001/in-
erts/fr52.htm>> (geraadpleegd 16 april 2003). 

644 U.S. EPA, Inert Ingredients No Longer Used in Pesticide Products, 632 Fed. Reg. 34384-34390 
(1998),, <www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1998/June/Day-24/pl6571.htm>. Dit beperkend 
beleidd wordt in 1999 gecontinueerd (64 Fed.Reg. 31,575-31,576 (1999), <www.e-
pa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1999/June/Day-ll  l/p 14759.htm> (geraadpleegd 17 april 2003). 

655 U.S. EPA, Pesticide Registration (PR) Notice 97-6. Het aangekondigde bindend worden van deze 
beleidslijnn door wijziging van 40 C.F.R. § 156.10 lijk t tot op heden niet gerealiseerd te zijn. 

666 NCAP 1998, p. 6 en 9. 
677 21 U.S.C. §§ 321(q)(l)(A) en 346a(a)(l)(A) (2001). Zie over deze residutoleranties Dubeck e.a. 

1999,, p. 98. 
688 7 U.S.C.A. § 136(m) en § 136(q)(2)(A). 

http://www.epa.gov/opprd001/inerts/fr52.htm
http://www.epa.gov/opprd001/inerts/fr52.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1998/June/Day-24/pl6571.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1999/June/Day-l%20l/p%2014759.htm
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/1999/June/Day-l%20l/p%2014759.htm
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20.33 De onderwerpen die de wet regelt 

Hoewell  het registratieproces centraal staat in de FIFRA, bestrijkt de wet ook 
anderee onderwerpen. De FIFRA bevat voor de Administrator en de Secretary of 
Agriculturee diverse monitoring-, onderzoeks- en voorlichtingsverplichtingen. 
Dezee taken zijn in 1996 uitgebreid, met name op het gebied van geïntegreerde 
bestrijdingg (Integrated Pest Management (IPM)).69 De FIFRA heeft ook op de 
uitvoerr van bestrijdingsmiddelen betrekking, zij het zeer beperkt. Middelen 
bestemdd voor uitvoer moeten aan enkele etiketterings- en meldingsvereisten 
voldoen.700 Ook bij invoer moet aan enkele voorschriften worden voldaan.71 

Dee wet heeft tenslotte ook betrekking op de productie van bestrijdingsmidde-
lenn omdat, behalve voor distributie en verkoop, ook voor de productie van het 
middell  en van de actieve stof, een registratie vereist is. Bij een aanvraag hiertoe 
moett de EPA de betreffende inrichting een registratie verlenen.72 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee FIFRA heeft een ruimere reikwijdte van de Bmw, doordat de wet ook betrek-
kingg heeft op onderzoek en voorlichting, en op productie. 

20.44 Hoofdpunten van het federale registratieproces73 

Eenn bestrijdingsmiddel mag zonder FIFRA-registratie niet worden gedistribueerd 
off  verkocht.74 Ter verkrijging van een registratie moet een aanvrager de vereis-
tee gegevens indienen.75 Na behandeling en beoordeling, waarvoor de wet proce-
duress en criteria geeft, volgt een registratie of een afwijzing van de aanvraag.76 

Gebruikk in strijd met de voorschriften van een geregistreerd bestrijdingsmiddel 
iss verboden.77 

DeDe registratiecriteria en het gebruik 
Eenn bestrijdingsmiddel wordt door de EPA geregistreerd wanneer het voldoet 
aann de wettelijke criteria inzake samenstelling, etikettering en deugdelijkheid, en 
wanneerr het gebruik geen onredelijke nadelige effecten heeft op het milieu (un-
reasonablee adverse effects on the environment). Daarbij wordt uitgegaan van 
gebruikk zoals dat doorgaans plaatsvindt (when used in accordance with widespre-
add and commonly recognized practice).78 

MM 7 U.S.C.A. §§ 136r en 136r-l. 
700 Id. § 136o. 
711 Id. § 136o(c). 
722 Id. § 136e(a) en (b). Zie par. 21.7. 
733 Op de in deze paragraaf aangestipte punten wordt in de hoofdstukken 21-26 ingegaan. 
744 7 U.S.C.A. § 136a(a). Onder distribueren of verkopen, valt ook het ter verkoop of ter transport in 

voorraadd hebben, het bezorgen en dergelijke (§ 136(gg)). 
755 ld. §136a(c)(l) en (2)(A) en (B). 
766 ld. § 136a(c)(d). 
777 ld. § 136j(a)(2){g). 
788 ld. § 136a(c)(5). 
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Registratiee vindt plaats voor een bepaald gebruik. Bij registratie worden 
bestrijdingsmiddelenn ingedeeld in middelen voor algemeen gebruik (general use) 
off  voor beperkt gebruik (restricted use). Middelen voor beperkt gebruik mogen 
alleenn worden toegepast door gecertificeerde toepassers (certified applicators), 
diee aan bepaalde eisen moeten voldoen.79 

DeDe registratieprocedure en de vereiste gegevens 
Dee registratieprocedure en de hoofdzaken voor de gegevenslevering zijn in de 
wett opgenomen. De registratie-aanvrager levert de vereiste gegevens. De EP A 
beoordeeltt de gegevens en beslist op de aanvraag.80 Nadere bepalingen over te 
leverenn gegevens stelt de EPA vast in 'guidelines' en regels.81 Voor het gebruik 
vann gegevens die al eerder - door een andere aanvrager - werden geleverd, bevat 
dee FIFRA gedetailleerde bepalingen.82 

TermijnenTermijnen en herziening van een registratie 
Registratiess dienen periodiek te worden herzien. Sinds de wetswijziging van 
19966 is de beoogde herzieningstermijn vijftien jaar.83 Voorheen bevatte de wet 
eenn vijf-jaar-termijn.84 De wet bevat vanouds een regeling voor tussentijdse 
herziening85,, welke door de EPA werd ontwikkeld tot een 'special review'-pro-
cedure. . 

Hett niet werken van de periodieke herziening leidt in 1972 tot het in de wet 
opnemenn van een speciale 'Reregistration'-regeling, voor middelen op basis van 
eenn werkzame stof die vóór 1 november 1984 een registratie had. In dit kader 
wordenn nieuwe onderzoeksgegevens gevraagd en vindt een nieuwe beoordeling 
plaats,, naar recente maatstaven.86 De uitvoering van de herzieningsoperatie ver-
looptt traag. Sinds 1996 bevat de wet termijnen voor deze herbeoordeling naar de 
normstellingg uit dat jaar.87 

'Cancellation''Cancellation' en 'suspension' 
Wanneerr een bestrijdingsmiddel niet (meer) voldoet aan registratievereisten kan 
eenn procedure voor het intrekken van een registratie (cancellation) 88 in gang 
wordenn gezet. Ook kan een registratie worden geschorst (suspension).89 Dit 
laatstee kan met onmiddellijke ingang gebeuren wanneer de uitkomst van de 'can-
cellation'' niet kan worden afgewacht vanwege een direct dreigend gevaar (immi-
nentt hazard). De registratiehouder krijgt de gelegenheid te worden gehoord, 

ld.ld. §§ 136a(d), 136e. 
ld,ld, § 136a(c). 
ld.ld. §§ 136a(c)(2)(A) en 136w(a)(l). Zie onder meer 40 C.F.R. § 158. 
ld.ld. § 136a(c)(l){2). 
ld.ld. § 136a(g)(l)(A). 
Dezee termijnstelling werkte in de praktijk niet. Zie par. 22.6 (Reregistration). 
77 U.S.CA. § 136a(c)(8) (Interim administrative review). 
ld.ld. § 136a-1. 
211 U.S.C. § 346a(q). 
77 U.S.C.A. § 136d(b). 
ld.ld. § 136d(c). 
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tenzijj  het gevaar zodanig is dat ook een hoorzitting niet kan worden afgewacht. 
Dann kan de EPA een 'emergency order' uitvaardigen.90 

Voorr het van de markt terughalen van bestrijdingsmiddelen, na 'suspension' 
off  'cancellation', kan de EPA een 'recall*  uitvaardigen, indien ze dat noodzake-
lij kk acht voor de bescherming van de gezondheid en het milieu.91 Voor opslag, 
verwijderingg en transport van bestrijdingsmiddelen mag de EPA voorschriften 
geven,, zowel bij een 'cancellation' of 'suspension' als bij registratie.92 

Dee wet bevat in verband met 'suspension' en 'cancellation' een beperkte 
schadevergoedingsregelingg voor registratiehouders, handelaren en gebruikers.93 

Uitzonderingen Uitzonderingen 
Err zijn bijzondere registratievormen en uitzonderingen op de registratie. De EPA 
magg bijvoorbeeld in bepaalde gevallen een middel voorwaardelijk toelaten indien 
aann bepaalde wettelijke onderzoeksvereisten (nog) niet is voldaan. Dat geldt 
onderr meer voor de 'me-too'-bestrijdingsmiddelen, die (vrijwel) gelijk zijn aan 
anderee producten die al op de markt zijn.94 Voor proefdoeleinden kan voor een 
(nog)) niet geregistreerd middel een 'experimental use permit' worden ver-
leend.955 Indien een noodsituatie dat vereist, kan de EPA aan een federaal - of 
staatsbestuursorgaann vrijstelling (exemption) verlenen van FIFRA-voor schrif-
ten.966 Staten mogen onder voorwaarden een registratie uitbreiden voor 'special 
locall  needs'.97 

OpenbaarheidOpenbaarheid en participatie 
Dee toegankelijkheid van regelgevings- en besluitvormingsprocessen is groot. In 
hett dagelijks verschijnende Federal Register (Fed. Reg.) wordt mededeling ge-
daann van voorstellen voor EPA-regels, waarvoor de 'notice and comment'-pro-
ceduree geldt, en van voorstellen voor veel EP A-besluiten.98 Belanghebbenden 
kunnenn in veel besluitvormingsprocessen participeren.99 De Freedom of Infor-
mationn Act (FOIA) bevat uitgebreide openbaarmakingsverplichtingen voor de 
agencies.1000 Ook de FIFRA bevat bepalingen inzake openbaarheid en geheim-
houdingg in verband met de geleverde gegevens. Bedrijfsgeheimen mogen inge-
volgee de FIFRA in principe niet openbaar gemaakt worden. 

Dee wet geeft echter aan het begrip bedrijfsgeheimen een restrictieve invul-
ling.. Gegevens over gevaarsaspecten behoren daar bijvoorbeeld niet toe. Veel 
gegevens,, zoals informatie over het gedrag van een bestrijdingsmiddel in het 

900 ld. § 136(d)(c)(3). 
911 ld. § 136q(b). 
922 ld. § 136q. 
933 ld. § 136m. 
**  ld. § 136a(c)(7)(A),(B). 
955 ld. § 136c. 
966 ld. § 136p. 
977 ld. § 136v(c). 
988 5 U.S.C.A. § 553(b)(c)(d). Zie ook 7 U.S.C.A. § 136w(a)(2). 
999 Bijvoorbeeld 40 C.F.R. § 154.26. 
1000 5 U.S.C.A. § 552 (West 2001). 
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milieu,, dienen voor openbaarmaking aan het publiek beschikbaar te zijn.101 

Handhaving Handhaving 
Dee FIFRA bevat bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten.102 

Dee EPA kan bestuurlijk handhaven, onder meer met het opleggen van een boete 
(civill  penalty). De EPA kan ook maatregelen uitvaardigen, zoals een verkoop-, 
gebruiks-- of verplaatsingsstop (stop sale, use and disposal order), indien bestrij-
dingsmiddelenn in strijd met de wet worden verhandeld of verkocht.103 Voor 
inbeslagnemingg of verbeurdverklaring van middelen die niet aan bepaalde voor-
schriftenn voldoen, is een rechterlijke uitspraak vereist.104 Het EPA-handha-
vingsbeleidd bevat ook de mogelijkheid van een schikking onder het stellen van 
milieuvoorwaardenn (settlement with conditions).105 De bevoegdheid tot handha-
vingg van voorschriften voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen ligt bij de 
statenn voorzover deze naar het oordeel van de EPA een adequaat handhavings-
stelsell  hebben. Wanneer dat niet zo is, heeft de EPA de primaire handhavingsbe-
voegdheid.106 6 

Rechtsbescherming Rechtsbescherming 
Dee wijziging van EPA-registratiebesluiten is omgeven met waarborgen van hea-
ringprocedures,, onder meer bij besluiten tot 'suspension' of 'cancellation'.107 

Hierbijj  doet de 'Administrative Law Judge' (A.L.J.) een uitspraak, indien nodig 
opp basis van een rapportage van de National Academy of Sciences, waarna de 
EPAA opnieuw een besluit neemt.108 De definitieve EPA-besluiten en -regels 
kunnenn worden getoetst door een federaal district court, waarna hoger beroep bij 
eenn court of appeals kan volgen. Tegen besluiten die volgen op een openbare 
hoorzittingg kan direct beroep worden ingesteld bij een court of appeals, omdat 
dann op de hoorzitting, onder leiding van een A.L.J., een feitendossier (record) 
iss opgebouwd. Na de beroepsprocedure bij een court of appeals kan een cassatie-
verzoekk worden gedaan bij het Supreme Court.109 

Vanoudss verleent de FIFRA alleen registratiehouders het recht op een hea-
ring.. Niet-registratiehouders kunnen de Administator hierom verzoeken, waarna 
dezee oordeelt over de noodzaak of wenselijkheid.110 Vervolgens kan ieder die 

1011 7 U.S.C.A. § 136h(d). 
1022 ld. § 136/(a)(b). 
1033 ld. § 136k. 
,(MM ld. § 136k. 
1055 Enforcement Response Policy for the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), 

Officee of Compliance Monitoring, Office of Pesticides and Toxic Substances, USEPA 1990, p. 28-
31. . 

1066 7 U.S.C.A. § 136w-l. 
mm Id. § 136d(b)(c). 
1088 Id. § 136d(d). Deze heroverweging gebeurde lange tijd door een Chief Judicial Officer. De laatste 

jarenn is er een 'three members appeals board', aldus Miller (2003, p. 677). 
1099 Id. § 136n(a)(b). Het Hof kan dit verzoek honoreren 'by writ of certiorari' (op verzoek van een 

partijj  in een civil of een criminal case) of 'by certification' (ingeval van een rechtsvraag gesteld 
doorr een court of appeals) (28 U.S.C. § 1254 (2002)). 

1100 Id. § 136d(d). 
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partijj  is bij een hearing en die nadeel ondervindt van een EPA-besluit, de rechter 
vragenn dat besluit te toetsen."1 

Ingevolgee de Administrative Procedure Act (APA) kan degene die nadelig 
wordtt getroffen door een definitieve 'agency action' (zowel een besluit als een 
regel)) daartegen in beroep gaan.112 

VergelijkingVergelijking op hoofdpunten, FIFRA - Bmw 
Hoewell  de registratie zeer globaal bezien overeenkomt met de toelating, valt op 
datt de FIFRA meer en verder uitgewerkte instrumenten en procedures bevat, met 
namee waar het gaat om cancellation, suspension en handhaving. Ook valt op dat 
registratie-besluitvormingsprocessenn van de EPA meer openbaar zijn dan die met 
betrekkingg tot de toelating van bestrijdingsmiddelen in Nederland. 

20.55 De registratie-instantie 

Dee registratiebevoegdheid is één van de bevoegdheden die de FIFRA verleent 
aann de Administrator.113 Deze mag zijn of haar bevoegdheid delegeren aan 
EPA-werknemers.1144 De EPA heeft met betrekking tot de FIFRA ook regel-
gevende,, handhavings- en sanctiebevoegdheden.115 

Dee bij wet toegekende bevoegdheden kunnen door het Congres met wetge-
vingg worden bijgestuurd. Daarnaast stuurt het Congres via de begroting. Ook bij 
dee totstandkoming van EPA-regelgeving kan invloed worden uitgeoefend (zie 
hierna).1166 Het US General Accounting Office (GAO) verleent ondersteuning 
aann het Congres, met financiële controles en inhoudelijke onderzoeken (zie hier-
na).. Procedurele bepalingen over de werkwijze van de agencies zijn opgenomen 
indee APA.117 

Dee EPA is één van de circa negentig federale 'administrative agencies'. 
Raakvlakkenn zijn er onder meer met de Occupational Safety and Health Agency 
(OSHA),, hetgeen heeft geleid tot conflicten tussen beide agencies.118 

20.5.120.5.1 De EPA en registraüebesluiten in het kader van de FIFRA 

Binnenn de EPA is de registratie van bestrijdingsmiddelen en het vaststellen van 
residunormenn in voeding de taak van het Office of Pesticide Programs (OPP). 

1111 ld. § 136n(b). 
1122 5 U.S.CA. § 702 (West 2001); uitgezonderd is de 'agency action' die onder de 'agency discretion' 

valtt (5 U.S.C.A. § 701(a)(2)). 
1.33 7 U.S.C.A. § 136a(c)(5)(6). 
1.44 ld. § 136t(a). 
" 55 Regelgevende bevoegdheid is neergelegd in 7 U.S.C.A. § 136w(a), handhavingsbevoegdheid in § 

136w-ll  en sanctiebevoegdheid onder meer in § 136/(a). 
1166 Zie over de 'political controls over agency action': Gellhom en Levin 1990, p. 35-49. 
1177 5 U.S.C.A. §§ 551-706 (West 2001), onder meer over de publieke informatieverstrekking (§ 552), 

regelgevingg (§ 553), besluiten anders dan regelgeving ('adjudications', zoals vergunningen) (§ 554), 
hoorzittingenn (§ 556) en het opleggen van sancties (§ 558). 

l i 88 Bijvoorbeeld over 'reentry' normen (terugkeer in met bestrijdingsmiddelen behandelde ruimtes). De 
juridischee en bestuurlijke strijd werd beslist in het voordeel van de EPA, aldus Miller 2003, p. 702. 
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Hett OPP ressorteert onder de Afdeling Prevention, Pesticides and Toxic Substan-
cess (OPPTS).119 Binnen het OPP zijn er divisies, onder meer voor 'Biopesticides 
andd Pollution Prevention'.120 Daarnaast heeft de EPA een 'Pesticides & Toxic 
Substancess Division' (onderdeel Office of General Counsel) en een 'Toxic Substan-
cess & Pesticides Enforcement' (onderdeel Enforcement-programma).121 Voorlich-
tingg en het stimuleren van veiliger mogelijkheden van pestbeheersing zijn ook 
takenn van het OPP. 

Dee FIFRA vereist dat de EPA bij haar besluitvorming anderen consulteert, zowel 
inn bestuurlijke als in wetenschappelijke kring. 

Dee EPA moet de Secretary of Agriculture vooraf raadplegen, bijvoorbeeld bij een 
'cancellation'' of een 'change of classification'. Het verkregen commentaar dient, 
mett een reactie daarop van de EPA, gepubliceerd te worden in het Federal Regis-
ter.. Ook is inschakeling van een wetenschappelijk adviespanel verplicht. Bij een 
'suspension'-proceduree ingeval van een 'imminent hazard' mogen consultaties ach-
terwegee blijven of na het besluit plaatsvinden.122 Van de adviezen mag door de 
Administratorr gemotiveerd worden afgeweken.123 

Mett het oog op wetenschappelijke analyses die ten grondslag liggen aan EPA-
beslissingenn in het kader van de FIFRA, moet de Scientific Advisory Panel (SAP) 
geraadpleegdd worden. Dit deskundigenpanel bestaat uit zeven leden. De adviespro-
cedure,, en de samenstelling en het functioneren van het SAP zijn zeer uitgebreid 
inn de wet geregeld.124 Een Science Review Board, bestaande uit 60 wetenschap-
pers,, ondersteunt het SAP.123 

Mett het oog op de kwaliteit van grote wetenschappelijke studies moet de EPA 
voorzienn in 'peer review'. Het gaat daarbij om een onafhankelijke evaluatie naar 
dee wijze waarop het EPA-onderzoek wordt verricht, door wetenschappelijke des-
kundigenn uit het Scientific Advisory Panel (SAP) of andere experts.126 

Dee EPA-besluitvorming in het kader van de FIFRA doorloopt in veel gevallen 
inspraakprocedures.1277 De FIFRA bevat diverse rapportageverplichtingen voor 
dee EPA. Onder meer moet jaarljks verslag worden gedaan aan het Congres. De 

Ziee Hubner en Tardiff 1999, p. 21. 
USEPA/OPPP Annual Report FY 2001, Washington: 2002; Prevention, Pesticide, and Toxic Sub-
stancess <www.epa.gov/oppts/> (geraadpleegd 17 april 2003). 
<www.epa.gov/compliance/civil/programs/index.html>> (geraadpleegd 17 april 2003). 
77 U.S.C.A. § 136d(b)(2) en § 136w(d). 
Mille rr 2003, p. 677-678, verwijzend naar jurisprudentie. 
77 U.S.C.A. § 136w(d)(l). De 'National Institutes of Health' en de 'National Science Foundation' 
dragenn twaalf leden voor. Zeven leden worden door de Administrator benoemd, op grond van 
deskundigheidd en met het oog op een multidisciplinaire samenstelling van het panel. 
77 U.S.C.A. § 136w(d)(2). 
ld.ld. § 136w(e). 
Bijvoorbeeldd 'Availability ofAtrazine Interim Risk Management Decision Document' in: 68 Fed. 
Reg.,, 9,652 (2003) en 'Receipt of Request For Amendments to Delete Uses' in: 68 Fed. Reg., 9,655 
<< www.epa.gov/fedrgstr/EPAFR-CONTENTS/2003/February/Day-28/contents.htm > (geraad-
pleegdd april 2003). 

http://www.epa.gov/oppts/
http://www.epa.gov/compliance/civil/programs/index.html
http://www.epa.gov/fedrgstr/EPAFR-CONTENTS/2003/February/Day-28/contents.htm
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FIFRAA vereist dat gedetailleerd wordt gerapporteerd over de voorwaardelijke 
registraties.1288 Ook op andere punten is rapportage in het Federal Register ver-
eist,, bijvoorbeeld in verband met de 'Reregistration'-voortgang.129 Daarnaast 
zijnn er andere wettelijke rapportagevereisten voor de EPA, zoals inzake de uit-
voeringg van de gewijzigde normstelling op basis van de wetswijziging 1996.13° 

20.5.220.5.2 EP A-regelgeving en beleidsregels in het kader van de FIFRA 

Dee FIFRA verleent de EPA ruime discretionaire bevoegdheden voor regelgeving 
enn beleid. De Code of Federal Regulations (C.F.R.) bevat in titel 40131 een uit-
gebreidee hoeveelheid (beleids)regels. De voorstellen voor de EPA-regelgeving 
moetenn naast de 'notice-and-comment'-procedure wel diverse publicatie- en con-
sultatierondess doorlopen. 

Dee EPA moet een voorstel vóór publicatie in het Federal Register doen toekomen 
aann de Secretary of Agriculture. Het voorstel wordt vervolgens, met het commen-
taarr en het EPA-antwoord daarop, gepubliceerd.132 De commissies van landbouw 
vann het Huis van Afgevaardigden en de Senaat moeten vooraf een kopie van het 
voorstell  ontvangen.133 Op vergelijkbare wijze wordt de definitieve regelgeving 
vóórr ondertekening ter inzage gegeven aan de Secretary en aan de commissies van 
hett Congres, waarna deze commentaar kunnen geven.134 Het Huis van Afgevaar-
digdenn en de Senaat ontvangen de regelgeving tenminste 60 kalenderdagen voordat 
dezee in werking treedt.135 

Dee EPA moet, met het oog op gevolgen voor gezondheid en milieu, zowel de 
concept-- als de definitieve 'regulations' om advies voorleggen aan het Scientific 
Advisoryy Panel.136 

Naastt deze FIFRA-bepalingen zijn er voor de agency de bepalingen voor 
'rulee making' van de Administrative Procedure Act.137 Op basis hiervan moe-
tenn voorstellen voor EPA-regels (agency rules) worden gepubliceerd in het Fede-
rall  Register en moet de agency belanghebbenden de gelegenheid geven te partici-
perenn in de voorbereiding. 

77 U.S.C.A. § 136w-4. 
ld.ld. § 136a-1(1). 
211 U.S.C. § 346a(p)(7) en (q). 
C.F.R.. § 150 - § 189 bevatten 'regulations' inzake bestrijdingsmiddelen. 
77 U.S.C.A. § 136w(a)(2)(A). 
ld.ld. § 136w(a){3). 
ld.ld. § 136w(a){2)(B) en (a)(3). 
ld.ld. § 136w(a)(4). Miller 2003, p. 651 en 666, verwijzend naar de wetsgeschiedenis en jurispruden-
tie,, spreekt in verband met deze bepaling over een 'legislative veto' en een 'two house Congressio-
nall  veto', daarbij echter tevens aangevend dat het veto weinig voorstelt (p. 651). Zie ook Gellhorn 
enn Levin 1990, p. 39-42. De FIFRA spreekt alleen over een termijn van 60 dagen en maakt geen 
meldingg van een vetobevoegdheid van het Congres. 
77 U.S.C.A. § 136w(d)(l). 
55 U.S.C.A. § 553. 
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'EPAA rules' zijn te onderscheiden in 'binding' en 'nonbinding' rules. De binding 
ruless doorlopen doorgaans de 'notice and comment'-procedure, waarbij belangheb-
bendenn moeten kunnen participeren door het inbrengen van gegevens of het leveren 
vann commentaar naar aanleiding van de voorstellen, gepubliceerd in het Federal 
Register.. De 'nonbinding rules' (de 'interpretative rules, general statements of 
policy,, or rules of agency organization, procedure, or practice') zijn in de Admini-
strativee Procedure Act uitgezonderd van de 'notice and comment'-procedure.138 

Ookk deze beleidsdocumenten worden evenwel in de praktijk veelal eerst in concept 
inn het Federal Register en op de EPA-website gepubliceerd.139 

Diversee EP A-activiteiten richten zich op de deelname van (vertegenwoordigers 
van)) belangengroepen aan de voorbereiding van beleid en de betrokkenheid bij 
uitvoering. . 

Eenn voorbeeld is het in 1995 opgerichte Pesticide Program Dialogue Committee, 
eenn forum met een 40-tal deelnemers uit belangengroepen op bestrijdingsmiddelen-
gebied.. De bijeenkomsten zijn openbaar.140 Een in 2000 opgericht comité met 
deelnemerss uit allerlei belangengroepen richt zich op strategisch pest management 
enn (cumulatieve) residutoleranties.141 

All  met al lijk t bij de totstandkoming van EPA-regels en -besluiten inzake de re-
gistratiee van bestrijdingsmiddelen de toegankelijkheid van deze processen voor 
burgerss groot. Een vergelijkbare conclusie wordt in de literatuur getrokken, op 
basiss van vergelijkende studies tussen de VS en (lidstaten van) de EG, voor de 
milieuregelgevingg in het algemeen. Daarbij wordt gewezen op de grotere toegan-
kelijkheidd van het proces van regelgeving voor belangengroepen en op het in de 
VSS meer gepolitiseerde proces.142 Deze verschillen in stijlen van regelgeving 
betekenenn overigens niet dat de uitkomsten van processen van regelgeving even-
zeerr verschillend zijn.l43 

20.5.320.5.3 Vergelijking registratie- en toelatingsinstantie, EPA - CTB 

Eenn vergelijking tussen de registratie-instanties - EPA en CTB - is problematisch 
enn weinig zinvol. De EPA heeft meer en andersoortige bevoegdheden en taken, 

1388 5 U.S.CA. § 553(b),(c),(d). Zie over 'Rules and Rulemaking': Gellhora en Levin 1990, p. 309-
352. . 

1399 Zie bijvoorbeeeld 'EPA Makes Available for Public Comment Draft Procedures on Involving the 
Publicc in its Process for Developing, Modifying, and Implementing Pesticide Program Policy Docu-
ments'' < www.epa.gov/oppfeadl/cb/csb_page/updates/programpolicy.htm>, (geraadpleegd 25 juni 
2003)) en het concept-voorstel over Procedural Guidance for EPA's Office of Pesticide Programs, 
Proceduress concerning the Development, Modification, and Implementation of Policy Guidance 
Documentss (4 maart 2003, 'for Public Comment', 68 Fed.Reg 11,856-11,858 (2003). 

1400 Agenda's staan op <www.epa.gov/pesticides/ppdc> (geraadpleegd 7 juli 2003). 
1411 Committee to Advise on Reassessment and Transition (CARAT) <www.epa.gov/pesticides/ca-

rat/>> (geraadpleegd januari 2004). 
1422 Vogel 1986, p. 220-225. 
1433 Vogel 1986, p. 225, tevens verwijzend naar andere vergelijkende studies. 

http://www.epa.gov/oppfeadl/cb/csb_page/updates/programpolicy.htm
http://www.epa.gov/pesticides/ppdc
http://www.epa.gov/pesticides/carat/
http://www.epa.gov/pesticides/carat/
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mett daarbij vaak een belangrijke mate van beleidsvrijheid. Wel kan worden 
opgemerktt dat de bevoegdheden en taken van de EPA veel verdergaand en dui-
delijkerr zijn geregeld dan die van het CTB. De verschillende EPA-activiteiten 
zijnn met veel procedurele waarborgen omgeven, waaronder consultatie- en rap-
portageverpll  ichtingen. 

20.66 Andere federale regelgeving inzake bestrijdingsmiddelen 

20.6.120.6.1 Inleiding 

Ookk andere federale wetten zijn van invloed op de registratie en/of het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen. In enkele federale wetten worden bestrijdingsmiddelen 
uitgezonderd.. De Toxic Substances Control Act (TSCA)144 is bijvoorbeeld niet 
vann toepassing op bestrijdingsmiddelen die onder de FIFRA vallen.145 Dat 
geldtt ook voor de Federal Hazardous Substances Act, omdat bestrijdingsmidde-
lenn zijn uitgezonderd van het begrip 'hazardous substance'.146 

Bestrijdingsmiddelenn in het afvalstadium vallen wel onder de wetgeving voor 
gevaarlijkk afval. De Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) is van 
toepassing,, voorzover middelen 'hazardous waste' zijn.147 Deze wet richt zich 
opp de inzameling, behandeling en verwerking van het afval.148 De FIFRA ver-
wijstt dan ook 'onverminderd' naar deze wet.149 Ook de wetgeving inzake ver-
ontreinigingg door gevaarlijke afvalstoffen, de Comprehensive Environmental, 
Response,, Compensation, and Liability Act (CERCLA)150 kan in bepaalde situ-
atiess van toepassing zijn.151 Deze wet - ook aangeduid als 'Supermnd' - beoog-
dee aanvankelijk vooral de financiering en het kostenverhaal inzake het schoonma-
kenn van historische verontreinigingen met gevaarlijke afvalstoffen.152 Ook het 
tegengaann van actuele en dreigende verontreinigingen met deze stoffen153 maakt 

155 U.S.C.A. §§ 2601-2692 (West 2001). 
Eenn bestrijdingsmiddel in de zin van FIFRA is uitgezonderd van een 'chemical substance': 'when 
manufactured,, processed, or distributed in commerce for use as a pesticide' (15 U.S.C.A. § 26-
02(2)(B)(ii». . 
166 C.F.R. § 1500.3(b)(4)(ii) (2003). 
422 U.S.C.A. §§ 6901-6992k (Solid Waste Disposal Act) (West 2001). Zie over de RCRA: Case 
2003.. Zie in verband met bestrijdingsmiddelen en verpakkingen en deze wet: Grossman 1994, p. 
320;; Olexa 1992, p. 454-455; Case 2003, p. 134-135. 
Dee RCRA spreekt over 'treatment, storage and disposal facilities' (TSD). 
77 U.S.C.A. § 136q(h). Dit neemt niet weg dat de FIFRA zelf ook bepalingen bevat in verband met 
dee verwijdering van bestrijdingsmiddelen, onder meer in het kader van 'recall'-acties (§ 
136q(a)(b)(c)(d)). . 
422 U.S.C.A. §§ 9601-9675 (West 2001). Zie over de CERCLA: Cardwell 2003. 
Olexaa 1992, p. 457, noemt het voorbeeld van financieringsinstellingen die landbouwbedrijven finan-
cierdenn en onder CERCLA aansprakelijk zijn voor schoonmaakkosten. Zie over de aansprakelijk-
heidd in verband met landbouwactiviteiten ook Grossman 1994, p. 318-319. Grad geeft aan dat in 
dee jaren tachtig veel federale gevaarlijk-afval-schoonmaakacties stoffen voor bestrijdingsmiddelen 
betroffenn (Grad 1985, 8-140). 
Hett kader daarvoor is een National Contingency Plan, zie 42 U.S.C.A. § 9605. 
422 U.S.C.A. § 9601 sub 14. 
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nuu deel uit van de wet.154 Voor een middel met een FIFRA-registratie gelden 
err uitzonderingsbepalingen.155 Op deze afvalstoffenwetgeving wordt hier niet 
ingegaan. . 

Dee rapportageverplichtingen van de Emergency Planning and Community 
Right-to-Knoww Act (EPCRA) hebben op een groot aantal stoffen betrekking, 
waaronderr (stoffen voor) bestrijdingsmiddelen.156 De verplichtingen betreffen 
bedrijvenn waar deze stoffen boven een bepaalde hoeveelheidsgrens aanwezig 
zijn.1577 Bovendien zijn consumentenproducten uitgezonderd, zodat deze wet 
voorall  productie- en formuleerbedrijven en afvalverwijderingsbedrijven zal be-
treffen.1588 Ook de arbeidswetgeving - de Occupational Safety and Health 
Act1599 - kan betrekking kan hebben op bestrijdingsmiddelen. Op deze wetten 
wordtt hier evenmin ingegaan. 

Hiernaa worden, ter verduidelijking van de context van de FIFRA-regels en -
voorschriften,, zeven wetten behandeld op de punten die voor registratie of ge-
bruikk van bestrijdingsmiddelen relevant zijn. Daarbij wordt niet ingegaan op de 
handhavingg en de rechtsbescherming (zie par. 23.2 en hoofdstuk 25). Gezien de 
inn veel milieuwetten ingebouwde samenwerking tussen de EPA en de staten, is 
handhavingg allereerst een zaak voor de staat. 

Vermeldingg verdient hier wel de in veel milieuwetten voorkomende 'citizen 
suit'-bepaling.. Op grond hiervan kan een ieder (any person) die door een over-
tredingg benadeeld wordt, na een aankondiging aan betrokken partijen, een juridi-
schee actie instellen bij een federale rechter, indien het bevoegd gezag niet op-
treedt.. De actie kan worden gericht tegen de agency en vaak ook tegen de over-
treder.160 0 

1544 De wet verleent de EPA daartoe diverse handhavingsinstrumenten, zie bijvoorbeeld 42 U.S.CA. 
§§ 9606. 

1555 Onder FIFRA geregistreerde bestrijdingsmiddelen zijn van meldingsverplichtingen uitgezonderd (42 
U.S.CA.. § 9603(e)). Voor de toepassing van deze middelen geldt een uitzondering van de CER-
CLA-aansprakelijkheidsregeling;; deze uitzondering geldt onverminderd andere aansprakelijkheden 
voorr emissies van stoffen (42 U.S.CA. § 9607(i)). Dumpingen of lozingen kunnen hier dus wel 
onderr vallen. Randle e.a. 1999, p. 270-272, vinden de reikwijdte van de uitzonderingsbepaling niet 
duidelijk. . 

,5**  42 U.S.C.A. §§ 11001-11050 (West 2001). Op basis van deze gegevens is de Toxics Release In-
ventoryy ontwikkeld, waarin gegevens over grote emissies voor een breed publiek beschikbaar wor-
denn gesteld. Zie ook Hallo 1993, p. 73-76. 

1577 In 1999 werd voor de categorie Persistent, Bioaccumulative, Toxic (PBT) chemicals, waaronder 
bestrijdingsmiddelen,, de drempel verlaagd en werden stoffen toegevoegd, op basis van 42 U.S.C.A. 
§§ 11023(d)(2) (Section 313(d) EPCRA). 

1588 Miller 1999, p. 272-276. Zie over de EPCRA algemeen: Von Oppenfeld 2001, p. 677-712. 
1599 29 U.S.C. §§ 651-678 (2001). 
1600 Bijvoorbeeld CAA § 304 (42 U.S.C.A. § 7604), CWA § 505 (33 U.S.C.A. § 1365). Zie Santarella 

2001,, p. 95-97. De CWA beperkt de 'citizen suit' tot lopende overtredingen (§ 1365(a)(1)). De 
CAAA betreft ook overtredingen die plaatsgevonden hebben, maar daarbij moet er wel bewijs zijn 
vann herhaling (§ 7604(a)(1)). De FIFRA kent overigens geen 'citizen-suit'. 
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20.6.220.6.2 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 

Dee Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA)161 bevat de procedures 
enn criteria voor het stellen van residunormen voor bestrijdingsmiddelen.162 De 
EPAA stelt deze normen vast. De monitoring en handhaving van de naleving van 
dee voorschriften gebeurt door de Food and Drug Administration.163 

Dee normen (residutoleranties) hebben betrekking op onbewerkte voedings-
productenn (raw agricultural products) en op bewerkte voedingsproducten (proces-
sedd foods and feeds).164 Overschrijding van een norm maakt een voedingspro-
ductt 'adulterated' in de zin van de FFDCA. Wanneer een norm ontbreekt, is -
bijj  aanwezigheid van een residu - eveneens sprake van 'adulterated food'.165 

Dee afwijkingsmogelijkheden voor staten zijn beperkt.166 

Sindss de wetswijziging van 1996 (FQPA) moet de residubeoordeling in het 
bijzonderr gericht zijn op de bescherming van kinderen167, op geaggregeerde 
blootstellingsrisico'ss (via verschillende wegen)168, op cumulatieve risico's (via 
meerderee middelen die eenzelfde toxische werking hebben)169 en op hormoon-
verstorendee stoffen.170 Met het afschaffen van de nultolerantie voor bepaalde 
residuenn van carcinogene middelen wordt voor deze residuen een zekere voor-
deelafwegingg geïntroduceerd.171 De 'consumer right to know'-vereisten zijn 
uitgebreid.. Zo moet de EPA jaarlijks voor leken begrijpelijke informatie over 
residuenn in voeding beschikbaar stellen voor grootwinkelbedrijven ter voorlich-
tingg van het publiek.172 

20.6.320.6.3 Clean Water Act 

PointPoint sources 
Dee Clean Water Act (CWA)173 kent een ruim begrip 'point source' (puntbron). 
Ookk handelingen met bestrijdingsmiddelen die emissies naar het water174 tot 
gevolgg hebben, vallen hieronder. 

211 U.S.C. §§ 301-360J (2001). 
ld.ld. § 346a. 
Dee vaststelling van de residuvereisten gebeurde tot 1970 ook door de FDA. Deze bevoegdheid werd 
toenn overgeheveld naar de EPA. 
Hett verschil in normstelling voor beide soorten producten verdween in 1996 met de FQPA. 
211 U.S.C. § 346a(a)(l). 
ld.ld. § 346a(n)(4). 
ld.ld. § 346a(b)(2)(C). 
ld.ld. § 346a(b)(2)(A),(B) en <D). 
ld.ld. § 346a(b)(2)(D). 
ld.ld. § 346a(f) en (p). 
Dee zogenoemde 'Delaney Clause' werd afgeschaft. Zie hierover par. 21.1.2. 
77 U.S.CA. § 346a(o). Daarbij moet het tenminste gaan om risico's en voordelen van bestrijdings-
middelengebruik,, om risico's die kunnen voortvloeien uit de residunormen, om de voedingsmidde-
lenn die dit betreft en om aanbevelingen om de blootstelling via voeding te verminderen. 
333 U.S.C.A. §§ 1251-1387 (West 2001). 
Dee CWA richt zich vooral op het oppervlaktewater. De EPA heeft onder de CWA beperkte be-
voegdhedenn het grondwater (Grossman 1994, p. 299). De regulering van de grondwaterverontreini-
gingg door de EPA gebeurt via de Safe Drinking Water Act. 
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'Thee term "point source" means any discernible, confined and discrete conveyan-
ce,, including but not limited to any pipe, ditch, channel, tunnel, conduit, well, 
discretee fissure, container, rolling stock, concentrated animal feeding operation or 
vessell  or other floating craft, from which pollutants are or may be discharged. 
Thiss term does not include agricultural stormwater discharges and return flows 
fromm irrigated agriculture'.I75 

Dee vergunningverlening voor het lozen vanuit puntbronnen gebeurt door de EPA 
off  door staten die een door de EPA goedgekeurd programma hebben.176 De 
statenn hebben aanvullende bevoegdheden tot normstelling, zij het dat deze niet 
soepelerr mag zijn dan die van de EPA.177 De EPA heeft de bevoegdheid een 
staatsvergunningg te herzien.178 Voor de EPA- 'toxic pollutants list', waaronder 
ookk bestrijdingsmiddelen, gelden strenge lozingsnormen.179 In de literatuur 
wordtt aangenomen dat bij de agrarische toepassing van bestrijdingsmiddelen geen 
sprakee is van een puntbron.180 In de volgende zaak beschouwt de rechter een 
vliegtuigbespuitingg voor een bosbouwtoepassing wel als een puntbron, waarop de 
CWAA van toepassing is. 

Hett court of appeals (9th Cir.) oordeelt dat een vliegtuigbespuiting door de Forest 
Servicee met een bestrijdingsmiddel tegen een bomen bedreigende mot, een point 
sourcee is waarvoor een vergunning op grond van de CWA vereist is, nu hier spra-
kee is van een 'pollutant' in de zin van de CWA welke direct in wateren komt die 
onderr de CWA vallen. Bovendien is een dergelijk vliegtuig met sproeiapparatuur 
eenn 'discrete conveyance' zoals aangeduid in de definitie van 'point source'. 
Dee discretionaire bevoegdheid van de EPA om te bepalen wanneer sprake is van 
eenn 'point source' gaat niet zo ver dat een duidelijke 'point source' als 'nonpoint 
source'' aangeduid mag worden, aldus het court of appeals.181 

Ookk op een bespuiting met een bestrijdingsmiddel tegen algen in het water is de 
CWAA van toepassing. 

Hett court of appeals (9th Cir.) oordeelt dat dit middel ter bestrijding van algen een 
'pollutant'' is in de zin van de CWA. Daarmee is hier sprake van een lozing in de 
zinn van de CWA.182 

1755 33 U.S.C.A. § 1362(14). 
1766 Id. §§ 1311(a), 1342(a),(b). 
1777 ld. § 1370. 
1788 ld. § 1342(c)-(d). 
1799 ld. § 1317 (a),(b); CFR § 401.14 (2003). De lijst bevat 65 groepen van stoffen. Miller 2003, p. 

701,, noemt 299 stoffen. Mogelijk doelt hij op de lijst van circa 300 'hazardous substances' (40 
CFRR § 116.4 (versie 7-1-03)) waarvoor, op basis van § 311(b) bepaalde vereisten gelden. 

1800 Randle e.a. 1999, p. 255; Gallagher 2001, p. 285. 
1811 League of Wilderness Defenders v. Harv Forsgren, 309 F.3d 1181, 1193 (9th Cir. 2002). 
1822 Headwater Inc. v. Talent Irrigation District, 243 F.3d 526 (9th Cir. 2001). Zie hierover Miller 

2003,, p. 700-701. 



6500 Hoofdstuk 20 

NonpointNonpoint sources 
Voorr het tegengaan van verontreiniging door 'nonpoint sources' - zoals 'run-off 
bijj  gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw of in stedelijke gebieden -
kentt de CWA plannen en programma's, uit te voeren door staten, in samenwer-
kingg met lokale overheden en met ondersteuning en toezicht van de EPA. Deze 
sterkk op vrijwilligheid gebaseerde programma-aanpak werkt onvoldoende.183 

Datt was het geval met de door staten op te stellen waterkwaliteitsprogramma's, 
gerichtt op 'Best Management Practices' (BMPs) voor 'point' en 'nonpoint sour-
ces'.. De latere, speciaal op 'nonpoint sources' gerichte regeling184, die van de 
statenn 'assessment reports' en 'management programs' vereist, werd ondermijnd 
doorr het ontbreken van voldoende federale financiering en door het ontbreken 
vann een sanctie op het niet hebben van een adequaat plan.185 

AlternatieveAlternatieve methoden 
Inn 1996 heeft de EPA een systeem geïntroduceerd van handel in emissies naar 
hett water, waarmee binnen een stroom- of infiltratiegebied (watershed) veront-
reinigingg kan worden uitgewisseld, ook tussen puntbronnen en niet-puntbronnen. 
Inn de regelgeving wordt meer flexibiliteit ingebouwd.186 Reducties van veront-
reinigingg die verder gaan dan vereist, mogen worden verhandeld.187 

Vanaff  1999 kent de CWA ook een 'Total Maximum Daily Load'(TMDL)-
aanpak1888 met een hoeveelheidsregulering per verontreinigende stof, voor prio-
ritairee wateren waar de vereiste waterkwaliteit niet wordt gehaald. Deze TMDL-
aanpakk kan ook 'nonpoint sources' omvatten.189 

20.6.420.6.4 Safe Drinking Water Act 

Dee Safe Drinking Water Act (SDWA)190 richt zich op de drinkwaterkwaliteit 
enn op de bescherming van ondergrondse drinkwaterbronnnen. Voor bepaalde 
stoffen,, waaronder bestrijdingsmiddelen, zijn of worden federale 'Maximum 
Contaminantt Levels' (MCLs)191 voorgeschreven.192 De wet en de EPA-uitvoe-
ringsregelss bevatten uitgebreide monitoring- en rapportageverplichtingen, zowel 
voorr de waterleveranciers193 als voor de staten.194 Deze regels leiden in het 

1833 Aldus unaniem in de literatuur: Gallagher 2001, p. 285; Findley en Farber 1996, p. 135; Grossman 
1994,, p. 300; Haugrud 1993, p. 369. 

1844 Gebaseerd op 33 U.S.C.A. § 1329(a)(1). 
1855 Gallagher 2001, p. 285, Grossman 1994, p. 299-301, Haugrud 1993, p. 369-372. 
1866 EPA: 'Why Watersheds?' <www.epa.gov/owow/watershed/why.html> (geraadpleegd januari 

2004). . 
1877 Zie hierover Gallagher 2001, p. 271. 
1888 33 U.S.C.A. § 1313(d). 
1899 Zie hierover Gallagher 2001, p. 270. 
1900 42 U.S.C.A. §§ 300f - 300J-26 (Public Health Service Act §§ 1401-1465) (West 2001). 
1911 Wanneer MCL's niet mogelijk zijn, worden bepaalde technieken vereist (zie Kucera 2001, p. 378). 
1922 42 U.S.C.A. § 300g-l(a)(b). Voor zo'n 90 verontreinigende stoffen zijn normen gesteld (40 C.F.R. 

§§ 141; < www.epa.gov/safewater/mcl.html#mcls>. 
1933 Het gaat hierbij om een 'public water system' of een 'community water system' zoals gedefinieerd 

inn de SDWA (42 U.S.C.A. §§ 30Of(4)(A) en 300f(15)). 

http://www.epa.gov/owow/watershed/why.html
http://www.epa.gov/safewater/mcl.html%23mcls
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algemeenn niet tot regulering van de bronnen van verontreiniging.195 

Mett de wetswijziging van 1996 werd in de normstelling een beperkte kosten-
baten-afwegingg ingebouwd en werden monitoringvereisten ingeperkt. Tegelijker-
tijdd werden rapportageverplichtingen versterkt, zowel voor de staten als voor de 
waterleveranciers.1966 'Right to know'-bepalingen verplichten de leveranciers nu 
tott het aan de gebruikers melden van normoverschrijdingen en mogelijke nadeli-
gee effecten daarvan, en verbeteractiviteiten daarvoor. Ook dienen waterleveran-
cierss jaarlijks aan gebruikers te rapporteren over de drinkwaterkwaliteit (consu-
merr confidence reports).197 De EPA stelt hiervoor nadere regels.198 

Dee staten mogen strengere regels stellen voor hun drinkwater en hun publie-
kee watersystemen. Zij hebben ook de primaire handhavingsbevoegdheid, mits 
aann bepaalde wettelijke voorwaarden wordt voldaan. De EPA stelt ook hier 
naderee regels.199 Ter bescherming van grondwaterbrormen moeten staten be-
schermingsprogramma'ss maken.200 Zij vullen de reikwijdte van de bescher-
mingszoness in.201 De EPA kan staatsprogramma's ter bescherming van grond-
watervoorradenn financieel ondersteunen, mits deze programma's voldoen aan 
EPA-criteria.202 2 

20.6.520.6.5 Clean Air Act 

Hett zeer uitgebreide stelsel normen, voorschriften en programma's203 van de 
Cleann Air Act (CAA)204 heeft in de eerste plaats betrekking op de emissies van 
grotee industriële bronnen (major sources), waarvoor de wet een vergunningen-
stelsell  kent. De wet bevat een lijst met 'hazardous air pollutants', waaronder een 
groott aantal actieve stoffen voor bestrijdingsmiddelen, waarvoor de EPA emissie-
standaards2055 ontwikkelt.206 Voor de emissies van een aantal actieve stoffen 
vann bestrijdingsmiddelen is regelgeving tot stand gekomen.207 

422 U.S.C.A. § 300j-4(a). 
GrossmanGrossman 1994a, p. 206; Worobec en Ordway 1989, p. 141-142. 
Ziee over deze wijzigingen Williams 1997, p. 202-206. 
422 U.S.C.A. § 300g-3(c)(l)-(4). Williams 1997, p. 206-207. Zie ook <www.epa.gov/safewater/-
ccr/ccrfact.htmll  >. 
422 U.S.C.A. § 300g-3(c)(4). 
ld.ld. §§ 300g-2(a),(b), 300g-3(e). Kucera 2001, p. 373-374. 
ld.ld. § 300h-7. 
ld.ld. § 300h-7(e). 
ld.ld. § 300h-8. 
Vogell  noemt deze wet als voorbeeld van wetgeving met niet alleen zeer uitgebreide maar ook zeer 
complexee technische normstelling, waarbij effecten op de luchtkwaliteit met ingewikkelde modellen 
moetenn worden berekend (Vogel 1986, p. 188-189). 
422 U.S.C. §§ 7401 - 7671q (2002). 
Voorr de 'major sources' dient de EPA normen te ontwikkelen gericht op de 'maximum achievable 
controll  technology' (MACT) (42 U.S.C. § 7412(d)). 
422 U.S.C.A. § 7412(b). Zie over de hazardous air pollutants: Randle e.a. 1999, p, 264-265. 
EPA,, 'National Emission Standards for Hazardous Ingredient Production', 64 Fed. Reg. 33549-
336333 (40 CFR Parts 9 and 63), 67 Fed. Reg. 38200-38203 en 67 Fed. Reg. 59335-59340. De in 
19999 gepubliceerde regeling is, na wijziging, vanaf 20 september 2003 in werking. Per 2004 moet 
daaraann worden voldaan. Het gaat hierbij om de productie van elf actieve stoffen. 

http://www.epa.gov/safewater/
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Dee CAA kent naast de aanpak van de 'major sources' een gebiedsgerichte 
aanpakk (area sources), waarbij emissies kunnen worden uitgewisseld.208 Bij de 
uitvoeringg van de CAA zet de EPA naast regelgeving andere instrumenten in, 
waaronderr beleidsondersteuning, advisering, monitoring en certificering.209 De 
wett bevat een systeem van staats-uitvoeringsplannen waarvoor de EPA criteria 
steltt en financiering verleent.210 

Dee aanpak van stoffen die de ozonlaag aantasten, waaronder de actieve stof 
methylbromide,, is sinds 1993 in de CAA neergelegd.211 De VS liep aanvanke-
lij kk vóór op het Protocol van Montreal, met een verbod op productie en import 
perr 2001. Het Congres heeft de 'uitfasering' in 1998 uitgesteld tot 2005, de 
uitfaseringsdatumm van het Protocol. Bovendien zijn uitzonderingen in de CAA 
opgenomen,, voor voedselbehandeling, voor 'critical uses' en voor het gebruik in 
ontwikkelingslanden.212 2 

20.6.620.6.6 Endangered Species Act 

Bijj  FIFRA-registratiebesluiten moet de Endangered Species Act (ESA)213 in 
achtt worden genomen. De ESA verbiedt het schade toebrengen aan bedreigde 
plant-- en diersoorten die ingevolge deze wet zijn aangewezen. Dit geldt, ingevol-
gee art. 7(a)(2) ESA, ook voor de besluiten van agencies, waaronder de EPA-
regg istratiebesluiten.2 H 

Dee ESA stelt zowel procedurele als inhoudelijke eisen aan een agency. Om 
vastt te stellen of een EPA-actie het voortbestaan van een bedreigde soort dan wel 
dee habitat daarvan niet in gevaar brengt, dient deze de Secretary of the Interior 
tee raadplegen.215 In het kader van de FIFRA doet de EPA dat, waar nodig, met 
dee Fish and Wildlif e Service (FWS) van het Department of the Interior. De FWS 
geeftt een biologisch oordeel en stelt zo nodig maatregelen voor. De EPA kan 

2088 42 U.S.C. § 7503(a). 
2099 Bijvoorbeeld 42 U.S.C. § 7661c. Zie over de CAA en de programma's en andere instrumenten in 

datt kader: Brownell 2001, p. 193-245. 
2100 42 U.S.C. § 7410. 
2111 ld. § 7671 (CAA § 601). 
2122 ld. §§ 7671c(h) en 7671c(d)(5)-(6) (604(h) en 604(d)(5)-(6)). Nieuwe uitzonderingen voor 2005 en 

2006,, voor 'critical uses' zijn inmiddels voorgelegd aan het VN Ozon-secretariaat (fact sheet EPA 
<www.epa.gov/ozone/mbr/index.html>> en persbericht 7 februari 2003, U.S. Government nomi-
natess Critical Use Exemptions for Methylbromide <www.epa.gov/ozone/MeBr-
_Press_ReIease.pdf>> (geraadpleegd april 2003). 

2133 16 U.S.C.A. §§ 1531-1544 (West 2001). 
2144 De ESA bevat een verbod 'to take any such animal species' (16 U.S.C.A. § 1538(a)(1). 'Take' is 

daarbijj  ruim gedefinieerd: 'harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill , trap, capture, or collect, 
orr attempt to engage in such conduct' (§ 1532(19)). De interpretatie van de Secretary of the Interi-
or,, die 'harm' beperkt tot handelingen die de betreffende dieren doden of schaden, wordt door het 
Supremee Court redelijk geoordeeld.'Harm' omvat daarbij mede 'habitat modification', aldus het 
Hoff  in Babbit v. Sweet Home Chapter, 515 U.S. 687 (1995)). Voor de betreffende bedreigde 
plantenn geldt onder meer een verbod tot verwijdering en tot verkoop (§ 1538(a)(2)). 

2155 16 U.S.C.A. § 1536(a)(2). 

http://www.epa.gov/ozone/mbr/index.html
http://www.epa.gov/ozone/MeBr_Press_ReIease.pdf
http://www.epa.gov/ozone/MeBr_Press_ReIease.pdf
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vervolgenss maatregelen nemen, zoals gebiedsgerichte gebruiksbeperkingen.216 

Vanwegee de trage voortgang van de Reregistration, werkt de EPA aan een 
Endangeredd Species Protection Program (ESPP), waarbij de EPA en de FWS de 
kwetsbaarheidd van bedreigde soorten voor bestrijdingsmiddelen inventariseren en 
perr regio (county) bekijken in hoeverre deze soorten mogelijk worden blootge-
steldd aan de middelen. Als dit het geval is, publiceren county bulletins gebruiks-
beperkingen.217 7 

Zoo geldt voor Autage County, Alabama, in en rondom twaalf aangewezen gebie-
denn een verbod op het gebruik van vijftien stoffen, ter bescherming van de zeldza-
mee Alabama Canebraker Pitcher Plant. Een ander voorbeeld is dat ter bescherming 
vann de Pink Mucket Pearly Mussel in een zone langs drie rivieren in Arkansas een 
gebruiksverbodd voor bepaalde middelen geldt.218 

Omdatt de FIFRA een ruim begrip 'label' hanteert, kunnen bepalingen die wor-
denn gepubliceerd in de County bulletins onderdeel van de 'labeling' zijn, voorzo-
verr het label daarnaar verwijst.219 Gebruik in strijd met deze bepalingen zou 
dann strafbaar zijn.220 De EPA geeft in 2003 evenwel aan dat de beperkingen 
vann het bestrijdingsmiddelengebruik in het kader van dit ESA-programma nog 
vrijwilli gg zijn, omdat de etiketten nog niet naar de bulletins verwijzen.221 

Hett OPP heeft enige jaren geleden geprobeerd het ESPP te formaliseren. Dit 
stuittee op grote tegenstand van het publiek en leidde tot het korten van de subsidie. 
Momenteell  worden opnieuw voorbereidingen getroffen tot het formaliseren van het 
ESPP.. Daartoe moeten onder meer de volgende stappen worden genomen: publica-
tiee van een 'notice' in het Federal Register, actualiseren van de County Bulletins 
enn overleg met registratiehouders in verband met wijziging van de 'labeling'.222 

Terr verbetering van het consultatie- en participatieproces, dat gericht is op deel-
namee van het publiek, is in 2003 besluitvorming gaande.223 Met het oog hierop 

2166 Noble 1990, p. 164-166. Olexa 1992, p. 450-452. Zie voor een recent voorbeeld de consultatie 
voorr de herziening van de registratie van oryzalin, vanwege mogelijke effecten op een zalmsoort. 
Dee EPA stelt een bufferzone voor dit herbicide voor (Endangered Species Effects Determinations 
andd Consultations; An Interim Process for Public Input: <www.epa.gov/oppfeadl/endanger/ef-
fects/>> update 8 april 2003). 

2177 Olexa 1992, p. 452, noemt de uitvoering van het ESA Protection Program omstreden, verwijzend 
naarr de bezwaren van belangengroepen onder meer met het oog op de 'US competetiveness in a 
globall  agricultural market'. 

2188 <www.epa.gov/oppfeadl/endanger/alabama/autauga.htm> en <www.epa.gov/oppfeadl/endan-
ger/arkansas/clark.htm>> (geraadpleegd 22 april 2003). 

2199 Zie Noble 1990, p. 164-166. 
2200 7 U.S.CA. §§ 136j(a)(l)(E) (misbranding) en 136j(a)(2)(G) (use inconsistent with the labeling). 
2211 Introduction ESPP <www.epa.gov/espp/>(update 13 maart 2003). 
2222 Arty Williams, EPA, OPP, Field and External Affairs Division, e-mail 30 juni 2003. 
2233 Zie 'Endangered Species Effects Determinations and Consultations; An Interim Process for Public 

Input',, <www.epa.gov/oppfeadl/endanger/effects/> (geraadpleegd 15 juli 2003). 

http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/effects/
http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/effects/
http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/alabama/autauga.htm
http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/arkansas/clark.htm
http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/arkansas/clark.htm
http://www.epa.gov/espp/
http://www.epa.gov/oppfeadl/endanger/effects/
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iss een 'Public Docket' samengesteld224 en doorloopt een 'Advance Notice of 
Proposedd Rulemaking' een inspraakprocedure.225 

Diversee milieu-organisaties verwijten de EPA dat deze het ESA-beschermin-
gsprogrammaa niet op gang brengt, de inbreng van de FWS tracht te verminde-
ren,, een versoepeling van criteria voorbereidt en in strijd met de Federal Adviso-
ryy Committee Act achter gesloten deuren met de industrie overlegt.226 

Dee juridische procedures tegen EPA-registratiebesluiten, vanwege het niet 
voldoenn aan de ESA, betreffen vooral procedurele vereisten, zoals het niet her-
zienn van registraties en het niet consulteren van de FWS. Eén zaak werd geschikt 
inn een 'consent decree', waarin van de EPA vereist wordt de potentiële effecten 
vann 18 bestrijdingsmiddelen op 33 soorten planten en op zalm in Californië te 
testen.. De EPA werkt nu aan deze herziening. De procedures hebben zich tot 
eindd 2003 niet gericht op de aard van de te treffen maatregelen.227 

Beginn 2004 oordeelt een district court dat, met het oog op de bedreigde 
zalm,, voor bepaalde, nog niet beoordeelde, bestrijdingsmiddelen bufferzones in 
achtt moeten worden genomen ten opzichte van bepaalde waterstromen en dat 
informatiee moet worden verstrekt aan handelaren en publiek.228 Het verbod be-
treftt de stoffen waarvoor de EPA-beoordeling of consultatie nog niet is afgerond 
enn geldt totdat deze beoordeling is afgerond. 

Inn deze door milieuorganisaties en organisaties van vissers aangespannen procedure 
betreffendee 54 actieve stoffen229, oordeelt het District Court dat de EPA het ge-
bruikk van bepaalde bestrijdingsmiddelen in een bufferzone230 langs 'salmon sup-
portingg waters'231 in drie staten niet mag toestaan. Er geldt een aantal uitzonde-
ringen.. Voor gebruik in bebouwde gebieden moet de EPA handelaren en gebrui-
kerss bovendien over de bufferzones informeren bij de verkooppunten. De EPA 
moett het publiek informeren over de uitspraak.232 Het vonnis geeft hierover ge-
detailleerdee aanwijzingen. Aan deze uitspraak gingen drie uitspraken over deze 
zaakk vooraf. De rechtbank oordeelde onder meer dat de EPA art. 7(a)(2) van de 

Inn een 'Public Docket' wordt per te nemen besluit relevante informatie, waaronder de informatie 
vann derden of van insprekers, verzameld en toegankelijk gemaakt. 
Hett Public Docket is onder meer te raadplegen op <www.epa.gov/edocket/>, ID number OPP-
2003-0010.. Zie ook 69 Fed. Reg. 4465-4480 (Proposed Rule, Joint Counterpart Endangered Spe-
ciess Act Section 7 Consultation Regulations). 
Earthjustice,, 'Illegal chemical industry advisory committee urging EPA to weaken endangered spe-
ciescies protections from pesticides', < http://ga3 .org/ct/R 11 Wal 1 YBd8/ >. In verband hiermee zijn 
milieugroepenn een 'lawsuit'gestart <http://ga3.org/ct/QplfWallYBdn/> (geraadpleegd februari 
2004). . 
Artyy Williams, EPA, OPP, Field and External Affairs Division, e-mail 30 juni 2003. 
Washingtonn Toxics Coalition v. EPA (Intervenor-defendants American Crop Protection Associati-
on),, No. C01-0132C (D. W.Wash. January 22, 2004), <http://agr.wa.gov/PestFert/EnvResour-
ces/Lawsuit.htm>. . 
Eenn aantal stoffen werd sindsdien geschrapt vanwege het ontbreken van nadelig effect. 
Dee bufferzone bedraagt voor het merendeel van de middelen 20 yard voor toepassing vanaf de 
grondd en 100 yard voor vliegtuigtoepassing (1 yard = 0,9144 meter). 
DezeDeze wateren worden aangewezen in het kader van de ESA, door de National Marine Fisheries 
Service. . 
Ziee bijvoorbeeld 69 Fed.Reg. nr. 31, 7478-7480. 
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http://www.epa.gov/edocket/
http://ga3
http://ga3.org/ct/QplfWallYBdn/
http://agr.wa.gov/PestFert/EnvResources/Lawsuit.htm
http://agr.wa.gov/PestFert/EnvResources/Lawsuit.htm
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ESAA overtrad door de toepassing van niet beoordeelde bestrijdingsmiddelen (54 
stoffen)) toe te staan.233 

20.6.720.6.7 National Environmental Policy Act en Pollution Prevention Act 

NationalNational Environmental Policy Act 
Dee uit 1968 daterende National Environmental Policy Act (NEPA)234 verplicht 
federalee agencies bij voorstellen voor regelgeving en andere 'major Federal 
actions'' die significante gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit van het mi-
lieu,, de milieugevolgen en mogelijke alternatieven te bepalen, middels een Envi-
ronmentall  Impact Statement (EIS).235 De NEPA kan ook betrekking hebben op 
federalee bestrijdingsmiddelen-acties. In de jaren zeventig bleek voor grootschali-
gee toepassing van bestrijdingsmiddelen door de (federale) overheid bij bosbouw-
programma'ss van de US Forest Service een EIS vereist te zijn. Ook had de NE-
PAA gevolgen voor bestrijdingsmiddelenprogramma's van de US Agency for 
Internationall  Development.236 Een court of appeals oordeelt in 2002 dat de Fo-
restt Service niet voldoet aan de EIS vereisten. 

Inn de uitspraak inzake een vliegtuigbespuiting met bestrijdingsmiddelen en de 
gevolgenn daarvan voor het water (zie ook par. 20.6.3) oordeelt het court of 
appealss (9th Cir.) dat de EIS een niet adequate analyse bevat van de drift van deze 
toepassingg van het bestrijdingsmiddel. Een aanvullende analyse is vereist.237 

EPP A-besluiten ingevolge - onder meer - de FIFRA zijn door de rechter, op 
grondd van 'functional equivalency' uitgezonderd van de NEPA. Deze 'functional 
equivalency-uitzondering'' houdt in dat wettelijke waarborgen aanwezig worden 
geachtt voor een gelijkwaardige beoordeling. De EPA-doelen en de FIFRA bie-
denn voldoende inhoudelijke en procedurele normen die een adequate milieube-
oordelingg verzekeren, zo luidt de motivering van deze uitzondering.238 

PollutionPollution Prevention Act 
Dee uit 1990 daterende Pollution Prevention Act (PPA)239 maakt preventie tot 
hoofddoell  van milieubeleid. Deze wet vereist van de EPA, naast een strategie en 
beleidsprogramma'ss gericht op preventie, ook het integreren van emissiereductie-

Washingtonn Toxics Coalition v. EPA, No. C01-132C (D. W.Washington, July 2, 2002). De opmer-
kelijkee slotzin van dit vonnis luidt dat wanneer de EPA per 2007 de betreffende beoordelingen zal 
hebbenn afgerond, deze achttien jaar zal hebben gehad om aan de verplichtingen van de ESA te 
voldoen. . 
422 U.S.C.A. §§ 4321-4370f (West 2001). 
422 U.S.C.A. § 4332(C). 
Ziee Grad 1985. De algemene door de USDA verleende EIS voor het gehele Noord-Oosten van de 
VSS bleek bijvoorbeeld niet toereikend, daar de rechter een situatie-specifieke EIS vereiste, aldus 
Gradd (1985, p. 8-135 - 8-138). 
Leaguee of Wilderness Defenders v. Harv Forsgren, 309 F.3d 1181, 1193 (9th Cir. 2002). 
Spensleyy 2001, p. 493-495, verwijzend naar onder meer EDF v. EPA, 489 F. 2d at 1256-1257 
(D.C.. Cir. 1973); Grad 1985, p. 8-137. 
422 U.S.C.A. §§ 13101-13109 (West 2001). 
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maatregelenn in de eigen activiteiten en de eigen organisatie.240 Dit heeft onder 
meerr vorm gekregen in de EP A-organisatie en in beleidsprogramma's.241 Ook 
regulieree activiteiten, zoals de EPCRA-rapportagevereisten voor stoffen, waaron-
derr bestrijdingsmiddelen, zijn door de PPA gewijzigd. Deze rapportages moeten 
nuu ook preventie-inspanningen bestrijken.242 

20.6.820.6.8 Vergelijking overige regelgeving bestrijdingsmiddelen VS - Nederland 

Naastt de specifieke bestrijdingsmiddelenwetgeving is op federaal niveau in de VS 
evenalss in Nederland een aantal andere wetten mede van invloed op het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen. Naast de waterwetgeving is dat met name de FFDCA. 
Anderss dan in Nederland zijn in de VS monitoring-, rapportage- en andere infor-
matievoorschriftenn zeer uitgebreid en gedetailleerd geregeld in de federale wet-
ten.. Daarbij vallen de 'right to know'-bepalingen op, ook voor bestrijdingsmid-
delenn en residuen daarvan. Een met de Wet milieubeheer vergelijkbaar vergun-
ningstelsell  ontbreekt. 

Eenn ander opvallend verschil is de directe koppeling van de Endangered 
Speciess Act en de FIFRA-registratie, zowel procedureel als inhoudelijk. De ESA 
steltt eisen aan de besluiten van een agency, waaronder de registratie-besluiten. 
Voorschriftenn voor het gebruik van een bestrijdingsmiddel kunnen in beginsel 
ookk vanuit het ES A-kader - gebiedsgericht - worden gesteld. 

Bijj  de voorbereiding van nieuwe agency-regelgeving of andere agency-beslui-
tenn lijk t de toegankelijkheid van informatie groot. Die voorbereiding is sterk ge-
richtt op actieve betrokkenheid van burgers. 

20.77 De FIFRA en de regelgeving van de staten 

Dee toelating en toepassing van bestrijdingsmiddelen wordt in de VS ook door de 
statenn gereguleerd. In deze paragraaf wordt in het kort de verhouding tussen 
federalee - en staatswetgeving geschetst, waarbij een toespitsing wordt gemaakt op 
dee milieuwetgeving en op de FIFRA. 

20.7.120.7.1 Verdeling van bevoegdheden tussen federale overheid en staten 

Dee bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid en de staatsoverheden is 
neergelegdd in de Constitution van de VS. De federale overheid heeft alleen 
bevoegdhedenn voorzover deze zijn toegekend in de Constitution.243 Een centra-
lee federale bevoegdheid is de zogenaamde 'commerce power', neergelegd in de 

2400 42 U.S.C.A. § 13103(a),(b). 
2411 Bijvoorbeeld de Office of Pollution Prevention and Toxics, die de 'PBT Strategy' (gericht op priori-

teitt voor 'Persistent, Bioaccumulative en Toxic Pollutants') en de Biopesticides and Pollution Pre-
ventionn Division (die het 'Pesticide Environmental Stewardship Program' uitvoert). 

2422 42 U.S.C.A. § 13106(a). Zie over de PPA: John M. Scagnelli, 'Pollution Prevention Act', in: 
Sullivann 2001, p. 659-676. 

2433 U.S. Const, art. I, § 8, cl. 18. 



InleidingInleiding regulering bestrijdingsmiddelen in de VS 657 

'commercee clause'.244 Deze betreft het reguleren van de handel tussen de sta-
ten.. Op deze brede bevoegdheid wordt ook veel milieuwetgeving gebaseerd.245 

Dee federale bevoegdheid wordt onder meer afgebakend met de 'necessary and 
properr clause'; het Congres is bevoegd wetten te maken die 'necessary and 
proper'' zijn voor het hanteren van zijn bevoegdheden.246 Voor de verhouding 
vann de federale tot de staatsregelgeving, geldt de 'supremacy clause'247. Deze 
houdtt in dat, binnen de grenzen van de toegekende bevoegdheden, federale 
acties2488 voorgaan boven die van staten. 

Inn verband met de bevoegdheidsverdeling tussen federale overheid en staten 
iss in de rechtspraak de 'preemption doctrine' ontwikkeld. Wanneer de federale 
wetgeverr expliciet of impliciet de bedoeling heeft een gebied geheel te bestrijken 
(too occupy the field), wordt de wetgevende bevoegdheid van de staten op dat 
gebiedd uitgesloten. De doctrine ontwikkelt zich met name voor situaties van 
'impliedd preemption'.249 Doel en inhoud van de federale wetgeving bepalen de 
ruimtee voor staatswetgeving. Ingeval van 'preemption' zal, voorzover er op dat 
gebiedd staatswetgeving is, deze nietig zijn.250 De federale wetgeving kan een -
aanvullendee - bevoegdheid voor de staten open laten. 

Dee federale bevoegdheden kunnen zeer ver strekken, ook vanwege de uitleg 
doorr de rechter van de 'supremacy clause' in samenhang met de 'commerce 
clause'.. Daartegenover staat de grondwettelijke bescherming van de bevoegdhe-
denn van de staten, zoals vastgelegd in de Constitution.251 Op basis hiervan 
oordeeldee het Supreme Court bijvoorbeeld dat de federale overheid de staatsover-
heidd niet kan verplichten tot wetgeving. Wel mag deze gestimuleerd worden via 
voorwaardenn aan verstrekkingen uit federale fondsen of door staten de keuze te 
latenn tussen zelf reguleren, onder bepaalde voorwaarden, of gereguleerd worden 
doorr de federale regelgeving.252 Deze laatste mogelijkheid, ook wel 'cooperati-
vee federalism' genoemd, wordt in veel milieuwetten toegepast. 

Bevoegdhedenn die niet zijn toegekend aan de federale overheid, of anderszins 
zijnn uitgezonderd, vallen onder de staatsbevoegdheden.253 De bron van veel 
staatsregelgevingg is de 'police power', die een breed terrein van gezondheid, 

U.S.. Const, art. I, § 8, cl. 3. Hierin wordt aan het Congres de bevoegdheid toegekend '(to) regula-
tee Commerce (...) among the several States (...)'. 
Sullivann 2001, p. 23. 
U.S.. Const, art. I, § 8, cl. 18. 
U.S.. Const, art. VI , cl. 2. Hierin wordt bepaald dat de 'Constitution and the Laws of the United 
Statess which shall be made in Pursuance thereof (...) shall be the supreme Law of the Land (..).' 
Behalvee voor federale wetgeving kan dat ook gelden voor andere federale regelgeving (Grossman 
1994,, p. 295). 
Wanneerr de wet niet duidelijk is, kan de rechter op basis van de wetsgeschiedenis concluderen dat 
hett de bedoeling van het Congres was een uitputtende regeling te geven, doordat sprake is van 
'occupationn of the field' (Grossman 1994, p. 295-296). 
Findleyy en Farber 1996, p. 81-88. 
U.S.. Const, amend. X. 
Neww York v. United States, 505 U.S. 144, 166 (1992). Zie Grossman 1994, p. 295. 
U.S.. Const, amend. X: 'The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor 
prohibitedd by it to the States are reserved to the States respectively, or to the people.' 
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veiligheidd en welzijn omvat.254 De federale commerce power beperkt deze 
staatswetgeving,, ook als er geen sprake is van federale wetgeving. De staatswet-
gevingg mag niet discriminerend zijn ten opzichte van andere staten, maar ook 
moetenn de voordelen voor de staat en de binnenlandse handel in een redelijke 
verhoudingg staan tot de nadelen voor de inter statelijke handel. Bij deze 'balan-
cingg test' weegt de rechter ook gezondheids- en milieubelangen van de staat af 
tegenn interstatelijke handelsbelangen.255 

VergelijkingVergelijking VS - EG 
Hoewell  het stelsel van de VS niet zonder meer vergelijkbaar is met dat van de 
EG,, onder meer vanwege het verschil in politiek systeem,256 zijn er vergelijk-
baree elementen te signaleren. Dat geldt in de eerste plaats voor de bevoegdhe-
den,, die er op federaal en op EG-niveau alleen zijn, voorzover toegekend mid-
delss een grondslag in de Constitution respectievelijk het Verdrag. In de tweede 
plaatss zijn de clausules die de verhouding tussen de federale en staatsregelgeving 
bepalen,, ook in de EG-harmonisatiesystematiek te herkennen. Dat geldt voor de 
'supremacyy clause' (vergelijk het vóórgaan van EG-regelgeving boven regelge-
vingg van lidstaten), voor de 'commerce clause' (vergelijk de centrale plaats voor 
internee marktdoeleinden) en voor de 'necessary and proper clause' (vergelijk de 
eisenn inzake subsidiariteit en evenredigheid voor de Gemeenschap). 

Ookk de vergelijking van preemption, in de zin van het uitsluiten van wetge-
vendee bevoegdheden van staten, met de EG-rechtelijke harmonisatie van wetge-
vingg kan worden gemaakt. Hoewel in de literatuur soms wordt gesteld dat in de 
EG-systematiekk minder snel sprake zou zijn van een volledige 'occupation of the 
field',2577 lijk t het onderscheid met een stelsel van volledige harmonisatie toch 
moeilijkk aan te geven. Wel zal het subsidiariteitsprincipe meebrengen dat minder 
snell  sprake is van deze 'occupation of the field'.258 

20.7.220.7.2 Milieuwetgeving en bevoegdheidsverdeling federale overheid - staten 

Voordatt vanaf de jaren zeventig een groot aantal federale milieuwetten tot stand 
kwam,, hadden staten doorgaans al milieuregelgeving, gebaseerd op de 'police 

Grossmann 1994, p. 295; Strasser 1994, p. 722. 
Sullivann 2001, p. 23-24, Findley en Farber 1996, p. 73-81, verwijzend naar diverse jurisprudentie; 
Strasserr 1994, p. 722-723. 
Ziee voor een schets van verschillen en overeenkomsten bijvoorbeeld: VROM 1990, p. 1-9. 
Rehbinderr en Stuart merken in 1985 op dat het twijfelachtig is of binnen de EG-systematiek met het 
uitvaardigenn van een richtlijn ook een exclusieve wetgevende bevoegdheid geclaimd kan worden 
doorr de Gemeenschap met een volledige 'occupation of the field'. Een zo ver gaande vorm van 
preemptionn zien zij niet in de EG-systematiek. Zij concluderen dat de jurisprudentie beperkt is en 
datt over een mogelijke preemption alleen per richtlijn aan de hand van tekst, doel en totstandko-
mingg conclusies kunnen worden getrokken (Rehbinder and Stewart 1985, p. 40-41). 
Alduss Soares in 1998, in zijn analyse van preemption in de EG (Soares 1998, p. 139). 
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power'.2599 Deze bleek niet altijd effectief.260 Daarnaast vormde de interstate-
lijk ee milieuverontreiniging een belangrijke reden voor een federale aanpak.261 

Milieuverontreinigingg die staatsgrenzen overschrijdt, wordt in het kader van de 
'commercee clause' beschouwd als 'interstate commerce'. Ook activiteiten binnen 
eenn staat kunnen hierdoor onder de federale regelgeving vallen.262 Naast mi-
lieu-overwegingenn speelden handelsdoeleinden een belangrijke rol bij de 'federa-
lization'' van het milieurecht in de VS.263 Hoewel het Congres de bevoegdheid 
tott milieuwetgeving van staten kan uitsluiten, wordt - met het oog op de effecti-
viteitt - toch vaak gekozen voor de samenwerkingsvorm met de staten.264 Daar-
bijj  verleent de federale wetgever de staten de bevoegdheid regels te stellen, 
programma'ss uit te voeren en te handhaven. De federale wet en regels bevatten 
veelall  beleidslijnen en milieucriteria en de staatsoverheid moet een uitvoerings-
enn handhavingsplan opstellen, dat is onderworpen aan goedkeuring van een 
federalee agency. Na goedkeuring volgt overdracht van handhavingsbevoegdheid. 
Terr ondersteuning van de uitvoering kunnen federale fondsen worden toegekend. 
Wanneerr de staat niet overgaat tot uitvoering en handhaving, behoudt de federale 
overheidd haar bevoegdheden. Op deze wijze wordt een systeem van 'cooperative 
federalism'' tot stand gebracht.265 

Hett samenspel tussen federale en staatswetgeving kan wel verschillen verto-
nen,, afhankelijk van het beleidsterrein.266 De systematiek van federale norm-
stellingg met staatsuitvoeringsprogramma's en staatshandhaving is onder meer te 
zienn in de CAA, de CWA en de afvalstoffenwetgeving. De CERCLA (Super-
fund)) vormt een uitzondering. Daarbij heeft geen overdracht van uitvoering en 
handhavingg plaatsgevonden.267 

Dee handhaving van gedetailleerde federale normstelling en de supervisie door 
dee federale overheid, wordt door de staten als zeer complex ervaren. Toch kie-
zenn de meeste staten ervoor te participeren, onder meer vanwege de federale 
fondsenn die dan worden verstrekt.268 De federale milieuwetgeving voor water, 
luchtt en afval bevat 'nonpreemption'-bepalingen, inhoudende dat staten eigen 

2599 De milieuwetgeving van staten is in veel gevallen gebaseerd op de 'police power', in het kader 
waarvann wetgeving op gebieden als volksgezondheid, veiligheid en welzijn kan worden uitgevaar-
digdd (Grossman 1994, p. 295; Strasser 1994, p. 722-723). 

2600 Bij de ontwikkeling van de milieuwetgeving zijn staten echter soms ook proeftuinen geweest voor 
dee ontwikkeling van federale regelgeving (VROM 1990, p. 177). 

2611 Strasser 1994, p. 724-725. Strasser wijst op het belang dat ook milieugroepen hadden bij een fede-
ralee aanpak. Zij zouden hun inspanningen gemakkelijker kunnen richten op één federale overheid, 
dann op vijfti g staten. 

2622 Grossman 1994, p. 296. 
2633 Futrell 1993, p. 98. 
2644 Strasser 1992, p. 726, 739. 
2655 Grossman 1994, p. 297-298. 
2666 Rehbinder en Stewart 1985, p. 46-52. Zij scharen de 'manufacture and sale of pesticides' onder de 

wetgevingg waarin normstelling, uitvoering en handhaving bij de federale overheid ligt en waarbij 
statenn niet verder mogen gaan. Uit de FIFRA blijkt dat de EPA wel kaders stelt, maar dat daar-
binnenn bevoegdheden aan de staten worden toegekend en dat staten, met uitzondering van enkele 
gebieden,, wel verder mogen gaan. 

2677 Strasser 1994, p. 729-739. 
2688 Strasser 1994, p. 726-728. 
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normenn mogen stellen, mits die niet soepeler zijn dan de federale normen.269 

VergelijkingVergelijking VS EG 
Hett stelsel van 'cooperative federalism' biedt staten een keuzemogelijkheid: zij 
kunnen,, binnen de federale grenzen, zelf plannen, regels stellen en handhaven. 
Dee staten zijn hiertoe evenwel niet verplicht. Als zij dit niet doen, geldt de fede-
ralee regelgeving en heeft de federale overheid handhavingstaken (en zullen de 
statenn federale financiering mislopen). 

Bijj  het implementeren van een EG-richtlijn geldt weliswaar een zekere vrij-
heidd ten aanzien van de wijze van bereiken van het resultaat, maar feitelijk wor-
denn lidstaten veelal verplicht tot wetgeving. De systematiek van de federale 
handhavingg bij het niet voldoen van de staatshandhaving aan de federale criteria, 
ontbreektt in het EG-stelsel. 

20.7.320.7.3 De FIFRA en bestrijdingsmiddelenregelgeving binnen de staten 

Statenn hebben op grond van de 'police power' bevoegdheden tot het reguleren 
vann het gebruik van bestrijdingsmiddelen, voorzover geen sprake is van preemp-
tionn door de federale wetgever (zie par. 20.7.3.1). De FIFRA biedt staten ruimte 
omm de verkoop en het gebruik van een federaal geregistreerd bestrijdingsmiddel 
tee reguleren, mits verkoop en gebruik welke de FIFRA verbiedt, niet alsnog 
wordenn toegestaan.270 De federale criteria mogen dus niet versoepeld worden. 
Statenn kunnen aanvullende registratievereisten hanteren. 

Doorgaanss hebben staten, naast het federale registratiestelsel, een eigen 
registratiestelsell  voor het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen. De 
staatsregistratievereistenn kunnen beperkt zijn, maar kunnen ook strenger zijn dan 
dee FIFRA-vereisten.271 Ook voor producenten en handelaren gelden er door-
gaanss staatsregistratieverplichtingen. 

Zoo vereist de Illinois Pesticides Act een - jaarlijks te vernieuwen - staatsregistratie 
voorr een bestrijdingsmiddel dat binnen de staat wordt gedistribueerd of ver-
kocht.2722 De 'Director' van het Illinois Department of Agriculture heeft, als uit-
voerderr van deze wet, een zelfstandige beoordelingsbevoegdheid.273 Voor een 
'pesticidee dealer'274 gelden er certificatie- en registratievereisten.275 Voor de 'com-
merciall  applicators' en voor 'private applicators' van 'restricted use pesticides' 

mm Futrell 1993, p. 98. 
2700 7 U.S.C.A. § 136v(a). 
2711 Grossman 1994, p. 309-310. Zie over de strengere regelgeving in Californié" bijvoorbeeld: Mertz 

1992,, p. 506-535. 
2722 415 ILCS 60/6 (1). 
2733 Voorzover er geen sprake is van FIFRA preemption. Zie par. 20.7.3.1. 
2744 Een handelaar in 'restricted use pesticides' (415 ILCS 60/4 sub 30). 
2755 Voor de, jaarlijks te vernieuwen, certificatie moet tenminste iedere drie jaar een proeve van deskun-

digheidd en kennis moet worden afgelegd. Voor de registratie moet met goed gevolg een examen 
wordenn afgelegd en moet een heffing betaald worden. De Director werkt de vereisten uit in regelge-
vingg (Illinois Pesticides Act, 415 ILSC 60/9 en 60/13). 



InleidingInleiding regulering bestrijdingsmiddelen in de VS 661 

geldenn vergelijkbare vereisten.276 Een ander voorbeeld is de staat North Caroli-
na,, die bijvoorbeeld geen registraties accepteert voor producten tegen mollen, 
vanwegee het voorkomen van bedreigde molsoorten in deze staat. Ook wordt in 
dezee staat wel een registratie vereist voor producten die zijn uitgezonderd van de 
FIFRAA (section 25(b)).277 Ook deze staatsregelgeving bevat registratievereisten 
voorr handelaren.278 

Statenn hebben de bevoegdheid eigen plannen en programma's te ontwikkelen. 
Eenn voorbeeld zijn de certificatieprogramma's voor de toepassing van middelen 
mett een registratie voor beperkt gebruik.279 Vrijwel alle staten hebben deze 
programma's.2800 Wel is een EPA-goedkeuring vereist. Bij het ontbreken van 
diee goedkeuring blijf t de EPA bevoegd.281 Een ander voorbeeld van staatsbe-
voegdhedenn en -activiteiten zijn plannen en programma's ter bescherming van het 
grondwaterr tegen verontreiniging met bestrijdingsmiddelen (par. 20.7.4).282 

20.7.3.120.7.3.1 Preemption 
Dee FIFRA verbiedt dat staten 'labeling'- of verpakkingsvoorschriften geven die 
afwijkenn van of anders zijn dan de federale voorschriften.283 Deze 'preemption' 
vann de federale wetgever heeft veel jurisprudentie opgeleverd. Op basis van het 
'common-law'-stelsel2844 van de staten zijn acties uit onrechtmatige daad ge-
voerd,, onder meer over het ontbreken van waarschuwingen, over (andere) gebre-
kenn in de 'labeling' en over productgebreken. 

Inn de literatuur wordt geconcludeerd dat in jurisprudentie over inadequate 
'labeling',, doorgaans het oordeel luidt dat sprake is van preemption. Veel acties 
uitt onrechtmatige daad mislukken om die reden.285 In het kader van de 'right 
too know'-bepalingen bevat staatsregelgeving nogal eens waarschuwingsvoor-
schriften.. Op basis van de jurisprudentie wordt in de literatuur geconcludeerd dat 
waarschuwingsvoorschriftenn voor het publiek bij verkooppunten of bij plaatsen 
waarr het bestrijdingsmiddel wordt toegepast, niet worden uitgesloten door de 
FIFRA,, zolang het niet een waarschuwing op de verpakking zelf betreft. Zodra 

2766 415 ILCS 60/10 en 11. 
2777 <www.agr.state.nc.us/fooddrug/pesticid/Registra.htm> (geraadpleegd 15 juli 2003). 
2788 North Carolina Pesticide Law of 1971, § 143-448 (NGCA General Statutes, Chapter 143, Article 

522 Pesticide Board). 
2799 7 U.S.C.A. § 136u(b). 
2800 Grossman 1994, p. 310-311. 
2811 7 U.S.C.A. § 136i(a). 
2322 Grossman 1994, p. 311-312. 
M33 7 U.S.C.A. § 136v(b). 
2844 In de 'common law' staat, anders dan in de 'civil law', niet zozeer de wet maar de rechtsvorming 

doorr middel van rechterlijke beslissingen centraal. 
2855 Grossman concludeert in 1994 dat in het kader van de FIFRA in de jurisprudentie veelal sprake is 

vann preemption, maar dat dit punt nog niet geheel duidelijk is (Grossman 1994, p. 315-316). Zie 
ookk Grossman 1996, p. 287-293, met veel jurisprudentieverwijzingen over preemption in verband 
mett 'state warning requirements' en 'state products liability law'. Op basis van de jurisprudentie die 
zichh sindsdien ontwikkeld heeft, concluderen Barret e.a. in 1999 dat er nog enkele uitzonderingen 
lijkenn te zijn op de algemene regel dat sprake is van preemption bij waarschuwingsgebreken of 
inadequatee labeling (Barret e.a. 1999, p. 199-201). 

http://www.agr.state.nc.us/fooddrug/pesticid/Registra.htm
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dee waarschuwing echter het 'label' betreft, zal er veelal sprake zijn van 'preemp-
, 11 286 

non n 
Claimss in verband met productgebreken, gebaseerd op de 'common law' 

inzakee productaansprakelijkheid, worden doorgaans niet uitgesloten door de 
FIFRA,, tenzij er raakvlakken met de 'labeling' zijn.:" 287 7 

20.7.3.220.7.3.2 Lokale regulering 
Dee FIFRA sluit niet uit dat ook lokale overheden hett bestrijdingsmiddelengebruik 
reguleren,, aldus het Supreme Court.288 Ook de lokale overheden kunnen hier 
regelss stellen, voorzover die niet conflicteren met de FIFRA. Er is geen explicie-
tee of impliciete 'preemption'. De grenzen van deze lokale bevoegdheden worden 
niett door de FIFRA maar door de staatsoverheid bepaald.289 Een voorstel tot 
hett verbieden van de lokale regulering van bestrijdingsmiddelen, dat onderdeel 
wass van het FQPA-wijzigingsvoorstel, is in de uiteindelijke wetswijziging van 
19966 niet opgenomen.290 

20.7.3.320.7.3.3 Residuen 
Tott de wetswijziging van 1996 konden staten afwijkende residutoleranties vast-
stellen.. Sindsdien zijn uitzonderingen van de federale residutoleranties alleen in 
bepaaldee gevallen mogelijk. Een staat kan de EPA verzoeken een afwijkende 
tolerantiee te mogen vaststellen in verband met plaatselijke omstandigheden.291 

Bijj  een significant gevaar voor de volksgezondheid kan een staat via een versnel-
dee procedure verzoeken om een strengere norm. Wanneer de EPA niet binnen 30 
dagenn op dit verzoek reageert, mag de staat de strengere norm toepassen, in 
afwachtingg van een definitief besluit door de EPA.292 

20.7.3.420.7.3.4 Special local needs en proeven 
Eenn bijzondere vorm van registratie waartoe de FIFRA de staten ruimte biedt, 
iss de 'special local needs registration'.293 Dit houdt in dat een staat een middel 
datt federaal geregistreerd is, onder voorwaarden voor een niet op federaal niveau 
geregistreerdee toepassing een registratie mag verlenen, met het oog op specifieke 
lidstaatbehoeften.. Bij een eventuele afkeuring van de EPA zal de staatsregistratie 
niett langer dan 90 dagen gelden.294 Bij strijd met residutoleranties mag de EPA 
dee registratie direct afwijzen.295 Gebrek aan noodzaak mag geen reden zijn tot 
eenn EPA-verbod of -afkeuring van een staatsregistratie, tenzij de staatsregistratie 

Grossmann 1994, p. 313-314; Barret e.a. 1999, p. 198-201. 
Barrett e.a. 1999, p. 208-209, Grossman 1994, p. 315. 
Wisconsinn Public Intervenor v. Mortier, 501 U.S. 597, 616 (1991). 
Ziee over Mortier. Grossman 1996, p. 293. 
H.R.. Report No. 104-669(1) (1996), p. 1209. 
211 U.S.C. § 346a(n). 
Id.Id. § 346a(n)(6). 
77 U.S.C.A. § 136v(c). 
Id.Id. § 136v(c)(2). 
Id.Id. § 136v(c)(3). 
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overeenkomtt met een federale registratie.296 De EPA kan ook de bevoegdheid 
voorr het verlenen van deze bijzondere registratie aan de staat ontnemen, wanneer 
dee staat, naar de mening van de EPA, geen adequate controle uitoefent.297 

Dee FIFRA biedt de staten de mogelijkheid 'experimental use permits' te 
verlenen.. De wet bevat hiertoe bepalingen inzake de overdracht van bevoegdheid 
vann de federale aan de staatsoverheid. De EPA kan hiervoor, bij regelgeving, 
voorschriftenn en voorwaarden stellen .298 

20.7.420.7.4 Staatsbeleidsplannen voor het grondwater en FIFRA-registratie 

Eenn nieuwe samenwerkingsvorm die de EPA nastreeft in verband met grondwa-
terbescherming,, is het gebruik van een State Management Plan (SMP) als onder-
deell  van de registratie van een bestrijdingsmiddel.299 Hiermee zou de traditio-
nelee aanpak worden doorbroken, doordat naast FIFRA-voorschriften op federaal 
niveauu ook indirect, via het SMP van de staat, beperkingen gaan gelden.300 Het 
betreftt hierbij middelen waarvoor met de registratievoorschriften niet aan de 
criteriaa zou worden voldaan, zodat het alternatief een 'cancellation' zou zijn. 

Dee EPA stelt aan een SMP, dat gekoppeld zal worden aan de registratie, 
inhoudelijkee eisen, onder meer met betrekking tot preventie, monitoring en 
handhavingg van bestrijdingsmiddelengebruik, en procedurele eisen, bijvoorbeeld 
inzakee participatie van burgers bij de totstandkoming.301 Met dit SMP-vereiste 
krijgenn staten de mogelijkheid het gebruik te reguleren op basis van de grondwa-
tersituatiee in de staat. 

Dezee aanpak, met een SMP als registratievereiste, is in 1996 als 'proposed 
rule'' gepubliceerd.302 Het voorstel betreft vijf actieve stoffen, waarvoor inmid-
delss op federaal niveau 'special reviews' gaande zijn.303 

KanttekeningenKanttekeningen grondwaterbescherming 
Voordatt de EPA grondwaterbeleid voor bestrijdingsmiddelen ontwikkelde, voer-
denn staten een eigen beleid op dit gebied. Een aantal staten kende al SMP's.304 

2966 ld. § 136v(c)(2). 
2977 ld. § 136v(c)(4). 
2988 ld. § 136c(f). 
2999 7 U.S.CA. § 136a(d)(l)(C)(ii) vormt hiervoor de basis. Deze bepaling verleent de Administrator 

dee bevoegdheid voor 'restricted use' middelen via regelgeving andere beperkingen te stellen dan die 
welkee de gecertificeerde toepassing van de middelen betreffen. 

3000 U.S. EPA, National Water Quality Inventory, 1998 Report to Congress, Groundwater and Drinking 
Waterr Chapters, 2000, p. 74. 

3011 61 Fed.Reg. 33,260, 33,267-33,272 (1996). 
3022 61 Fed. Reg. 33,260, 33,265 (1996) (to be codified at 40 CFR parts 152 and 156). 
3033 61 Fed. Reg. 33,260, 33,265 (1996). Het betreft de stoffen alachloor, metolachloor, atrazin, sima-

zinn en cyanazin, geselecteerd op basis van onder meer gebruiksomvang, gedragseigenschappen 
(uitspoeling)) en gemeten voorkomen in het grondwater. Uit de EPA-grondwaterdatabase-gegevens 
blijk tt dat in 1992 132 bestrijdingsmiddelen zijn aangetroffen in het grondwater van 42 staten (USE-
PA,, National Water Quality Inventory, 1998 Report to Congress, 2000, p. 74). 

3044 Aiken 1993, p. 654 en 659-667, beschrijft gebruiksbeperkingen en andere maatregelen in de staten 
Californië,, Wisconsin, Montana, Iowa en Arizona. 
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Aann het grondwaterbeleid van de staten ligt, behalve de FIFRA, ook andere 
milieuwetgevingg ten grondslag. Het komen tot een geïntegreerde aanpak is daar-
doorr gecompliceerd.305 Aan de vorengenoemde 'proposed rule' gingen vele ja-
renn van discussie vooraf met de staten en andere 'stakeholders' over de te volgen 
strategie,, die door de EPA in 1991 werd gepresenteerd.306 Van diverse zijden 
zijnn kanttekeningen geplaatst bij het EPA-grondwaterbeleid voor bestrijdingsmid-
delen. . 

Inn de literatuur worden van meet af aan problemen gesignaleerd met betrekking tot 
dee besluitvorming in meerdere etappes, waarbij de reikwijdte van de hearing over 
hett SMP, waarop registratiehouders recht hebben, niet duidelijk is. Om die reden 
wordenn langdurige hearingprocedures voorzien bij het eerste registratiebesluit dat 
hiervoorr in aanmerking komt. Ook de communicatie over het SMP naar gebruikers 
enn de handhaving ervan roepen vragen op. Een ander gesignaleerd probleem is dat 
registratiehouderss worden geconfronteerd met een 'cancellation' wanneer een staat 
inn gebreke blijf t met een SMP.307 Een onderliggend politiek probleem is dat de 
regelgevingg inzake het gebruik van bestrijdingsmiddelen in veel staten onder de 
landbouw-agencyy valt, waarbij de EPA een adviserende rol heeft, terwijl dat op 
federaall  niveau andersom is.308 Het Government Accounting Office (GAO) sig-
naleertt in 1992, in verband met de kwetsbaarheidsmodellen die in het EPA-beleid 
eenn belangrijke plaats innemen, lacunes in de beschikbare gegevens en een gebrek 
aann gevalideerde modellen. Het GAO adviseert eerst enkele proefprojecten uit te 
voerenn en in afwachting daarvan het gebruik op basis van uniforme nationale 
normenn te reguleren.309 

Dee 'proposed rule' uit 1996 doorliep na de regeringswisseling indertijd opniew 
eenn ambtelijk voorbereidingstraject, hetgeen leidde tot bijstellingen (waaronder 
meerr flexibilitei t voor lidstaten) en tot nader onderzoek op diverse punten. Naar 
verluidtt werkt de EPA momenteel opnieuw aan het in gang zetten van deze rege-
ling.3100 Al met al lijk t het twijfelachtig of dit nieuwe instrument ooit van de 
grondd komt. 

20.7.520.7.5 Vergelijking FIFRA - Bmw: de verhouding tot andere wetgeving 

Bijj  de vergelijking van de FIFRA met de Bmw moet bedacht worden dat naast 
dee FIFRA als federale wet, ook staatsregelgeving de handel in en het gebruik 
vann bestrijdingsmiddelen reguleert, zodat er veelal twee registratiestelsels zullen 
zijn.. Daarnaast kunnen lokaal regels gesteld zijn, al naar gelang de staatswetge-
vingg daartoe de ruimte verleent. 

USEPA,, SDWA Section 1429 Ground Water Report to Congress, 1999, p. 25. 
USEPA,, Pesticides and Ground-Water Strategy, 1991; USEPA, Pesticides and Ground Water SMP 
Rule,, 1996, Technical Support Document, p. 1. 
Lewiss en Berry 1989, p. 16-18, 50-52. 
Aikenn 1993, p. 694-695. 
GAOO 1992a, in het bijzonder p. 2-5, 65-66. 
Artyy Williams, EPA, OPP, Field and External Affairs Division, e-mail 16 maart 2004. 
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Dee FIFRA verleent staten de bevoegdheid de handel in en het gebruik van 
bestrijdingsmiddelenn in aanvulling op de federale registratie, verdergaand te 
reguleren.. Dat kan alleen niet ten aanzien van etikettering en verpakking. Op die 
gebiedenn is sprake van preemption en sluit de FIFRA staatsbevoegdheden uit. 
Afwijkin gg van de federale residutoleranties is, sinds de wetswijziging van 1996, 
alleenn in bepaalde situaties mogelijk. Staten mogen de federale regelgeving niet 
versoepelenn maar, onder voorwaarden, zijn wel bepaalde afwijkingen mogelijk 
tenn behoeve van 'special local needs' en voor noodsituaties. 

Inn het EG-rechtelijke duale toelatingsstelsel zijn de besluitvorming over de 
stoff  (communautair) en de besluitvorming over het middel (nationaal) afzonderlij-
ke,, maar wel nauw samenhangende beoordelings- en besluitvormingstrajecten. 
Dee communautaire besluitvorming vormt het kader voor de nationale toelating. 
Anderss dan de staten in het stelsel van de VS, hebben de lidstaten in het gehar-
moniseerdee toelatingsstelsel niet een algemene bevoegdheid tot verdergaande 
regulering.. Evenals in de VS is in het EG-stelsel de discretionaire bevoegdheid 
mett betrekking tot etikettering, verpakking en residunormstelling zeer beperkt of 
afwezig. . 



21.. Registratiecriteria, -procedures en -besluiten 

21.11 De registratiecriteri a 

Dee registratiecriteria van de FIFRA hebben betrekking op de deugdelijkheid, de 
etiketteringg en de neveneffecten van een bestrijdingsmiddel. De FIFRA bepaalt 
datt de EPA-Administrator een bestrijdingsmiddel registreert wanneer deze vast-
steltt dat, classificatie-beperkingen in aanmerking genomen, aan de criteria wordt 
voldaan.. Daarbij moet ook het gebruik overeenkomstig wijdverbreide en alge-
meenn erkende praktijk worden beoordeeld. De betreffende FIFRA-bepaling luidt: 

'Approvall  of registration. 
Thee Administrator shall register a pesticide if the Administrator determines that, 
whenn considered with any restrictions imposed under subsection (d) of this section-
(A)) its composition is such as to warrant the proposed claims for it; 
(B)) its labeling and other material required tot be submitted comply with the requi-
rementss of this subchapter; 
(C)) it will perform its intended function without unreasonable adverse effects on 
thee environment; and 
(D)) when used in accordance with widespread and commonly recognized practice 
itt will not generally cause unreasonable adverse effects on the environment." 

Hett begrip milieu wordt ruim gedefinieerd. Het omvat ook de gezondheid van de 
mens.22 De 'unreasonable adverse effects on the environment' worden als volgt 
omschreven: : 

'(1)) any unreasonable risk to man or the environment, taking into account the eco-
nomic,, social, and environmental costs and benefits of the use of any pesticide, or 
(2)) a human dietary risk from residues that result from a use of a pesticide in or 
onn any food inconsistent with the standard under section 346a of Title 21.'3 

Alss naar de mening van de EPA wordt voldaan aan de registratiecriteria, moet 
dee registratie worden verleend.4 Daarmee is er, naast een grote discretionaire 
bevoegdheidd (zie hierna), ook sprake van een gebonden bevoegdheid. 

77 U.S.CA. § 136a(c)(5). 
ld.ld. § 136(j): 'water, air, land, and all plants and man and other animals living therein, and the 
interrelationshipss which exist among these'. 
Id.Id. § 136(bb). Voor de afweging ingeval van 'public health' pesticides is daaraan een aparte clausu-
lee toegevoegd. In die gevallen moet afweging plaatsvinden tegen de gezondheidsrisico's in kwestie. 
77 U.S.C.A. § 136a(c)(5). 
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Dee FIFRA-toets wordt in de literatuur wel aangeduid als een 'precautionary 
approach'.55 Of deze preventieve toets - voordat een middel op de markt mag 
komenn - ook een voorzorgbenadering inhoudt, hangt, mijns inziens, niet zozeer 
aff  van het feit dat preventief een toetsing plaatsvindt, maar vooral van hoe die 
toetsingg plaatsvindt en hoe belangen en effecten worden afgewogen. 

27.7.77 Unreasonable adverse effects on the environment 

Uitt de omschrijving van 'unreasonable adverse effects' vloeit voort dat belangen 
moetenn worden afgewogen. De EPA heeft daarbij een aanzienlijke discretionaire 
bevoegdheid.. Economische-, sociale- en milieukosten en baten van het gebruik 
dienenn in aanmerking te worden genomen bij het bepalen van de onredelijke 
nadeligee effecten, zo blijkt uit de tekst van art. 136(bb). 

Hett criterium 'unreasonable adverse effects' werd opgenomen bij de Senaat-
behandelingg van de wetswijziging 1972. Het verving het begrip 'substantial 
adversee effects' uit het wetsontwerp omdat hiermee zou moeten worden aange-
toondd dat het nadelig effect substantieel was. Met de wijziging werd benadrukt 
datt geen enkel nadelig effect toelaatbaar werd geacht, tenzij de voordelen van het 
gebruikk duidelijk zwaarder wogen.6 Omdat het begrip 'unreasonable adverse 
effects'' in de wet wordt aangeduid als een risico op een effect, hoeft dit effect 
zichh niet feitelijk voor te doen, zo komt ook naar voren in de volgende uitspraak. 

Hett Court of Appeals (5th Cir.) oordeelt in 1989 over een 'cancellation' van (een 
toepassingg van) het middel diazinon op golfterreinen.7 Het middel vormt een risico 
voorr vogels. Omdat de wet de onredelijke nadelige milieu-effecten als risico defi-
nieert,, is een feitelijk effect niet vereist, aldus de rechter. Bovendien heeft de EPA 
voldoendee beleidsvrijheid om optredende vogelsterfte als een onredelijk risico te 
bestempelen.. Het begrip 'generally'8 impliceert niet dat het gevaar meestentijds 
aanwezigg moet zijn, maar wel dat er een duidelijk risico (significant risk) moet 
zijn.. Het moet zich betrekkelijk frequent voordoen (considerable frequency), aldus 
hett Court of Appeals. Het onderhavige EP A-besluit werd vernietigd omdat onvol-
doendee toespitsing op het individuele geval had plaatsgevonden. 

Datt er bij de FIFRA-besluitvorming over registratie in beginsel een kosten-
batenafwegingg dient plaats te vinden, wordt algemeen aangenomen.9 De afwe-

55 Kennet S. Rivlin, 'The Precautionary Principle in US law', Envtl. Liability 2003, p. 14-21, 19. 
66 Rodgers 1977, p. 858. Zie ook Anderson e.a. 1990, p. 574, verwijzend naar de Senate Comra. on 

Commerce,, Federal Environmental Pesticide Control Act of 1972, S. Rep. No. 970 92d Cong 
2dd Sess. 10 (1972). 

77 Grossman 1994a, p. 211, Noble 1990, p. 162-165 en Lewis 1989, p. 17-37, verwijzend naar Ciba-
Geigyy v. EPA, 874 F.2d 277 (5th Cir. 1989). 

88 De wet spreekt bij 'cancellation' over: '(•••) generally causes unreasonable adverse effects on the 
environment'' (7 U.S.C.A. § 136d(b)). 

99 Grossman 1994a, p. 209-210, concludeert, onder verwijzing naar Lewis 1990, Miller 1988 en 
Rodgerss 1988: 'Most commentators agree that the EPA must weigh environmental and health costs 
againstt economic gains to determine whether the effects of a pesticide are "unreasonably adverse" 
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gingg wordt wel als problematisch beschouwd10 en ten aanzien van de kwaliteit 
ervann worden twijfels geuit.11 Het vereiste van afweging van kosten en baten is 
inn de federale milieuwetten ongebruikelijk.12 Andere wetten versoepelen de risi-
co-normeringg bij niet-beschikbare technieken. Dat biedt meer bescherming voor 
menss en milieu, aldus diverse schrijvers.13 

Dee Food Quality Protection Act (FQPA) bracht in 1996 een wijziging in de 
risico-beoordelingg van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA) (zie 
daaroverr par. 21.2.1) en - in samenhang daarmee - in de FIFRA-afweging inzake 
onredelijkee nadelige effecten op het milieu. Aan de FIFRA-omschrijving 'unrea-
sonablee adverse effects on the environment' wordt het risico voor de mens ten 
gevolgee van bestrijdingsmiddelenresiduen in voedsel, als afzonderlijk element, 
toegevoegd.144 Voor de 'public health pesticides'15 wordt toegevoegd dat de ge-
zondheidsrisico'ss van de ziekten die door de betreffende middelen worden be-
heerst,, moeten worden meegewogen.16 

Sindss de FQPA houdt de FIFRA-kosten-batenafweging voor nieuwe midde-
lenn in de praktijk in dat deze een zeker maatschappelijk voordeel moeten hebben 
voordatt de overheid investeert in risico-analyses. Het EPA-beleid op dit gebied 
krijgtt vorm door de prioritering van de behandeling van nieuwe aanvragen. Ook 
voorr bestaande middelen vindt er, in het kader van de herbeoordeling, een afwe-
gingg plaats, waardoor maatschappelijk nut meeweegt.17 Deze kosten-batenafwe-
gingg kan voor bestaande middelen inhouden dat een middel dat meer geschikt is 
voorr Integrated Pest Management doordat het minder schadelijk is voor een niet-
doelwitt organisme dan een ander middel voor eenzelfde toepassing, prioriteit 
krijgt.. Dat kan de beëindiging van een ander middel bevorderen.18 Daarmee 
kann bij deze kosten-batenafweging impliciet sprake zijn van een toetsing van 
alternatieven. . 

Hett ontbreken van een noodzaak (lack of essentiality) voor de toepassing van 
eenn bestrijdingsmiddel is vanouds geen criterium voor het weigeren van een 

too the environment.' 
100 Rodricks 1999, p. 137-139. 
111 Anderson noemt als voorbeeld de herbeoordeling van chlorobenzilate, onder meer een insektenbe-

strijdingsmiddell  in de citrusteelt. De EPA concludeerde dat registratiebeëindiging een nadelige 
invloedd zou hebben op onder meer de grootte van het fruit. De National Academy of Sciences 
ontdektee dat de USDA - die tot taak heeft de EPA gegevens te leveren - in dit geval acht studies 
hadd achtergehouden die concludeerden dat er statistisch gezien geen verschil was in behandeld en 
niett behandeld fruit. Ook in de kostenbeoordeling werden grote onjuistheden ontdekt. (Anderson 
1990,, p. 574, verwijzend naar National Academy of Sciences: Regulating Pesticides 192 (1980)). 

122 Anderson 1990, p. 574, tevens verwijzend naar Rodgers: Benefits, Costs, and Risks: Oversight of 
Healthh and Environmental Decisionmaking, 4 Harv. Envtl. L.Rev. 191, 207 (1980). 

133 Findley en Farber 1996, 183; Worobec en Ordway 1989, p. 49. 
144 FQPA, 110 Stat. 1512, Sec. 304; 7 U.S.C.A. § 136(bb) onder (2). 
155 Hierbij gaat het om 'minor use'-bestrijdingsmiddelen die hoofdzakelijk worden gebruikt in volksge-

zondheidsprogramma's,, voor doeleinden als het voorkomen van virussen (7 U.S.C.A. § 136 (nn)). 
166 7 U.S.C.A. § 136(bb) (laatste twee volzinnen). 
177 Rodricks en Chaisson 1999, p. 138-139. 
188 Miller 1999, p. 6, 11. 
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registratie,, aldus de FIFRA.19 Wanneer twee bestrijdingsmiddelen beide vol-
doenn aan de vereisten - en een gelijke werking en effecten hebben - mag bij de 
registratiee geen voorkeur worden gegeven aan één van de middelen.20 Daarbij 
werdd er indertijd ook al op gewezen dat dit niet uitsluit dat de EPA in de risico-
nut-afwegingg betrekt dat een veiliger alternatief beschikbaar is en dat dit de be-
ëindigingg van de registratie van een minder veilig middel tot gevolg kan heb-
ben.21 1 

21.1.221.1.2 Residunormstelling 

Dee criteria voor residuen van bestrijdingsmiddelen in voedingswaren worden 
vastgesteldd in het kader van de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDC-
A).. Voedingswaren zijn ingevolge deze wet 'adulterated'22 - en daarmee onge-
schiktt voor consumptie - wanneer daarin een 'unsafe' bestrijdingsmiddelenresidu 
voorkomt.233 Een bestrijdingsmiddelenresidu wordt 'unsafe' geacht, tenzij een 
tolerantiegrenss is vastgesteld en het residu daaronder blijft , of tenzij anderszins 
eenn uitzondering is gemaakt. 

Bestrijdingsmiddelenn bestemd voor toepassing op consumptieproducten moe-
tenn dientengevolge voldoen aan de vereisten van deze wet. De EPA stelt deze 
'residutoleranties'' vast.24 De FQPA heeft de residunormstelling voor bestrij-
dingsmiddelenn ingrijpend gewijzigd, waarbij onder meer de zogenoemde 'Dela-
neyy clause*  kwam te vervallen. 

TerugblikTerugblik op de residunormstelling en de Delaney Clause 
Dee FFDCA bevat vanouds een verschil in residunormstelling (toleranties) voor 
onbewerktee en voor bewerkte voedingsproducten. Bij het vaststellen van toleran-
tiess paste de EPA in beide gevallen een risico-voordeel-afweging toe.25 Bij be-
werktee producten was dat evenwel voor bepaalde bestrijdingsmiddelen niet moge-
lijk ,, als gevolg van de 'Delaney Clause' in de toenmalige FFDCA. Deze clausule 
steldee dat: 'a food additive shall not be deemed safe': 

77 U.S.C.A. § 136a(c)(5). 
Mille rr 2003, p. 662, merkt op dat deze 'lack of essentiality' bepaling (in 1972) in de wet werd 
opgenomenn op aandringen van de bestrijdingsmiddelenindustrie omdat deze bang was dat de EPA 
eenn nieuw product zou weigeren wanneer voor de betreffende toepassing reeds een goed functione-
rendd middel geregistreerd was. Rodgers merkte indertijd op dat de landbouwcommissie van het 
Huiss van Afgevaardigden hiermee reageerde op de registratiepraktijk waarbij persistente bestrij-
dingsmiddelenn werden beperkt tot 'essential uses' (Rodgers 1977, p. 859, verwijzend naar 'House 
Comm.. on Agriculture, Federal Environmental Pesticide Control Act of 1971, H.R. Rep. No 511, 
92dd Cong., 1st Sess. 14 (1971)'). 
Rodgerss 1977, p. 859, verwijzend naar het hiervoor genoemde 'House Report', p. 14. 
211 U.S.C. § 342(a). 
ld.ld. § 321 (q) en § 342(a)(2)(B) jo. § 346a(a), 
ld.ld. § 346a(b). 
Voorr onbewerkte producten baseerde de EPA deze afweging op de tekst van de wet. Voor bewerkte 
productenn werd dat afgeleid uit de wetsgeschiedenis. Zie de EPA beleidsnotitie 'Regulation of 
Pesticidess in Food: Addressing the Delaney Paradox', 53 Fed. Reg. (1988), p. 41,104 - 41,117 en 
41,105-41,106. . 
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'iff  it is found to induce cancer when ingested by man or animal or if it is found 
afterr tests which are appropriate for the evaluation of the safety of food additives 
too induce cancer in man or animal'.26 

Voorr carcinogene voedingstoevoegingen gold een nultolerantie, op basis waarvan 
residuenn van bepaalde bestrijdingsmiddelen niet mochten voorkomen in bewerkte 
productenn (processed foods).27 Als gevolg van deze nultolerantie kon geen risi-
co-voordeel-afwegingg gemaakt worden. De EPA legde de Delaney Clause even-
well  zo uit dat daarbij ook voor carcinogene toevoegingen in de bewerkte produc-
tenn toch een zekere risico-nut afweging mogelijk was.28 Deze uitleg sneuvelde 
echterr bij de rechter. Deze oordeelde dat, nu het Congres bedoeld had alle car-
cinogenee toevoegingen in voedsel te verbieden, afwijking niet mogelijk was. De 
nul-tolerantiee diende gehanteerd te worden.29 Hieraan komt nu een einde met 
dee wetswijziging van 1996.30 

ResidunormenResidunormen FQPA 
Dee FQPA introduceert eenzelfde normstelling voor bewerkte en onbewerkte 
producten.. Voor beide geldt een risicobeoordeling en een zekere voordeelafwe-
ging.. Daarnaast verscherpt de FQPA de normstelling op diverse punten. Zo 
moetenn evaluaties niet meer op een afzonderlijk bestrijdingsmiddel betrekking 
hebben,, maar op gecombineerde effecten. Ook moeten de effecten op kwetsbare 
groepenn afzonderlijk beoordeeld worden.31 Enkele belangrijke wijzigingen zijn: 

dee residutoleranties moeten worden vastgesteld op basis van geaggregeerde 
blootstellingg (via verschillende blootstellingsroutes); 
dee risico-analyse moet gebaseerd worden op consumptiepatronen van kinde-
renn en op specifieke gevoeligheden van kinderen voor residuen; 
inn bepaalde gevallen moet voor kinderen een veiligheidsfactor 10 ten opzich-
tee van de standaardnormstelling toegepast worden; 
bijj  het vaststellen van tolerantiegrenzen moeten cumulatieve effecten van 
residuenn van middelen met een gemeenschappelijke toxische werking beoor-
deeldd worden; 
gegevenss over mogelijke hormoonverstorende effecten worden vereist; 
dee kosten-batenafvveging wordt ingeperkt, onder meer voor effecten op 
kinderen.32 2 

266 ld. p. 41,106, verwijzend naar § 409(c)(3) van de toenmalige wet. 
277 Omdat voor bestrijdingsmiddelenresiduen in processed foods alleen een residutolerantie diende te 

wordenn vastgesteld wanneer de concentratie was toegenomen ten opzichte van het residu in het 
onbewerktee product (raw foods) (§ 342(a)(2)(C)-oud), gold ook de Delaney Clause alleen voor de 
residuenn die tijdens de processing toenamen. 

288 53 Fed. Reg. (1988), 41,112-41,117. Zie over de toenmalige residunormstelling en het EPA-beleid 
Grossmann 1994a, p. 213-215. 

299 Les v. Reilly, 968 F.2d 985 (9th Cir. 1992), cert, denied 507 U.S. 950. 
300 21 U.S.C. § 346. 
311 ld. § 346a(b)(2). 
322 Pub.L. 104-170, §§ 402-405, 110 Stat. 1489, 1511-1524; H.R. Rep. No. 104-669(1), at 56-67 

(1996)) (21 U.S.C. § 346a). 



Registratiecriteria,Registratiecriteria, -procedures en -besluiten 671 

21.1.321.1.3 Uitwerking van de registratiecriteria 

Hoewell  de FIFRA- en FFDCA-bepalingen vaak gedetailleerd zijn en uitvoerings-
termijnenn en procedurele waarborgen ook in de wet vastliggen, heeft de EPA een 
grotee discretionaire bevoegdheid bij het uitwerken en toepassen van de registra-
tiecriteria.. Uitwerking van de criteria vindt vanouds vooral plaats in het kader 
vann de herzieningsprocedures. De wetswijziging van 1996 heeft nieuw beleid in 
gangg gezet ter uitwerking van de criteria. Een voorbeeld daarvan vormen de 
wettelijkee vereisten voor residuen in voeding, vanwege cumulatieve effecten, 
geaggregeerdee blootstelling en effecten op kwetsbare groepen. Er moet nu vast-
gesteldd worden dat een residu veilig is, waarbij 'safe' wordt omschreven als: 'a 
reasonablee certainty that no harm wil l result from aggregate exposure to the 
pesticidee chemical residue, including all anticipated dietary exposures and all 
otherr exposures for which there is reliable information.'33 

Vanaff  1996 heeft de EPA hiervoor beleidsmatig en inhoudelijk een uitvoeringstra-
jectt in gang gezet. Ruim 9000 residutoleranties dienden te worden herzien. Daarbij 
iss prioriteit gegeven aan het herzien van bestrijdingsmiddelen op basis van organ-
ophosphatenn (OP). Cumulatieve risk-assessment modellen zijn ontwikkeld voor 
blootstellingg aan deze groep middelen via de voeding, het drinkwater, werk- en 
thuissituaties.. De risk-assessment brengt veel beleidsmatige en inhoudelijke keuzes 
mett zich mee. SAP-raadpleging en publieke discussie over de beleidsontwikkeling 
vindtt plaats middels adviesgroepen (Tolerance Reassessment Advisory Committee 
(TRAC))) en de EPA-USDA Committee to Advise on Reassessment and Transition 
(CARAT)).. Concepten liggen ter inspraak via Federal Register Notices en staan ter 
discussiee in vorengenoemde committees.34 

Overr de resultaten van deze uitvoering wordt verschillend geoordeeld. De FIF-
RAA stelt een termijn tot eind 2006 voor de herziening van de tolerantie-
grenzen.355 De EPA geeft aan op schema te zitten.36 Milieugroepen betwisten 
dat,, zoals blijkt uit het volgende. 

Diversee organisaties stappen in 2000 uit het TRAC vanwege gebrek aan voort-
gang.377 Een milieu-organisatie voert een juridische procedure om tot versnelling 
vann de uitvoering te komen, hetgeen resulteert in een door de rechter goedgekeur-
dee overeenkomst (consent decree) waarin de EPA zich verplicht tot het binnen een 

333 21 U.S.C. § 346a(c)(2)(A)(i) en (ii) . 
344 USEPA, Organophosphate Pesticides: Revised OP Cumulative Risk Assessment, 2002, <www.e-

pa.gov/pesticides/cumulative/rra-op/>> en bijbehorende Document Files - Revised OP Cumulative 
Riskk Assessment, Executive Summary (geraadpleegd 15 juli 2003) 

355 21 U.S.C. § 346a(q). 
3636 EPA Press Release 03/20/01: 'Amended Pesticide Settlement Agreement Filed' <e-

pa.gov/oppsrrdl/nrdc2.htm>> (onder Press Release) (geraadpleegd januari 2004). 
377 Linda-Jo Schierow, Pesticide Residue Regulation: Analysis of Food Quality Protection Act Imple-

mentation,mentation, update November 4, 2002, Congressional Research Service (CRS Report for Congress) 
p.. 3-4. 

http://www.epa.gov/pesticides/cumulative/rra-op/
http://www.epa.gov/pesticides/cumulative/rra-op/
http://pa.gov/oppsrrdl/nrdc2
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bepaaldee termijn uitvoeren van OP risk assessments.38 

Overr de uitvoeringsresultaten voor de OP-beoordeling vermeldt de EPA dat 
10000 toleranties voor OP zijn geëvalueerd. Van de 49 in 1996 geregistreerde 'OP-
pesticides'' zijn 14 registraties 'gecancelled' en 28 sterk beperkt. Daarmee wordt 
voldaann aan juridische verplichtingen, aldus de EPA.39 

Eenn ander recent voorbeeld van EPA-beleid ter uitwerking van de nieuwe nor-
menn is de beoordeling van hormonale effecten van bestrijdingsmiddelen. 

Overeenkomstigg de gestelde wettelijke termijn40 heeft de EPA binnen twee jaar 
eenn screeningprogramma ontwikkeld voor oestrogene stoffen.41 Over de uitvoe-
ringg daarvan, waarvoor de wetswijziging 1996 een drie-jaar-termijn bevat, meldt 
dee Consumers Union in 2001 dat deze zeer traag verloopt. Dat betreft onder meer 
dee toepassing van veiligheidsfactoren voor stoffen waarvan bekend is dat zij hor-
moonverstorendd zijn.42 

Dee vereisten waaraan registratie-aanvragers of -houders moeten voldoen bij het 
leverenn van gegevens en de beoordeling hiervan door de EPA, worden door de 
EPAA uitgewerkt in regels, beleidsdocumenten, 'guidance documents' en 'noti-
ces,'433 gepubliceerd in het Federal Register en gecodificeerd in de C.F.R.44 

21.1.421.1.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: registratiecriteria 

Anderss dan de Bmw neemt de FIFRA bij de beoordeling van neveneffecten niet 
alleenn het gebruik overeenkomstig de voorschriften in aanmerking, maar ook het 
gebruikk overeenkomstig de algemeen erkende en wijdverbreide praktijk. 

Anderss dan de Bmw schaart de FIFRA alle neveneffecten onder 'unreaso-
nablee adverse effects on the environment'. Anders dan de huidige Bmw-toela-
tingscriteriaa bevatten de registratiecriteria van de FIFRA vanouds in principe een 
explicietee kosten-batenafweging en daarmee een belangenafweging. De Bmw 

388 Natural Resources Defense Council v. Whitman, D.Cal. No. C (N.Distr.Cal.) 99-03701, Septem-
berr 25, 2001, < www.pestlaw.com/x/courts/NRDCFinal.html >. Zie ook <www.epa.gov/oppfe-
adl/cb/csb_page/updates/nrdcfacts.htm>.. Zie voor de uitvoering van het Consent Decree Second 
Annuall  Report, 2003 <www.epa.gov/oppsn-dl/nrdc2.htm> (geraadpleegd januari 2004). 

399 USEPA, Organophosphate Pesticides: Revised OP Cumulative Risk Assessment, 2002, Executive 
Summary,, p.9, <www.epa.gov/pesticides/cumulative/rra-op/>. 

400 21 U.S.C. § 346a(p). 
411 Endocrine Disruptor Screening Program. Zie EPA, Progress Report: Implementing FQPA, 1999, 

Appendixx 6, <www.epa.gov/oppfeadl/fqpa/fqpareport.pdf>. 
422 Consumers Union of United States, A Report Card for the EPA. Successes and failures in implemen-

tingting the Food Quality Protection Act, Yonkers, NY, 2001, p. 13. 
433 Pesticide Regulation (PR) Notice 97-1 biedt een handleiding voor de gegevenslevering (EPA/OPP 

1997).. Hierin is onder meer uitgewerkt hoe de 'aggregate exposures' zullen worden beoordeeld. 
Blootstellingenn via de voeding, het drinkwater en andere huis-en tuinbronnen (tuinbespuitingen) 
wordenn gecombineerd in een 'Risk Cup'. Een deel van het toegestane risico wordt gereserveerd 
voorr andere blootstellingen (p. 4). 

444 Zie bijvoorbeeld 40 C.F.R. §§ 158.150 - .740 (2001) voor de vereisten inzake gegevenslevering. 

http://www.pestlaw.com/x/courts/NRDCFinal.html
http://www.epa.gov/oppfeadl/cb/csb_page/updates/nrdcfacts.htm
http://www.epa.gov/oppfeadl/cb/csb_page/updates/nrdcfacts.htm
http://www.epa.gov/oppsn-dl/nrdc2.htm
http://www.epa.gov/pesticides/cumulative/rra-op/
http://www.epa.gov/oppfeadl/fqpa/fqpareport.pdf
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kendee lange tijd een impliciete afweging doordat vage begrippen als 'het niet 
aanvaardbaarr zijn' niet uitgewerkt waren. De toelatingsrichtlijnen brachten hierin 
eenn wijziging. De Bmw kent niet de expliciete afweging van risico en voordeel, 
nochh de verscherpte normstelling zoals de FFDCA die heeft voor het incalcu-
lerenn van geaggregeerde blootstelling en cumulatieve effecten, en de residunorm-
stellingg voor kwetsbare groepen. De gezondheidseffecten in verband met voeding 
staann bij de registratie in de VS meer centraal dan bij de toelating in het kader 
vann de Bmw. 

Anderss dan in de Bmw worden in de FFDCA eet- en drinkwaren die residu-
enn van bestrijdingsmiddelen bevatten waarvoor geen toleranties zijn vastgesteld, 
alss ongeschikt voor gebruik beoordeeld. 

Bijj  de FIFRA-risk assessment ontbreekt een uitwerking van regels en begin-
selenn voor de beoordeling met getalsmatige normen, zoals voor een deel van de 
Bmw-criteria. . 

Dee normstelling voor neveneffecten, gericht op geaggregeerde blootstelling, 
cumulatievee effecten en afstemming op bijzondere groepen, is in het kader van 
dee FIFRA en de FFDCA verder ontwikkeld dan in het kader van de Bmw en de 
EG-richtlijnen.. De rapportage daarover door de EPA is, mede vanwege in een 
juridischee procedure vastgelegde afspraken, zeer gedetailleerd. 

21.22 De registratieprocedure 

21.2.121.2.1 Registratie-aanvraag 

Dee FIFRA vereist dat de EPA van de registratie-aanvraag mededeling doet in het 
Federall  Register indien het middel een nieuwe werkzame stof bevat en indien de 
aanvraagg een veranderd gebruik (changed use pattern) betreft. Vervolgens heeft 
iederee federale agency en iedere belanghebbende (interested person) dertig dagen 
dee tijd om commentaar te geven.45 De aanvrager dient, naast basis-informatie, 
onderr meer aan de EPA te leveren: een copie van het concept-'label', een over-
zichtt van de werkingen die aan het middel worden toegeschreven, de gebruiks-
aanwijzingg en de samenstelling van het middel. Op verzoek van de EPA moet 
eenn volledige beschrijving van alle tests en onderzoeksresultaten worden ver-
strekt,, dan wel een verwijzing naar de betreffende gegevens in de openbare 
literatuurr of naar eerder aan de EPA geleverde gegevens.46 De aanvrager moet 
bijj  de aanvraag verzoeken om registratie voor algemeen gebruik of voor beperkt 
gebruik,, met het oog op de classificatie van het middel.47 De procedures en 
vereistenn voor de gegevenslevering door de aanvragers worden uitgewerkt in 
EPAA 'guidelines'.48 Voor de situaties waarin gegevens eerder door andere regis-
tratiehouderss zijn geleverd, bevat de wet zelf een uitgebreide regeling.49 

455 7 U.S.CA. § 136a(c)(4). 
466 ld. § 136a(c)(l)(A)-(E). 
477 ld. § 136a(c)(l)(E). 
488 ld. § 136a(c)(2)(A). 
499 ld. § 136a(c)l(F). 
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21.2.221.2.2 Termijnen 

Waneerr de aanvraag voldoet aan de criteria, dient registratie zo snel mogelijk 
plaatss te vinden.50 Concrete termijnen geeft de wet voor de behandeling van 
aanvragenn voor: 

middelenn die identiek zijn of qua samenstelling en etikettering substantieel 
gelijkk zijn aan recent geregistreerde middelen, dan wel daarvan zodanig 
afwijkenn dat dit geen toename van betekenis inhoudt voor het risico op onre-
delijkee nadelige milieu-effecten, en 
eenn wijziging die geen wetenschappelijke beoordeling van gegevens vereist. 

Inn deze gevallen heeft de EPA 45 dagen om ontbrekende gegevens op te vragen 
enn - nadat de gegevens volledig zijn - 90 dagen om gemotiveerd te beslissen.51 

Ookk voor de 'minor use'-middelen is een termijn voor aanvraagbehandeling 
gesteldd (zie hierna). 

21.2.321.2.3 Minor use pesticides 

Voorr 'minor use pesticides' geldt een eenvoudigere, snellere registratieprocedu-
re.. Bij 'minor use' gaat het om toepassingen: 

mett een gebied kleiner dan 300.000 acres,52 of 
waarvoor,, naar de mening van de Administrator en de minister van land-
bouw,, op basis van gegevens van de registratie-aanvrager of -houder, onvol-
doendee economische prikkels zijn om de registratie in stand te houden, en: 
—— onvoldoende deugdelijke alternatieve middelen beschikbaar zijn, 
-- alternatieven grotere milieu- of gezondheidsrisico's inhouden, 
-- het bestrijdingsmiddel belangrijk is met het oog op resistentie, of 
—— het bestrijdingsmiddel belangrijk is voor geïntegreerde bestrijding.53 

Aanvragenn voor deze toepassingen dienen zo snel mogelijk te worden afgedaan, 
enn wel binnen 12 maanden na indiening van de volledige aanvraag.54 De EPA 
magg voor deze toepassingen eisen inzake gegevenslevering versoepelen.55 Sinds 
dee wijziging van 1996 bevat de FIFRA voor deze 'minor use pesticides' specifie-
kee bepalingen inzake gegevensbescherming. De registratiehouder heeft een exclu-
sieff  recht op het gebruik van de gegevens dat langer is dan bij een standaard 
bestrijdingsmiddel.566 Bovendien is uitstel mogelijk voor het leveren van bepaal-
dee gegevens.57 

Dee EPA moet de vereisten voor gegevenslevering voor 'minor use pestici-
des'' afstemmen op het verwachte gebruik en op de voor- en nadelen van het 

500 ld. § 136a(c)(3)(A). 
511 ld. § 136a(c)(3)(B). 
522 Circa 120.000 ha. (1 acre = 0,4047 ha). 
533 7 U.S.CA. § 136(11). 
544 ld. §136a(c)(3)(C). De wet voegt in lid (ii) toe dat geen beroep (judicial review) kan worden inge-

steldd tegen het feit dat behandeling binnen deze periode de Administrator niet lukt. 
555 ld § 136a(c)(2)(E). 40 C.F.R. § 158.60 (2002). 
566 ld. § 136a(c)(l)(F)(ii) en (vi). 
577 ld. § 136a(c)(2)(B)(vi). 
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gebruik,, waaronder de behoefte aan het middel uit oogpunt van volksgezondheid 
enn landbouw en potentiële voor- en nadelen voor mens en milieu.58 

21.2.421.2.4 Versnelde registratie voor 'reduced risk pesticides' en prioritering 

Dee FIFRA kent sinds 1996 de versnelde registratie (expedited registration / expe-
ditedd review).59 Deze is bedoeld voor middelen waarvan redelijkerwijs verwacht 
wordtt dat ze: 

hett risico voor de menselijke gezondheid verminderen, 
hett risico voor niet-doelorganismen verminderen, 
dee potentie tot verontreiniging van grond- of oppervlaktewater of andere 
milieubronnenn verminderen, 
dee toepassing van geïntegreerde bestrijding verbreden.60 

Dee EPA heeft binnen de jaar-termijn die de FIFRA daarvoor stelt,61 met toe-
passingg van inspraak-procedures, procedures en guidelines ontwikkeld voor deze 
versneldee registratie.62 Tevens is de volgende prioritering gemaakt voor de be-
handelingg van registratie-aanvragen: 
a.. alternatieven voor methylbromide 
b.. reduced risk kandidaten (waaronder alle biologische middelen) 
c.. middelen voor kwetsbare gewassen 
d.. minor use middelen 
e.. andere dan minor use middelen 
f.. aanvragen vanwege handelsbelemmeringen.63 

21.2.521.2.5 Vergelijking FIFRA - Bmw: registratieprocedure 

Anderss dan de Bmw vereist de FIFRA dat mededeling wordt gedaan van de 
indieningg van een registratie-aanvraag bij een nieuwe stof of een veranderd 
gebruik. . 

Dee Bmw kent niet het FIFRA-onderscheid tussen middelen voor algemeen en 
voorr beperkt gebruik. De FIFRA kent, anders dan de Bmw, geen eindtermijn 
voorr de standaard-behandeling. Wel kent de FIFRA termijnen voor verkorte 
behandelingg van bepaalde aanvragen. De Bmw kent geen versnelde procedure 
voorr bestrijdingsmiddelen met minder schadelijke of minder onaanvaardbare 
nevenwerkingen. . 

Dee Bmw heeft een regeling voor uitbreidingstoelatingen maar geen specifieke 
regelingg voor middelen voor kleine toepassingen zoals de FIFRA voor 'minor 
usee pesticides'. De termijn voor de behandeling van aanvragen voor minor use-

Id.Id. § 136a(c)(2)(A). 
ld.ld. § 136a(c)(10). 
ld.ld. § 136a(c)(10)(B). 
ld.ld. § 136a(c)(l)(A). 
PRR Notice 97-3 (<www.epa.gov/opppmsdl/PR_Notices/pr97-3htm]>) (geraadpleegd juni 2003). 
Dezee prioriteiten zijn omschreven en uitgewerkt in Pesticide Registration (PR) Notices 97-2 en 98-
7(( < www .epa. gov/opppmsd 1 /PR_Notices/pr97-2. html en /pr98-7. html > (geraadpleegd juni 2003). 

http://www.epa.gov/opppmsdl/PR_Notices/pr97-3htm
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pesticidess is vergelijkbaar met de wettelijke Bmw-termijn voor standaard-aan-
vragen. . 

Dee Bmw kent evenmin een met de FIFRA vergelijkbare prioritering voor de 
behandelingg van aanvragen met minder nevenwerkingen. In het kader van de 
Bmww wordt prioriteit gegeven aan het beoordelen van nieuwe en risicovolle 
stoffen,, in verband waarmee de beoordeling van minder risicovol geachte stoffen 
iss uitgesteld. 

21.33 Het registratiebesluit 

Veell  EP A-besluiten, waaronder registratiebesluiten en daarmee samenhangende 
besluiten,, worden eerst als voornemen gepubliceerd, waarbij een termijn voor 
inspraakk wordt geboden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het vaststellen van residuto-
leranties.644 Het gaat hierbij om 'proposed rulemaking', waarbij publicatie vereis-
tenn gelden en gelegenheid moet worden geboden voor 'public comment'.65 

Wanneerr de EPA van oordeel is dat aan de registratievereisten wordt vol-
daan,, moet een registratie worden verleend.66 Bij het - naar het oordeel van de 
EPAA - niet voldoen aan de vereisten, wordt de aanvrager het voornemen tot 
weigeringg meegedeeld en krijgt deze de mogelijkheid binnen dertig dagen alsnog 
aann de vereisten te voldoen. Een weigering van een registratie wordt gemoti-
veerdd aan de aanvrager meegedeeld en - gemotiveerd - gepubliceerd in het Fede-
rall  Register.67 

Bijj  de registratie wordt met alleen bepaald dat een middel mag worden ge-
bruikt,, maar ook voor welke toepassingen, en welke gebruiksbeperkingen daarbij 
gelden.. Het middel wordt bij de registratie geclassificeerd68 en de etikettering 
moett voldoen aan de registratievereisten.69 

Registratiess moeten periodiek worden herzien. De Administrator stelt hiertoe 
regelgevingg vast. Doel van deze regelgeving is vijftienjaarlijkse herziening van 
dee registratie, maar eerdere herziening wordt uitdrukkelijk niet uitgesloten.70 

Dee FIFRA bevat deze vijftien-jaartermijn sinds 1996.71 

644 Bijvoorbeeld de voorgestelde residutolerantie voor Indoxacarb, 16 april 2003, waarbij een 'public 
docket'' beschikbaar is. <www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/April/Day-16/p9340.htm>. 

655 Zie bijvoorbeeld 21 U.S.C. § 346a(e)((2). Administrative Procedure Act (APA) 5 U.S.C.A., § 
553(b).. 'Rule' is een ruim begrip: '(...) the whole or a part of an agency statement of general or 
particularr applicability and future effect designed to implement, interpret, or prescribe law or policy 
orr describing the organization, procedure, or practice requirements of an agency (...)' (APA § 
551(4)).. Daarnaast zijn er de FIFRA-vereisten voor proposed regulations, zoals 7 U.S.CA. § 
136w(a)(2). . 

666 7 U.S.C.A. § 136a(c)(5). 
677 ld. § 136a(c)(6). 
688 ld. § 136a(d). 
699 ld. § 136a(c)(5)(B). 
700 ld. § 136a(g)(l). 
711 Vóórdien vereiste de wet na vijfjaar cancellation, tenzij een registratiehouder of andere belangheb-

bendee een vervolgprocedure in gang had gezet (§ 136d(a)(l)) van de FIFRA vóór de wetswijziging 
vann 1996). Rodgers 1977, p. 862, signaleerde, onder verwijzing naar een 'GAO-report' voor het 
'Congress',, indertijd al dat veel bestrijdingsmiddelen langer dan vijfjaar op de markt waren zonder 

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/April/Day-16/p9340.htm
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21.3.121.3.1 Wijzigingen in het registratiebesluit 

Voorr een wijziging in de samenstelling, etikettering of verpakking van een gere-
gistreerdd product moet in beginsel een aanvraag tot wijziging van de registratie 
wordenn gedaan. Afhankelijk van de wijziging kunnen extra gegevens nodig zijn. 
Wanneerr de Administrator bepaalt dat de wijziging geen inbreuk betekent op de 
FIFRA-voorschriften,, wordt de registratie gewijzigd.72 

Bijj  een zeer kleine wijziging in etikettering of formulering, waarvoor geen 
onderzoeksgegevenss nodig zijn, vereist de EPA alleen een melding.73 Sinds de 
wetswijzigingg van 1996 is voor de 'antimicrobial products' wettelijk geregeld dat 
bepaaldee toevoegingen op het etiket gemaakt mogen worden via een meldingsre-
geling.74 4 

21.3.221.3.2 Supplemental distribution 

Middelenn van eenzelfde producent die dezelfde formulering hebben en waarbij 
uitt de etikettering blijkt dat het om hetzelfde middel gaat, mogen ingevolge de 
FIFRAA geregistreerd worden als één bestrijdingsmiddel. Toegevoegde namen en 
labelss worden dan gevoegd bij de oorspronkelijke registratie.75 Deze 'supple-
mentall  distribution' of 'supplemental registration'76 is aan de orde indien een 
distributeurr onder zijn merknaam een product wil distribueren dat al geregis-
treerdd is op naam van een ander. Het etiket mag, met uitzondering van de naam, 
niett verschillen van dat van het geregistreerde middel. Voor deze distributeur 
geldtt een meldingsverplichting.77 

21.3.321.3.3 De overdracht van een registratie 

Eenn registratie kan worden overgedragen. De EPA vereist onder meer een ver-
zoekk van de overdragende partij en een instemmingsverklaring van beide partij-
en.. De overdracht wordt door de EPA vastgelegd en een nieuw registratienum-
merr wordt toegekend. De C.F.R. bevat een procedure voor deze overdracht.78 

21.3.421.3.4 Vergelijking registratiebesluit - toelatingsbes luit 

Anderss dan onder de FIFRA vindt onder de Bmw geen publicatie plaats van 
voornemenss voor het vaststellen van residunormen. De Bmw vereist, anders dan 

vernieuwingg van de registratie. 
1212 7 U.S.C.A. § 136a(f)(l). 
733 40 C.F.R. §§ 152.44 en .46 bevatten hiervoor een kader. De EPA beschouwt dit als een discretio-

nairee bevoegdheid ('within its discretion'). 
744 7 U.S.C.A. § 136a(c)(9). Pesticide Registration (PR) Notice 98-10, EPA 1998. 
755 ld. § 136a(e). 
766 40 C.F.R. § 152.132. Lewis 1990, p. 17-15, wijst erop dat de EPA zowel de oorspronkelijke 

registratiehouderr als de distributeur aansprakelijk stelt ingeval van overtreding van de FIFRA. 
777 De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn aangegeven in 40 C.F.R. § 152.132. 
788 40 C.F.R. § 152.135. 
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dee FIFRA, evenmin een publicatie van de weigering van een toelating. 
Dee FIFRA kent ruimere mogelijkheden dan de Bmw om gebruiksvoorschrif-

ten,, behalve op het etiket zelf, ook op begeleidende informatie te vermelden. 
Dee maximumtermijn voor FIFRA-registratieherziening (vijftien jaar) is lan-

gerr dan de maximumtermijn voor de Bmw-toelating (tien jaar). 
Anderss dan bij FIFRA zijn er in het kader van de Bmw geen bepalingen 

inzakee het aanbrengen van wijzigingen in de etikettering. Wel bepaalt de CTB-
Handleiding799 dat bij niet-wezenlijke veranderingen van de samenstelling kan 
wordenn volstaan met een melding. 

Dee FIFRA-supplemental distribution lijk t vergelijkbaar met de afgeleide 
toelatingg uit de Bmw, waarvoor slechts beperkt gegevens hoeven te worden gele-
verd. . 

Dee Bmw kent geen regeling van de overdracht van een toelating. 

21.44 Etikettering , classificatie en certificering 

21.4.121.4.1 Etikettering 

Dee FIFRA onderscheidt het 'label' en de 'labeling'.80 Het 'label' is de schrifte-
lijkee informatie op of bevestigd aan het product of de verpakking. De 'labeling' 
omvat,, naast het label, ook de informatie waarnaar het label verwijst. Gebruik 
inn strijd met de 'labeling' is verboden.81 Het toegestane gebruik staat vermeld 
opp het 'label' of, onder bepaalde voorwaarden, op gedrukt of grafisch materiaal 
bijj  het bestrijdingsmiddel (labeling). De EPA heeft beleidsvrijheid bij het bepalen 
vann deze plaats van vermelding.82 

Wanneerr de etikettering niet voldoet aan bepaalde eisen, wordt een bestrij-
dingsmiddell  ingevolge de wet als 'misbranded'83 (vals of misleidend) be-
schouwd,, waardoor verkoop en distributie verboden zijn.84 De etiketteringseisen 
zijnn gedetailleerd uitgewerkt in EPA-regels.85 Gebruiksbepalingen (directions 
forr use) die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de vereisten inzake 
deugdelijkheid,, gezondheid en milieu, moeten op het 'label' of, onder voorwaar-
den,, op bijgaande informatie, zijn opgenomen. Die bijgaande informatie kan een 
folderr zijn waarnaar op het 'label' wordt verwezen. Dit betreft ook zaken als 
doseringg en wijze van toepassing.86 

Hett ingrediëntenoverzicht moet op het 'label' staan. Dit overzicht betreft 
voorr iedere actieve stof naam en gewichtspercentage; voor de inerte stoffen moet 
alleenn het totaalgewicht worden vermeld.87 De EPA mag eisen dat ook de naam 

799 CTB, Handleiding Toelating Bestrijdingsmiddelen, par. 2.4.1 (versie 02). 
800 7 U.S.C.A. § 136(p)(i),(ii). 
811 ld. § 136j(a)(G). 
822 40 C.F.R. § 156.10. 
833 7 U.S.C.A. § 136(q). 
844 ld. § 136j(a)(l)(e). 
855 40 C.F.R. §§ 156.10-156.212. 
866 40 C.F.R. § 156.10(i). 
877 7 U.S.C.A. § 136(q) en 40 C.F.R. § 156.10(i). 
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vann een inerte stof wordt vermeld wanneer zij concludeert dat sprake is van een 
gevaarr voor mens of milieu.88 

Dee wet geeft aan wanneer sprake is van gebruik dat niet in overeenstemming 
iss met (inconsistent with) de 'labeling'. Een dergelijk gebruik is strafbaar.89 Ge-
bruikk in een hogere dosering dan aangegeven, valt daaronder. Gebruik van een 
lageree dosis valt hier niet onder, tenzij de 'labeling' dat uitdrukkelijk aangeeft. 
Toepassingg tegen een niet op de labeling gespecificeerde 'pest' valt daar niet 
onder,, mits het hetzelfde gewas, hetzelfde dier of dezelfde toepassing (site) be-
treft,, tenzij de labeling, op basis van een EPA-beoordeling, vermeldt dat het 
middell  alleen voor de genoemde 'pest' mag worden gebruikt.90 

Dee EPA-regels bevatten uitgebreide etiketteringsvoorschriften ter bescher-
mingg van degenen die met bestrijdingsmiddelen werken.91 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee strafbaarstelling van het handelen dat niet in overeeenstemming is met ge-
bruiksbepalingen,, is op diverse punten in de FIFRA uitgebreider en duidelijker 
geregeldd dan in de Bmw. Er is geen onderscheid tussen gebruiksvoorschriften en 
gebruiksaanwijzingen,, zoals in de Bmw. Overtreding van doseringsbepalingen is 
inn principe strafbaar. 

Onderr de FIFRA is er een ruimere mogelijkheid gebruiksbepalingen ook te 
vermeldenn op informatie bij het product, zoals in een bijsluiter. 

21.4.221.4.2 Classificatie 

Dee FIFRA bepaalt dat bestrijdingsmiddelen worden ingedeeld in een categorie 
voorr algemeen gebruik (general use), voor beperkt gebruik (restricted use), of 
voorr beide, in het geval van verschillende typen toepassingen. Bij 'restricted use' 
geldenn meer beperkingen.92 'Restricted use'-middelen mogen alleen worden 
toegepastt door of onder directe supervisie van een 'certified applicator' (zie 
hierna).. Aanvullende beperkingen kunnen worden gesteld in EP A-regelgeving.93 

Dee EPA moet een middel voor beperkt gebruik classificeren wanneer het, 
naarr het oordeel van de EPA, zonder aanvullende regulerende beperkingen, 
nadeligee effecten kan hebben op de toepasser of andere personen dan wel onrede-
lijk ee nadelige effecten op het milieu kan hebben.94 EPA-regels geven de criteria 
aann die worden gehanteerd voor het stellen van deze beperkingen. Het gaat 
daarbijj  vooral om toxiciteit en effecten op niet-doelorganismen.95 

Eenn voorstel tot wijziging van de classificatie wordt gepubliceerd in het 
Federall  Register en wordt tenminste 45 dagen vóór wijziging bekend gemaakt 

40C.F.R.. § 156.10(g)(1) en (7). 
77 U.S.C.A. §§ 136(ee) en 136j(a)(2)(G). 
ld.ld. § 136(ee). 
40C.F.R.. §§ 156.200 en 170.1-.260. 
77 U.S.C.A. § 136a(d)(l). 
ld.ld. § 136a(d)(l)(C)(ii). 
ld.ld. § 136a(d)(l)(C)(i) en (ii) . 
40C.F.R.. § 152.170. 
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aann de registratiehouder. De registratiehouder96 kan verzoeken een hearing te 
houden.977 Op het - gemotiveerde - verzoek van een registratiehouder om een 
registratiee voor beperkt gebruik te wijzigen in een registratie voor algemeen 
gebruik,, moet binnen 60 dagen - gemotiveerd - worden beslist.98 

Dee EPA kan niet-geclassificeerde bestrijdingsmiddelen behalve bij registratie 
ookk via regelgeving classificeren (bijvoorbeeld voor middelen die vóór 1972 
werdenn geregistreerd).99 In de literatuur wordt erop gewezen dat bij deze regels 
weliswaarr een mogelijkheid moet worden geboden voor 'public comment', voor-
datt de regeling definitief wordt, maar dat met deze procedure lange hoorzittings-
proceduress die vaak spelen bij besluitvorming over afzonderlijke middelen, 
wordenn vermeden. 10° 

Dee huidige C.F.R. bepaalt dat een middel ongeclassificeerd of geclassifi-
ceerdd mag zijn, voor algemeen of beperkt gebruik.101 Deze terminologie is, 
anderss dan die van de FIFRA, niet imperatief. Deze EPA-regels zullen uitgelegd 
dienenn te worden conform de FIFRA.102 De C.F.R. bevat een lijst met een 
dertigtall  stoffen waarvan één of meer toepassingen vallen onder een regime van 
restrictedd use.103 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee Bmw kent niet een met de FIFRA vergelijkbare, op neveneffecten gerichte, 
indelingg in algemeen en beperkt gebruik afhankelijk van neveneffecten. Wel 
geldenn ingevolge de Bmw voor bepaalde middelen ('doodshoofdmiddelen' en 
bepaaldee gasvormige middelen) beperkingen voor handel en gebruik. 

21,4.321,4.3 Certificering 

Middelenn voor beperkt gebruik mogen alleen door - of onder toezicht van - een 
'certifiedd applicator' worden toegepast.104 Fysieke aanwezigheid van deze ap-
plicatorr is niet vereist.105 De wet maakt onderscheid tussen particuliere en 
commerciëlee gecertificeerde toepassers. De particuliere toepasser is degene die 
bestrijdingsmiddelenn alleen op het eigen bedrijf of terrein gebruikt (of dat van de 
werkgever).. Ook agrariërs vallen hieronder. De EPA dient voor commerciële en 

966 Of een andere belanghebbende met instemming van de registratiehouder ('interested person with the 
concurrencee of the registrant') (7 U.S.C.A. § 136a(d)(2)). 

977 1 U.S.C.A. § 136a(d)(2). 
988 Id. § 136a(d){3). 
999 Id. § 136a(d)(l)(C) en 40 C.F.R. §§ 152.120 en .164. 
1000 Lewis 1990, p. 17-40. 
1011 40 C.F.R. § 152.160. 
1022 De discretionaire bevoegdheid die de EPA bij classificatie heeft, betekende dat, althans in het verle-

den,, de meeste middelen werden geregistreerd voor algemeen gebruik (Worobec en Ordway 1989, 
p.. 58-59). 

1033 40 C.F.R. § 152.175. 
1044 7 U.S.C.A. § 136a(d)(l)(B)(ii). 
1055 Miller 2003, p. 663, noemt het curieus dat deze fysieke aanwezigheid niet vereist is. 
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particulieree toepassers verschillende standaards te hanteren.106 Op overtreding 
staatt voor de commerciële toepassers een hogere boete.107 

Dee FIFRA bevat een aantal criteria en procedures voor certificering en de 
EPAA stelt regels.108 Uitgangspunt is dat de staat een - door de EPA goed te 
keurenn - certificeringsprogramma heeft. Bij eventuele afwijzing moet de staat 
gelegenheidd tot herstel krijgen. Wanneer een staat geen door de EPA goedge-
keurdd plan heeft, moet de EPA een certificeringsprogramma opstellen.m 

Dee in 1972 in de wet opgenomen certificering had tot doel toepassers en het 
milieuu te beschermen tegen middelen die te gevaarlijk werden geacht. Verzet van 
landbouwzijdee leidde ertoe dat met de wetswijziging van 1975 zowel de agrariër 
alss zijn werknemer uitgezonderd werden van het examenvereiste. Ook de be-
voegdheidd van de EPA om via een staatscertificeringsplan een examenvereiste 
voorr agrariërs op te nemen, verviel.110 De EPA mag eisen dat een trainings-
programmaa moet zijn voltooid maar mag alleen de commerciële toepasser een 
examenn voorschrijven. De particuliere toepasser mag zelf zijn certificatie-formu-
lierr invullen.111 In de literatuur is er op gewezen dat deze 'zelf-certificering' 
bijdraagtt aan ondermijning van het classificatiesysteem.112 

Err zijn ook andere beperkingen. Zo vereist de wet dat een certificeringspro-
grammaa onder meer instructiemateriaal over geïntegreerde bestrijding bevat. 
Daarbijj  wordt evenwel uitdrukkelijk vermeld dat dit materiaal alleen op verzoek 
vann de cursist mag worden gebruikt.113 Daar de wet overigens weinig vereisten 
bevat,, verschillen de programma's nogal per staat.114 

CertificeringCertificering en administratieverplichtingen 
Dee FIFRA bevat administratieverplichtingen voor gecertificeerde toepassers van 
'restricted-use'-middelen,, dus ook voor de particuliere gecertificeerde toepassers, 
opp te leggen door de Secretary of Agriculture, in overleg met de EPA. Deze 
verplichtingenn moeten aansluiten bij staatsverplichtingen op dit gebied voor de 
commerciëlee toepassers. Wanneer deze staatsverplichtingen er niet zijn, vereist 
dee FIFRA per product het administreren van de hoeveelheid en datum en locatie 

77 U.S.C.A. § 1361(e); 40 C.F.R. §§ 171.4 en 171.5. 
77 U.S.C.A. § 136/(a)(l) en (2). 
77 U.S.C.A. § 136i(a)(l). 40 C.F.R. part 171 (Certification of pesticide applicators). 
Id.Id. § 136i(a) en (b). Grossman 1996, p. 283, wijst erop dat bijna alle staten een goedgekeurd certi-
ficatieplann hebben. Nebraska was een uitzondering. Aiken geeft als reden hiervoor onder meer dat 
Nebraskaa het grondwater management lokaal en niet op staatsniveau reguleert. Ook de tegenstand 
omm FIFRA-programma's met heffingen op bestrijdingsmiddelen te financieren, speelde hierbij een 
roll  (Aiken 1993, p. 642). Inmiddels is het Nebraska plan door de EPA goedgekeurd (State of 
Nebraskaa Plan for Certification of Pesticide Applicators, EPA Notice of Approval, 59 Fed. Reg. 
Julyy 20, 1994); Nebraska State Plan for Certification of Applicators of Restricted Use Pesticides; 
Noticee of Approval, 66 Fed. Reg. 63,389-63,390 (2001) (informatie: John Tice, EPA Lincoln Field 
Office,, e-mail 25 februari 2004). 
Mille rr 2003, p. 664-665. 
77 U.S.C.A. § 136i(a)(l). 
Rodgerss 1977, p. 855, 867. 
77 U.S.C.A. § 136i(c). 
GrossmanGrossman 1993, p. 6. 
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vann toepassing, te bewaren gedurende twee jaar.115 

Dee data dienen beschikbaar gesteld te worden voor iedere federale of staats-
agencyy die met bestrijdingsmiddelen te maken heeft. De data dienen verwerkt te 
wordenn voor milieu- of landbouwdoeleinden, waarbij gegevens niet te herleiden 
mogenn zijn tot individuen.116 De administratieverplichtingen zijn uitgewerkt in 
hett 'Federal Pesticide Recordkeeping Program'.117 

Dee administratie- en rapportageverplichtingen in certificeringsprogramma's 
richtenn zich op de commerciële toepassing. De EPA mag regels geven voor het 
inn de programma's voorschrijven van administratie- en rapportage verplichtingen 
inzakee commerciële toepassing, verkoop en distributie van 'restricted use'-
middelen.1188 Ook een staats-certificeringsprogramma moet aan deze vereisten 
voldoen.119 9 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Enigszinss vergelijkbaar met de FIFRA-certifïcering is het Bmw-vergunningver-
eistee van het Besluit en de Uitvoeringsregeling vakkennis en vakbekwaamheidsei-
senn bestrijdingsmiddelen. Op basis hiervan wordt vergunning verleend (voor 
'uitvoerengewasbescherming',, 'bedrijfsvoerengewasbescherming' en 'distribue-
renn gewasbescherming') indien men in het bezit is van bepaalde diploma's. 
Hierbijj  is er evenwel, anders dan bij de FIFRA, geen koppeling aan het al of 
niett mogen gebruiken van een bepaald type bestrijdingsmiddelen. 

Aann het Bmw-vergunningenstelsel zijn, anders dan in de restricted use-rege-
lingg in de FIFRA, geen administratieverplichtingen verbonden. Wel zijn er in het 
kaderr van de Bmw sinds enige tijd diverse andere administratie- en registratie-
verplichtingenn tot stand gekomen. 

21.55 Levering en beoordeling van onderzoeksgegevens 

21.5.121.5.1 De vereiste onderzoeksgegevens 

Dee EPA stelt regels en richtlijnen (guidelines) op voor de door een registratie-
aanvragerr of -houder te leveren gegevens.120 De dossiereisen zijn neergelegd 
inn de C.F.R.121 Daarbij gaat het onder meer om acute en chronische toxiciteit, 
gedragg in het milieu en effecten op niet-doelwit-organismen. Bij de te leveren 
gegevenss gaat het om een volledige beschrijving van tests en onderzoeksresulta-
ten.. Afhankelijk van het type middel en de toepassing(en) kunnen de vereisten 
verschillen.122 2 

1155 7 U.S.CA. § 136i-l(a)(l). Een commerciële toepasser moet de gegevens binnen 30 dagen doen 
toekomenn aan zijn opdrachtgever (7 U.S.CA. § 136i-1(a)(2)). 

1,66 ld. § 136i-l(b). 
1177 Op basis van de Food, Agriculture, Conservation, and Trade Act; 7 C.F.R. part 110 (2002). 
1188 7 U.S.CA. § 136i(a)(l). 
1199 Id. § 136i(a)(2). 
1200 Onder meer op basis van 7 U.S.CA. §§ 136a(c)(2)(A) en 136w. 
1211 40 C.F.R. part 158. Par. 158.202 geeft een overzicht van de studies die vereist zijn. 
1222 Zie voor een overzicht van EPA Pesticide Registration Notices: <www.epa.gov/PR_Notices/>. 

http://www.epa.gov/PR_Notices/
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Bijj  'minor use'-toepassingen moet de EPA bij het vaststellen van de dossier-
vereistenn rekening houden met de gebruiksomvang, de wijze van gebruik, de 
volksgezondheid,, de landbouwkundige behoefte en de voor- en nadelen voor 
menss en milieu van een toepassing. Ook met economische factoren moet reke-
ningg worden gehouden. Voor de landbouwkundige 'minor use'-toepassing mogen 
geenn veld-residugegevens vereist worden van gebieden waar het middel niet 
gebruiktt zal worden.123 De beoordeling is vooral een risicobeoordeling, gericht 
opp neveneffecten die zich kunnen voordoen in relatie tot blootstelling. Sinds de 
wetswijzigingg (FQPA) in 1996 richt deze beoordeling zich op geaggregeerde 
blootstelling,1244 dat wil zeggen op het totaal vanuit meerdere bronnen (voeding, 
werksituatie,, woonsituatie en drinkwater) en op cumulatieve effecten. Dit laatste 
iss door de EPA geïnterpreteerd als de gecombineerde effecten van middelen met 
eenn gemeenschappelijke toxische werking.125 

21.5.IJ21.5.IJ Uitzonderingen voor het leveren van onderzoeksgegevens 
Inn een aantal gevallen vereist de FIFRA geen of minder gegevens. Zo hoeft de 
registratie-aanvragerr die een al geregistreerde actieve stof koopt van een andere 
registratiehouder,, onder voorwaarden, een aantal gegevens niet te leveren.126 

Enn voor een 'minor use'-toepassing kan de EPA vrijstelling verlenen van het 
vereistee van gegevenslevering wanneer dat naar de mening van de EPA de be-
oordelingg van risico's niet in de weg staat.127 De EPA moet bij de - ruime -
bevoegheidd die zij heeft tot het stellen van regels ter uitvoering van de FIFRA, 
mett bepaalde factoren rekening houden, zoals verschillen in type middel, ver-
schillenn in milieurisico en de 'appropriate data' voor het evalueren van die risi-
co'ss voor verschillende typen middelen, zoals agrarische, niet-agrarische en 
'publicc health'-middelen.128 De EPA heeft een beleid ontwikkeld waarbij wordt 
afgezienn van het vereisen van gegevens die 'inappropriate' zijn.129 Toegespitst 
opp het geval kunnen uitzonderingen worden toegestaan, afhankelijk van type en 
gebruikspatroonn van een middel.130 De EPA beoordeelt verzoeken tot het vrij-
stellenn van gegevenslevering van geval tot geval. De besluiten over het vrijstellen 
vann een verplichting tot gegevenslevering zijn openbaar.131 

1233 7 U.S.CA. § 136a(c)(2){A). 
1244 Zie bijvoorbeeld USEPA, Aggregate Exposure Assessment as Required by The Food Quality Pro-

tectionn Act (FQPA) of 1996 - Interim Approach, Issue Paper for the March 1997 Scientific Adviso-
ryy Panel (SAP) Meeting, <www.epa.gov/opppspsl/fqpa/SAP/sappap.htm>. 

1255 USEPA, Assessing Cumulative Risk, Revised Organophosphate Cumulative Risk Assessment, 
<www.epa.gov/pesticides/cumulative/>.. Zie over onderzoeksvereisten voor registratie bijvoor-
beeldd Hubner en Tardiff 1999, p. 31-37. 

1266 7 U.S.C.A. §§ 136a(c)(l)(F) en (2)(D); 40 C.F.R. §§ 152.85 en 158.50. Lewis wijst erop dat deze 
bepalingg aanvankelijk de eindproducten betrof. De EPA gaf daaraan een ruimere invulling met de 
regelss voor compensatie van gegevenslevering. In 1988 werd de wet aangepast (Lewis 1990, p. 17-
22).. De EPA-rege!s richten zich met name op de ingrediënten, waaronder de actieve stof 

1277 7 U.S.C.A. § 136a(c)(2)(E). 
1288 ld. § 136w(a)(l). 
1299 40 C.F.R. § 158.45(a)(1) (waivers). 
1300 40 C.F.R. § 158.45(a)(2). 
1311 40 C.F.R. § 158.45. 

http://www.epa.gov/opppspsl/fqpa/SAP/sappap.htm
http://www.epa.gov/pesticides/cumulative/
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VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee uitzonderingen voor vereisten inzake gegevenslevering zijn in het kader van 
dee Bmw wat minder duidelijk uitgewerkt dan in de FIFRA. Bij de Bmw-aan-
vraagformulierenn biedt de CTB-Handleiding een richtlijn voor minimaal benodig-
dee gegevens.132 

21.5.1.221.5.1.2 Aanvullende gegevens na registratie 
Dee EPA mag een registratiehouder aanvullende gegevens vragen, indien zij dit 
noodzakelijkk acht om een registratie in stand te houden.133 Na deze 'data call-
in',1344 gericht aan de registratiehouders van het betreffende middel, moet iede-
ree registratiehouder binnen 90 dagen aantonen dat de benodigde stappen worden 
genomen.1355 De EPA kan een registratie schorsen bij het uitblijven van deze 
stappen.136 6 

Registratiehouderss kunnen samenwerken bij het leveren van de gegevens en 
daarbijj  delen in de kosten van het ontwikkelen van de gegevens.137 Wanneer 
zijj  niet tot overeenstemming komen, kan ieder van de partijen een bindende 
arbitragee in gang zetten. Wanneer bedrijven, ook na arbitrage, niet aan de betref-
fendee verplichtingen voldoen, kan de EPA alsnog schorsen.138 Wanneer een 
bedrijff  een redelijk bod doet om te delen in de kosten, zal de EPA de registratie 
niett schorsen, ook niet als dat bod niet wordt geaccepteerd door andere bedrij-

139 9 

ven. . 

21.5.221.5.2 Nieuwe gegevens 

Dee registratiehouder is verplicht uit eigen beweging nieuwe gegevens over onre-
delijkee nadelige effecten op het milieu, die hem na registratie bekend worden, 
aann de EPA te leveren.140 De EPA legt deze verplichting ruim uit. Nadelige 
effectenn hoeven bovendien niet met zekerheid te zijn aangetoond. Ook informatie 
diee de registratiehouder onbetrouwbaar acht, moet worden gerapporteerd. De 
EPAA bepaalt welke betrouwbaarheid de betreffende gegevens hebben. '41 

Inn 1997 publiceerde de EPA een gedetailleerde beleidsnota op basis waarvan, 
viaa de 'notice and comment'-procedure, een regeling tot stand kwam met EPA-

1322 Bijvoorbeeld Instructie met betrekking tot de richtlijnen en te hanteren methoden van onderzoek 
aanvraagformulierB,, kruisjestabel, CTB01.2001, <www.ctb-wageningen.nl> (geraadpleegd juni 
2003). . 

1333 7 U.S.CA. § 136a(c)(2)(B)(i). 
1344 Lewis 1990, p. 17-22.1. 
1355 7 U.S.C.A. § 136a(c)(2)(B)(ii). 
1366 ld. § 136a(c)(2)(B)(iv). 
1377 ld. § 136a(c)(2)(B)(ii) en (iii) . Zie over gegevenslevering en 'data compensatie' par. 21.5.4. 
1388 ld. § 136a(c)(2)(B)(iii) en (iv). 
13SS Lewis 1990, p. 17-23/24, verwijzend naar arbitragebesluiten. 
1400 7 U.S.CA. § 136d(a)(2). 
1411 Lewis 1990, p. 17-24/25, verwijzend naar diverse EPA-beleidsnotities en -regels. 

http://www.ctb-wageningen.nl
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vereistenn voor het leveren van deze gegevens na registratie.142 De regeling 
geeftt gedetailleerd aan welke informatie wanneer en op welke wijze moet worden 
aangeleverd.. Daarbij gaat het onder meer om gegevens over eigenschappen van 
hett middel of de afbraakproducten, om verspreiding in het milieu, en om inci-
denten.143 3 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee systematiek van gegevenslevering is in het kader van de Bmw in grote lijnen 
dezelfdee als die van de FIFRA. De Bmw kent niet een termijn waarbinnen een 
registratiehouderr moet aantonen bepaalde stappen te hebben genomen, zoals de 
FIFRAA heeft bij de data call-in. Ook kent de Bmw geen arbitrageregeling. 

Dee regelingen voor het leveren van gegevens zijn in het kader van de FIFRA 
verderr uitgewerkt dan in het kader van de Bmw. 

21.5.321.5.3 De beoordeling van gegevens 

21.5.3.121.5.3.1 Gegevens registratie-aanvrager en gegevens uit openbare literatuur 
Dee EPA voert een risicobeoordeling uit op basis van de geleverde gegevens. 
Daarbijj  kunnen ook andere gegevens dan die van de toelatinghouder een rol 
spelen.. Doordat in veel besluitvorming een mogelijkheid voor 'public comment' 
iss ingebouwd144 en doordat andere instanties, zoals de SAP, geraadpleegd moe-
tenn worden, hebben derden in veel gevallen de gelegenheid gegevens in te bren-
gen.. Daarnaast vereist de wet op diverse punten dat de EPA meer dan alleen de 
dataa van de toelatinghouder bij de beoordeling betrekt. Zo vereist de 'reregistra-
tion-review'' van de EPA dat deze, naast de overgelegde data bij de 'reregistrati-
onn review' betrekt: 

'alll  other data found by the Administrator to be relevant'.145 

Voorr de 'tolerance reviews' vereist de FFDCA dat de EPA naast 'the available 
data'' ook de 'available information' over de te beoordelen factoren bij de beoor-
delingg betrekt.146 Niet duidelijk is in hoeverre de EPA altijd en systematisch de 
'openn literatuur' bij de beoordelingen moet betrekken en hoe systematisch dat 
gebeurt. . 

21.5.3.221.5.3.2 Risicobeoordeling 
Bijj  een risico-beoordeling wordt mogelijk gevaar gerelateerd aan de effecten van, 
enn de kans op, blootstelling. Ter bepaling van een mogelijk risico vinden bereke-

622 Fed.Reg. 49,369-49,395 (1997); 40 C.F.R. part 159 (Reporting Requirements For Risk/Benefit 
Information). . 
Uitt rapportage blijkt dat in 1997 een groot aantal meldingen is gedaan (1800 incidenten; 375 stu-
dies;; 40% daarvan heeft geleid tot actie (EPA OPP, Annual Report for FY 1997, p. 34 pdf). 
Zoalss bijvoorbeeld voor het herzien van residutoleranties, waar bij het vaststellen van deze toleran-
tiess een periode voor 'comments' wordt geboden (zie bijvoorbeeld 68 Fed. Reg. nr. 127, p. 39541-
39547,, <www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/July/Day-02/pl6739.htm>. 
77 U.S.C.A. § 136a-I(g)(l). 
211 U.S.C. § 346a(b)(2)(D). 

http://www.epa.gov/fedrgstr/EPA-PEST/2003/July/Day-02/pl6739.htm
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ningenn plaats, op basis van aannames en met behulp van modellen. 

Vanaff  de jaren vijfti g werden, - middels tests op proefdieren, aannames en model-
berekeningenn - Acceptable Daily Intakes (ADI) voor residuen in voedsel berekend, 
mett toepassing van een veiligheidsfactor, vanwege aannames in de modellen. Voor 
kankerverwekkendee stoffen werd deze benadering aanvankelijk niet gevolgd omdat 
hierr niet van een acceptabele intake kon worden gesproken. Vanaf de jaren zeven-
tigg jaren paste de Food and Drug Administration ook hier een risicobeoordeling toe 
(éénn in een miljoen lifetime risk level). 'Veiligheid' werd aldus een 'minimaal 
risico'.. Risicobeoordeling is sindsdien steeds meer onderdeel geworden van de 
regelgeving,, bijvoorbeeld voor acute en chronische effecten waar 'No observed 
effectt levels' (NOEL) worden berekend, als drempelwaarden, en vergeleken met 
dee blootstelling die zich mogelijk kan voordoen.147 De risico-beoordeling voor 
bestrijdingsmiddelenn wordt wel beschouwd als voorloper van de huidige risico-
beoordelingenn op milieugebied. Bij de beoordeling van DDT indertijd vormden 
laboratoriumgegevenss inzake carcinogene effecten - en niet de mogelijke lange-
termijneffectenn - de aanvankelijke basis voor de risicobeoordeling.148 

VerschillenVerschillen in (uitkomsten van) risicobeoordeling 
Datt het risicomanagement op basis van een risicobeoordeling heel verschillend 
kann uitpakken, illustreert een studie naar aanleiding van de besluitvorming in de 
jarenn zeventig over de bestrijdingsmiddelen aldrin en dieldrin, in een vergelijken-
dee studie naar de regulering in de VS en Groot Brittannië. De EPA beëindigt de 
registratiee van deze stoffen op basis van potentieel gevaar. De Britse overheid 
concludeertt dat hiervoor onvoldoende bewijs is. Vogel schrijft dit in zijn verge-
lijkendee studie toe aan de snellere geneigdheid van de Amerikaanse overheid - in 
vergelijkingg met de Britse - tot regulerende actie op basis van inzichten die ach-
teraff  nogal eens onjuist bleken te zijn.149 Wargo laat in zijn historische analyse 
vann de besluitvorming over bestrijdingsmiddelen in de VS, eveneens voor aldrin 
enn dieldrin, zien dat de beëindiging in de VS pas plaatsvindt in vervolg op een 
juridischee procedure die een milieugroep gedurende vijfjaar voert.150 

Datt ook de risicobeoordeling zelf verschillend kan uitpakken, afhankelijk van 
hett 'regulatory regime', komt naar voren uit een studie van Halffman. Deze be-
schrijftt het grensvlak van wetenschap en beleid, onder meer naar aanleiding van 
dee EP A-besluitvorming over bestrijdingsmiddelen in de VS. Hij beschrijft bij-
voorbeeldd dat de 'expert-cultuur' van de registratie-instantie medebepalend is 
voorr de wijze van beoordelen vanwege de grote invloed op de aard van de tests 
diee vereist worden. De rol van de wetenschap (in casu de eco-toxicologie) ver-
schilt,, afhankelijk van het geheel van factoren (mensen, teksten, objecten en de 
geïnstitutionaliseerdee relaties daartussen) welke betrokken zijn bij de regulering 

Rodrickss en Chaisson 1999, p. 114-128. 
Andersonn 1990, p. 570-571. 
Vogell  1986, p. 181-188, in het bijzonder p. 183. 
Wargoo 1998, p. 88. 
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vann gevaarlijke stoffen.l51 

Bijj  risicobeoordeling is essentieel hoe omgegaan wordt met onzekerheden die 
daaraann inherent zijn. Omdat deze beoordeling zich afspeelt op het grensvlak van 
wetenschap,, beleid en recht152 heeft dit bij de EPA onder meer geleid tot het 
creërenn van de Scientific Advisory Panel en de Science Advisory Board. Ver-
schillendee wetenschappelijke inzichten komen hier bijeen en de rol van de weten-
schapp in de besluitvorming wordt versterkt. Onzekerheden zouden op deze wijze 
beperktt of tenminste beter in kaart gebracht worden, zo werd verondersteld.153 

Dee beoordelingsmodellen van de EPA zijn in de loop van de tijd uitgewerkt 
inn het kader van de 'special review' (zie par. 22.1). Sinds de wetswijziging van 
19966 zijn ingrijpende wijzigingen in het FIFRA-beoordelingskader in gang gezet, 
doorr de genoemde 'aggregate exposure'- en de 'cumulative effects'-benadering 
enn door verscherping van een veiligheidsfactor voor kwetsbare groepen. 

Inn een vergelijkende studie tussen het reguleringssysteem van de VS en van 
dee EG wordt geconcludeerd dat de benadering bij het reguleren van risico, na 
aanvankelijkee verschillen, nu meer op één lijn komt.154 De risicobenadering die 
vanaff  de jaren zeventig in de VS tot ontwikkeling kwam en de bijbehorende 
institutionelee aspecten daarvan, zoals de inbreng van belangengroepen, spelen nu 
opp vergelijkbare wijze binnen de EG. De kosten-batenanalyse zoals die plaats-
vindtt in de VS wordt daarbij vergeleken met het proportionaliteitsprincipe dat in 
dee EG wordt gehanteerd. Dit neemt niet weg dat de juridische en beleids-struc-
tuurr verschillend blijft , waarbij de voorzorgbenadering in de VS meer in de 
risicobeoordelingg is ingebed, terwijl dat in de EG meer deel is van het risico-
management.1555 Deze vergelijkende studie is niet specifiek gericht op (stoffen 
voor)) bestrijdingsmiddelen. 

Inn een vergelijkende studie die wel specifiek gericht is op actieve stoffen 
voorr bestrijdingsmiddelen, waarbij de risicomanagemenmaatregelen van de EPA 
enn van de World Health Organization (WHO) met betrekking tot de ADI-norm 
(Acceptablee Daily Intake) zijn vergeleken, wordt geconcludeerd dat de EPA-
normenn op dit gebied (voedselveiligheid) meer blijk geven van voorzorg.156 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Uitt studies waarbij normstelling en beoordeling in de VS en in de EG worden 
vergeleken,, komt het beeld naar voren dat ontwikkelingen in de VS met betrek-
kingg tot de beoordeling van stoffen, op hoofdlijnen en in een andere context vaak 
naa enige tijd ook in de EG plaatsvinden. 

Dee besluitvorming op basis van de risicobeoordeling kan in het kader van de 

1511 Halffman 2003, p. 24-25, 227-251. 
1522 Zie hierover Vogel 2003 en Van Zwanenberg en Stirling 2003. 
1533 Aldus de conclusie van Crawford-Brown, 2001, par. VII . 
1544 Vogel 2003, p. 41-42. 
1555 Aldus Vogel 2003, p. 41-52. In een reactie op de benadering van Vogel benadrukken Van Zwanen-

bergg en Stirling onder meer dat verschillen in benadering van risicobeoordeling en voorzorg niet 
zozeerr gezien moeten worden tussen de systemen van de VS en de EG maar binnen ieder van die 
systemenn (Van Zwanenberg en Stirling 2003, p. 54). 

1566 Gray 2004. 
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FIFRAA breder en meer openbaar worden getoetst, door de inspraakmogelijkhe-
denn en deskundigen-consultaties. 

21.5.421.5.4 Het gebruik van eerder geleverde gegevens 

Gegevenss die een registratie-aanvrager of-houder overlegt, worden op grond van 
dee FIFRA beschermd door een uitgebreide regeling over het gebruik van eerder 
geleverdee gegevens.157 

Registratie-aanvragerss mogen in bepaalde gevallen volstaan met het verwij-
zenn naar gegevens die eerder door een ander zijn aangeleverd. Het geven van 
compensatiee aan de eerdere aanvrager is dan veelal vereist. De EPA mag de 
eerderr geleverde gegevens alleen onder voorwaarden gebruiken voor een volgen-
dee registratie-aanvraag. Uitgangspunt is dat degene die onderzoeksgegevens 
levertt gedurende een bepaalde tijd gecompenseerd wordt door degene die naar 
dezee gegevens verwijst. De wet geeft aan op welke wijze de volgende aanvrager 
enn de eerdere leverancier van gegevens tot overeenstemming moeten zien te 
komen.. Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen, kan de EPA een 
besluitt nemen. Bovendien geldt voor gegevens inzake nieuwe stoffen gedurende 
eenn bepaalde tijd een exclusief gebruiksrecht (exclusive use).158 

Dezee gegevensbescherming moet worden onderscheiden van die van de octrooi-
wetgeving.. Een patent kan in bepaalde situaties ook betrekking hebben op (combi-
natiess van) stoffen. Ingevolge de patent-wetgeving wordt aan een eigenaar van een 
patentt een bescherming van 20 jaar verleend, vanaf de indieningsdatum. Patentge-
gevenss zijn openbaar vanaf het moment van indiening. Op dat moment is nog niet 
zekerr of het patent verleend zal worden. Vanwege deze onzekerheid, vanwege de 
langee duur van ontwikkeling van een nieuw middel en vanwege het feit dat niet 
allee landen een patentbescherming kennen, zijn er voor- en nadelen aan het aanvra-
genn van een patent in verband met een registratie of toelating.159 

Dee gegevensbeschermingsregeling is controversieel sinds deze in 1972 in de wet 
werdd opgenomen. Ten tijde van die wetswijziging waren grotere bedrijven sterk 
tegenn het 'meeliften*  van andere bedrijven. Een stimulans voor onderzoek naar 
nieuwee producten zou hierdoor ontbreken. 

Milieugroepenn pleitten juist vóór de regeling inzake het samenwerken bij 
gegevenslevering,, met het oog op beperking van het aantal dierproeven bij de te 
verrichtenn onderzoeken. Uiteindelijk werd een compromis in de wet opgenomen, 
waarbijj  de gegevens gebruikt mogen worden indien de aanvrager een redelijke 

77 U.S.C.A. § 136a(c)(l)(F). 
77 U.S.C.A. § 136a(c)(l)(F)(i) en (iii) . 
Ziee in verband met inerte stoffen bijvoorbeeld Final report to the Pesticide Program Dialogue 
Committeee on the activities of the Inert Disclosure Stakeholder Workgroup, Discussion Paper 5, 
<< www.epa.gov/oppfod01/cb/ppdc/inert/finalrpt.htm> (geraadpleegd januari 2004). Zie ook Deel 
II ,, par. 4.7.4.1. 

http://www.epa.gov/oppfod01/cb/ppdc/inert/finalrpt.htm
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vergoedingg heeft aangeboden aan degene die de gegevens eerder leverde.160 

21.5.4.121.5.4.1 Exclusive use 
Degenee die gegevens levert over een nieuwe actieve stof heeft tien jaar (na eerste 
registratie)) een exclusief gebruiksrecht. Gedurende deze periode kan alleen met 
toestemmingg van deze registratiehouder naar deze gevens worden verwezen door 
eenn volgende aanvrager.161 

Voorr 'minor use'-toepassingen geldt een verlengde 'exclusive use'-periode. 
Dee periode is dan één jaar langer voor iedere drie minor use-toepassingen, gere-
gistreerdd na de wetswijziging van 1996 en binnen zeven jaar na aanvang van de 
'exclusivee use'-periode, tot een maximum van drie extra jaren. Hierbij moet het 
gaann om toepassingen waarvoor onvoldoende alternatieven zijn, waar de alterna-
tievenn grotere milieu- of gezondheidsrisico's inhouden, waar de toepassing be-
langrijkk is in verband met resistentie of geïntegreerde bestrijding.162 

Naa afloop van de 'exclusive use'-periode en de compensatieperiode, mag de 
EPAA de betreffende gegevens gebruiken, ook zonder toestemming van de leve-
rancierr van de gegevens en zonder compensatie-aanbod van de aanvrager.163 

21.5.4.221.5.4.2 Compensatie 
Voorzoverr de 'exclusive use'-regeling niet van toepassing is, geldt een compen-
satieperiodee van vijftien jaar na levering, gedurende welke de EPA de gegevens 
alleenn onder voorwaarden mag gebruiken. Een volgende aanvrager moet de 
oorspronkelijkee gegevensleverancier een aanbod tot compensatie doen, voor het 
gegevensgebruik.. Wanneer binnen 90 dagen geen overeenstemming is bereikt 
overr het aanbod of over een procedure om tot overeenstemming te komen, mag 
elkk der partijen een bindende arbitrage in gang zetten. Wanneer de EPA conclu-
deertt dat de eerste gegevensleverancier niet heeft meegewerkt, dan verliest deze 
hett recht op compensatie. Wanneer de conclusie luidt dat de volgende aanvrager 
niett heeft meegewerkt, volgt afwijzing van de registratie-aanvraag of beëindiging 
vann de betreffende registratie. Voordat deze actie wordt ondernomen, krijgen de 
betrokkenn partijen een termijn om te reageren.164 

21.5.521.5.5 Procedures inzake compensatie voor het gebruik van gegevens 

Dee FIFRA-compensatieregeling voor het gebruik van eerder geleverde gegevens 
iss sterk gericht op procedures en weinig op materiële normen.165 Over de re-

Ziee bijvoorbeeld Lewis 1990, p. 17-26 - 17-29. In vergelijkbare zin Miller 2003, p. 660-662. 
Fergusonn en Gray 1989, p. 10074, beschrijven dat de procedure voor de 'follow-on'-registratie-
aanvragerss in de wet werd opgenomen om onnodig dubbel onderzoek te voorkomen. 
77 U.S.C.A. § 136a(c)(l)(F)(i). 
ld.ld. § 136a(c)(l)(F)(ii). Dit artikel voorziet er ook in dat de uitbreiding van de exclusive use periode 
vervaltt als registratie en marketing voor de minor use-toepassing niet worden doorgezet. 
ld.ld. § 136a(c)(l)(F)(iv). 
ld.ld. § 136a(c)(l)(F)(iii). 
Bergesonn en Campbell (1999, p. 68) noemen dit als verklaring voor het grote aantal geschillen. 

160 0 

161 1 

162 2 

163 3 

164 4 

165 5 
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gelingg is veel geprocedeerd.166 

Tussenn 1972 en 1978 besliste de EP A over geschillen op dit gebied, via 
hearings,, onder leiding van een Administrative Law Judge (A.L.J.)167 De Ad-
ministratorr volgde de A.L.J, doorgaans.168 Op initiatief van de EPA, die on-
voldoendee expertise op dit gebied meende te hebben, werd in 1978 een arbitrage-
regelingg in de FIFRA opgenomen.169 De arbitrage170 is bindend. Beroep te-
genn de uitspraken kan alleen worden ingesteld bij fraude, andere misleiding, 
wangedragg en dergelijke, van de betrokken partijen of de arbiter.171 In 1978 is 
ookk een 'exclusive use-'bepaling toegevoegd, voor geheimhouding van gegevens 
overr nieuwe stoffen.172 

Dee arbitrageregeling werd betwist tot aan het Supreme Court. Deze oordeelt 
datt de overdracht van federale juridische bevoegdheid aan de arbiters - wier 
uitsprakenn niet voor beroep vatbaar zijn - in overeenstemming was met het wet-
telijkk recht op compensatie.173 Over de basis van de compensatieregeling - het 
gebruikk van gegevens van anderen - luidt het oordeel van het Hof dat er vóór 
19722 en na 1978 geen sprake was van een 'taking'. Het gebruik maken van het 
eigendomsrechtt op de gegevens is niet onconstitutioneel en de registratiehouders 
kondenn redelijkerwijs niet verwachten dat gegevens niet gebruikt zouden worden. 
Alleenn voor de periode tussen 1972 en 1978 is dit anders. Er zijn echter vol-
doendee compensatiemogelijkheden, bijvoorbeeld door de Staat te dagvaarden 
indienn onvoldoende compensatie is geboden, aldus het Hof.174 

Overr de hoogte van het compensatiebedrag deden de EPA en de arbiters onder 
meerr de volgende uitspraken. 

Dee EPA bepaalt in 1981 dat een redelijke compensatie inhoudt dat onder-
zoekskostenn worden vergoed, met een correctie voor inflatie en enige jaren 
marktaandeell  van de gebruikers van de gegevens. Een claim voor royalties 
overr de verkoop, vanwege uitgespaarde onderzoekstijd, wordt verworpen.175 

Dee EPA bepaalt in 1982 dat het te compenseren bedrag wordt bepaald door de 
kostenn van de gegevensleverancier en niet door het voordeel dat de volgende 
registratiehouderr heeft. Compensatie voor 'verliezen' op eerder ontwikkelde 

1666 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van Lewis 1990, p. 17-29 - 17-36, en van Miller 2003, p. 
660-662. . 

1677 De Administrative Law Judge, vroeger hearing examiner genaamd, werkt binnen de agency maar 
staatt los van het besluitvormingsproces van de agency. 

1688 Miller 2003, p. 660-662. 
1699 Lewis 1990, p. 17-30. 
1700 De Federal Mediation and Conciliation Service (FMCS) heeft haar arbitragebevoegdheden gedele-

geerdd aan de American Arbitration Association (AAA) (Lewis 1990, p. 17-30). 
1711 7 U.S.C.A. § 136a(c)(l)(F)(iii). 
1722 Lewis 1990, p. 17-29 - 17-30. 
1733 Thomas v. Union Carbide Agric. Products Co., 473 U.S. 568, 595 (1985). 
1744 Ruckelshaus v. Monsanto, 467 U.S. 986, 1016, 1020 (1984). 
1755 Miller 2001, p. 614 en Lewis 1990, p. 17-32, verwijzend naar Ciba Geigy Corp. v. Farmland 

Industries,Industries, Inc., FIFRA Comp. Dockets Nos. 33, 34, 41, Initial Decision (EPA, August 19, 1980), 
Finall  Order issued by the Judicial Officer (April 30, 1981), Affirmed by the Administrator (July 
28,, 1981). 
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maarr niet op de markt gebrachte producten, wordt niet toegekend.176 

Naa arbitrage krijgt de gegevensleverancier een vergoeding van gemaakte 
onderzoekskostenn en royalties op de winst die de gegevensgebruiker op het 
middell  in tien jaar zou behalen.177 

Bijj  een 'data call-in' luidt de arbitrage-beslissing dat rekening moet worden 
gehoudenn met het door de gegevensleverancier geïnvesteerde kapitaal, met 
inflatie,, met toekomstige verkopen, met de overdraagbaarheid van registraties 
enn met het effect van het vernieuwen van een lopende registratie op wereldwij-
dee verkoopmogelijkheden.178 

Eenn door een registratiehouder te betalen compensatie wordt ten dele geba-
seerdd op een marktaandeel: iedere volgende registratiehouder zou 10% dienen 
tee betalen van de onderzoekskosten plus een aanvulling gebaseerd op het 
maximumm marktaandeel voor de eerste vijfjaar na registratie. Alleen gegevens 
diee door de EPA gevraagd en geaccepteerd zijn, komen in aanmerking voor 
dee berekening. Het marktaandeel wordt aan een maximum gebonden.179 

Bijj  een 'data call-in' moet een tweede registratiehouder 35% betalen van de 
gemaaktee kosten en van toekomstige kosten zodra de producent deze kosten 
maakt.. Hiermee wordt de benadering van de voorgaande zaak (pas betalen 
nadatt de EPA onderzoeken heeft geaccepteerd) losgelaten180 

Lewiss concludeert in 1990 voorzichtig dat de arbitragebesluiten iets gunstiger 
lijkenn voor de leveranciers van de gegevens dan de eerdere EPA-besluiten.181 

Medee op basis van een aantal meer recente arbitrage-uitspraken wordt in de 
literatuurr geconcludeerd dat bij de arbitrage doorgaans meewegen de directe 
onderzoekskosten,, administratieve overhead, rente, versnelde markttoegang, 
gemistee kansen voor de gegevensleverancier gedurende het ontwikkelen van de 
onderzoeksgegevenss en de risico's die een volgende aanvrager niet heeft gelo-
pen.182 2 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
InIn vergelijking met de compensatie- en arbitrageregeling in het kader van de 
FIFRAA oogt de Bmw-regeling eenvoudig en beperkt. De Bmw voorziet niet in 
arbitrage.. De Bmw-compensatieperiode is korter (10 jaar). De compensatierege-
lingg betreft alleen onderzoek op basis van dierproeven. Daarvoor is er niet alleen 
eenn procedure (via het CTB) maar ook een eenvoudige berekening van het be-

Lewiss 1990, p. 17-32/33, verwijzend naar Union Carbide v. Thompson-Hay ward Chemical Co., 
FIFRAA Comp. Docket No. 27, Initial Decision (EPA July 13, 1982). 
Lewiss 1990, p. 17-33, verwijzend naar Stauffer Chemical Co. v. PPG Industries, Inc., Docket No. 
16-199-077-822 FIFRA (1983)(Birch, Smolka and Vassil, Arbs.). 
Lewiss 1990, p. 17-33, verwijzend naar FMC Corporation v. Tricon International, Docket No. 16-
199-0033-84GG FIFRA (Foy, Krister and Morris, Arbs.). 
Lewiss 1990, p. 17-34, verwijzend naar DuPont v. Griffin Corp. andDrexel Chemical Corp., Doc-
kett No. 16-171-0080-86M (1988) (Birch, Juten and Foy, Arbs.). 
Lewiss 1990, p. 17-35, verwijzend naar American Cyanamid Co. v. Aceto, Docket No. 13-171-
0800-855 (1989) (Juten, Foy and Mathis, Arbs.). 
Lewiss 1990, p. 17-32. 
Bergeson,, Campbell en Auerbach 1999, p. 66. 
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dragg (onderzoekskosten minus 10% voor ieder jaar van toelating). De Bmw-
bemiddelingsregelingg betreft alleen dierproefgegevens terwijl de FIFRA-regeling 
allee onderzoeksgegevens betreft (zie Deel III , par. 11.4.5). 

21.66 Uitzonderingen op de registratie en specifieke bepalingen 

21.6.121.6.1 De voorwaardelijke registratie (conditional registration) 

Dee EPA mag een middel in een aantal gevallen, als niet alle gegegevens geleverd 
zijn,, voorwaardelijk registreren of de registratie voorwaardelijk wijzigen of 
uitbreiden: : 

wanneerr middel en gebruik (vrijwel) identiek zijn aan een geregistreerd 
middell  en het toe te staan gebruik geen belangrijke toename zal inhouden 
vann het risico op onredelijke nadelige milieu-effecten;183 

wanneerr voor 'additional uses' een middel nog niet alle, maar naar het oor-
deell  van de EPA wel voldoende, gegevens geleverd zijn en het voorgesteld 
gebruikk niet zal leiden tot belangrijke toename van het risico op nadelige 
milieu-effecten.. Hierbij mag er geen risico zijn voor de consument. Het mag 
geenn toepassing op belangrijke voedingsgewassen betreffen of een toepassing 
opp kleinschaliger gewassen (minor crops) waarvoor een alternatief met min-
derr risico's voorhanden is;184 

wanneerr het middel een actieve stof bevat die niet is opgenomen in een 
recentelijkk beoordeeld middel en nieuwe gegevens gevraagd zijn: gedurende 
dee periode die nodig is voor het leveren van ontbrekende gegevens; hier 
geldenn strenge voorwaarden; de EPA moet onder meer vaststellen dat geen 
sprakee is van enig onredelijk nadelig milieu-effect en het gebruik moet in het 
algemeenn belang zijn.185 

Dee registratie is 'voorwaardelijk' omdat de vereisten van gegevenslevering gel-
denn zoals voor een vergelijkbaar middel.186 De voorwaardelijke registratie be-
treftt de latere ('me-too') aanvragers. Zij hoeven bij een - door hen aan te tonen -
erkendee lacune in de gegevenslevering van eerdere registratiehouders, de be-

treffendee gegevens evenmin (nog) te leveren.187 

Dee voorwaardelijke registratie werd in 1978 in de FIFRA opgenomen van-
wegee de zogenaamde 'double standard' die was ontstaan na verscherping van de 
registratiecriteriaa in 1972. Bestaande middelen die niet aan de criteria van 1972 

77 U.S.C.A. § 136a(c)(7)(A). 
ld.ld. § 136a(c)(7)(B). 
ld.ld. § 136a(c)(7)(C). Zie ook de EPA mies in 40 C.F.R. 245 §§ 152.113 en 152.114. Een voor-
waardelijkee registratie van een middel met een nieuwe actieve stof wordt zelden toegestaan (Lewis 
1990,, p. 17-14). 
Mille rr (2003, p. 655) merkt op dat een voorwaardelijke registratie verboden is wanneer er een 
Noticee of Rebuttable Presumption against Registration (RPAR) is uitgevaardigd en voor de betref-
fendee toepassing op een 'minor erop' een middel beschikbaar is waarvoor geen RPAR geldt. (Over 
dee RPAR zie par. 22.1) 
77 U.S.C.A. § 136a(c)(7)(A) en (B), laatste volzin. 
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voldeden,, bleven toch op de markt, terwijl (vrijwel) identieke nieuwe middelen 
well  aan de nieuwe criteria moesten voldoen. In de literatuur wordt opgemerkt 
datt de voorwaardelijke registratie, die bedoeld was als tijdelijke maatregel na het 
stagnerenn van de herziening van de bestaande registraties, meer regel werd dan 
uitzondering.188 8 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Ookk in het kader van de Bmw-toelating zijn er voorwaardelijke toelatingen. Voor 
dee implementatie van richtlijn 91/414 gebeurde dat in de toelatingspraktijk, waar 
bijvoorbeeldd een 'verlenging onder voorwaarden' eerder regel was dan uitzonde-
ring.. De procedurele verlenging in afwachting van een beoordeling en de uit-
breidingg stoelating zijn in zekere mate vergelijkbaar met de 'conditional registrati-
on'. . 

21.6.221.6.2 De vergunning voor proefdoeleinden 

Dee EPA kan voor proefdoeleinden een 'experimental use permit' verlenen voor 
eenn niet-geregistreerd middel. Deze vergunning mag alleen worden verleend 
indienn het gebruik noodzakelijk is ter verkrijging van gegevens die vereist zijn 
voorr een registratie. De wet bevat een termijn van 120 dagen (nadat alle gege-
venss binnen zijn) voor de besluitvorming.189 Van de vergunning wordt medede-
lingg gedaan in het Federal Register, waarbij onder meer actieve stof, gebruikspa-
troonn en hoeveelheden worden gepubliceerd.190 

Proceduress en voorschriften zijn uitgewerkt in EPA-regels.191 De aanvraag 
moett worden gepubliceerd en indien de belangen daartoe aanleiding geven, kan 
eenn openbare hearing volgen.192 De vergunning voor proefdoeleinden wordt 
verleendd voor een beperkte periode, doorgaans eenjaar. Verlenging is mogelijk 
opp aanvraag.193 Gebruiksvoorschriften kunnen in de vergunning worden opge-
nomen.. De EPA kan de vergunning op ieder moment intrekken indien deze oor-
deeltt dat voorschriften worden overtreden of dat deze inadequaat zijn om onre-
delijkee nadelige milieu-effecten te vermijden.m 

Dee EPA kan een staat de bevoegdheid verlenen vergunningen voor proef-
doeleindenn te verstrekken. De staat dient daarbij, behalve aan de FIFRA-bepalin-
gen,, ook te voldoen aan de EPA-regels.195 De C.F.R. bevat de vereisten voor 
hett door de EPA goed te keuren staatsplan, waaronder de voorwaarden voor de 
vergunningverleningg en rapportageverplichtingen voor het bevoegd gezag van de 
staat.. De vergunning wordt voor niet langer dan drie jaar verleend, maar kan 
verlengdd worden. De vergunning kan alleen betrekking hebben op middelen die 

1888 Miller 2003, p. 655; Lewis 1990, p. 17-13. 
1899 7 U.S.C.A. § 136c{a). 
1900 40 C.F.R. § 172.11. 
'911 40 C.F.R. part 172. 
1922 40 C.F.R. § 172.11 bevat publicatievereisten. 
1911 40 C.F.R. § 172.9. 
1944 7 U.S.C.A. § 136c(c){e). 
1955 Id. § 136c(f) en 40 C.F.R. §§ 172.20-172.26. 
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dee staat mag registreren. Dat betekent dat de stoffen waarvoor een federale 
'cancellation'' of 'suspension' geldt of die niet eerder federaal zijn geregistreerd 
voorr deze vergunning niet in aanmerking komen.196 

Err is een aparte regeling voor genetisch gemodificeerde bestrijdingsmidde-
len.. Deze bevat ook een notificatieregeling voor degene die een test wil uit-
voeren.1977 De EPA heeft hier een belangrijke discretionaire bevoegdheid voor 
hett stellen van eisen in vervolg op de notificatie.198 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Anderss dan bij de FIFRA wordt een aanvraag voor een vergunning voor proef-
doeleindenn in het kader van de Bmw niet gepubliceerd. 

Dee FIFRA-vergunning voor proefdoeleinden is vergelijkbaar met de Bmw-
ontheffingg voor proefdoeleinden. De FIFRA-vergunning verlening is, onder meer 
vanwegee de publicatie-voorschriften, met meer waarborgen omgeven dan de 
proceduree bij de Bmw-ontheffing. 

21.6.321.6.3 De vrijstelling vanwege noodsituaties 

Wanneerr de EPA van oordeel is dat een noodsituatie dat vereist, kan deze een 
anderee agency vrijstellen van FIFRA-voorschriften. De wettekst verleent de EPA 
uitdrukkelijkk beleidsvrijheid in deze vrijstellingsregeling. De EPA moet bij de 
besluitvormingg wel de Secretary of Agriculture en de 'Governor' van de staat die 
dee beoordeling vraagt, raadplegen.199 EPA-regels geven de volgende invulling 
aann het begrip noodsituatie (emergency condition): 

'ann urgent, non-routine situation that requires the use of a pesticide(s) and shall be 
deemedd to exist when: 
(1)) No effective pesticides are available under the Act that have labeled uses regis-
teredd for control of the pest under the conditions of the emergency; and 
(2)) No economically or environmentally feasible alternative practicies which provi-
dee adequate control are available; and 
(3)) The situation: 
(i)) Involves the introduction or dissemination of a pest new to or not theretofore 
knownn to be widely prevalent or distributed within or throughout the United States 
andd its territories; or 
(ii)) Will present significant risks to human health; or 
(iii )) Will present significant risks to threatened or endangered species, beneficial 
organisms,, or the environment; or 
(iv)) Will cause significant economic loss due to 
(A)) An outbreak or an expected outbreak of a pest; or 
(B)) A change in plant growth or development caused by unusual environmental 

400 C.F.R. §§ 172.23-172.26. 
40C.F.R.. §§ 172.43-172.59. 
400 C.F.R. § 172.50. 
77 U.S.C.A. § 136p. 
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conditionss where such change can be rectified by the use of a pesticide(s).'200 

Dee EPA onderscheidt hierbij uitzonderingen voor situaties van quarantaine en 
vann volksgezondheid, voor crises en specifieke uitzonderingen.201 In het ver-
ledenn is van deze vrijstelling een ruim gebruik gemaakt. Een GAO-rapportage uit 
19922 concludeert dat veelvuldig gebruik van de vergunning voor noodsituaties de 
EPA-registratiee heeft doorkruist. In de periode 1978 tot 1992 hebben de EP A en 
dee staten circa 4000 uitzonderingen vanwege noodsituaties toegekend, waarbij 
velee jaar najaar wederom werden toegekend. In één geval duurde de 'emergen-
cy'' circa twaalf jaar.202 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee noodsituaties zijn in de FIFRA ruimer omschreven dan in art. 16a Bmw, 
onderr meer omdat de FIFRA hiertoe ook bepaalde economische verliezen rekent 
enn omdat niet gesproken wordt van 'onvoorzien' maar van 'urgent, niet-routine-
matig'.. Art. 16aa Bmw verleent de betrokken minister evenwel 'wanneer de 
belangenn van de landbouw dat dringend vereisen' een bevoegdheid tot onthef-
fingg verlening die veel ruimer is dan de bevoegdheid die de FIFRA toekent. 

21.6.421.6.4 De 'special local needs registration' 

Dee FIFRA biedt staten onder voorwaarden de mogelijkheid een middel te regis-
trerenn voor een toepassing waarop de federale registratie van het betreffende 
middell  geen betrekking heeft. Het middel moet al wel federaal geregistreerd zijn. 
Hett mag dus niet gaan om een toepassing die eerder door de EPA is afgewezen 
off  beëindigd. Voorwaarde is dat de betreffende toepassing van het middel nood-
zakelijkk is vanwege specifieke behoeften binnen de staat.203 Zie over de be-
voegdheidsverdelingg tussen de federale - en staatsoverheid par. 20.7.3.4. 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee Bmw kent geen instrument dat vergelijkbaar is met de 'special local needs 
registration'.. Op EG-niveau kan de uitzonderingsmogelijkheid in het kader van 
dee wederzijdse erkenningsregeling worden genoemd, zij het dat de uitzonderings-
mogelijkheidd met het oog op lidstaatspecifieke omstandigheden van deze EG-
regelingg meer gericht is op beperking van de toelating - ten opzichte van een 
anderee lidstaat - dan op uitbreiding daarvan. 

2000 40 C.F.R. § 166.3(d). 
2011 40 C.F.R. § 166.2. 
2022 P. Guerrero in GAO/T-RCED-92-77, 1992, p. 6. Rodgers (1977, p. 876) merkte indertijd op dat 

mett deze vrijstelling vrijwel alle besluitvormingsbevoegdheden worden overgedragen aan degene die 
dee vrijstelling aanvraagt. 

2033 7 U.S.C.A. § 136v(c). 
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21.6.521.6.5 Andere uitzonderingen 

Inn bepaalde gevallen kan de Administrator via regelgeving een bestrijdingsmiddel 
uitzonderenn van de FIFRA-voorschriften. Dat kan gebeuren indien een middel 
naarr de mening van de Administrator voldoende is gereguleerd door een andere 
federalee Agency of indien FIFRA-regulering niet noodzakelijk is om aan de 
doelstellingenn van de wet te voldoen.204 Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld bepaal-
dee biologische middelen en bepaalde sterilisatiemiddelen, omdat deze al geregu-
leerdd worden door een andere agency.205 

Eenn andere uitzondering betreft de overdracht (transfer) van een niet-geregis-
treerdd bestrijdingsmiddel aan een andere inrichting (establishment) indien beide 
inrichtingenn geregistreerd zijn, door dezelfde producent worden geleid, en de 
overdrachtt plaatsvindt vanwege verpakking of gebruik als onderdeel van een 
anderr bestrijdingsmiddel. Ook een overdracht die in overeenstemming is met 
vereistenn voor een experimental use permit is uitgezonderd.206 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Ingevolgee de Bmw heeft de betrokken minister een ongeclausuleerde bevoegd-
heidd tot het buiten toepassing verklaren van de wet voor bepaalde (groepen van) 
bestrijdingsmiddelen.. Deze uitzonderingsmogelijkheid (art. 1, derde lid, Bmw) 
iss ruimer dan die welke de Administrator heeft ingevolge de FIFRA. 

21.77 Productie van bestrijdingsmiddelen 

Ookk de inrichting waar een (actieve stof voor een) bestrijdingsmiddel wordt 
geproduceerd,, moet ingevolge de FIFRA aan voorschriften voldoen. De wet ver-
eistt dat deze inrichting een registratie heeft.207 Deze registratie, die de EPA op 
aanvraagg moet verlenen, schept voor de producent die de inrichting drijft admi-
nistratievee en informatie-verplichtingen, onder meer voor de soorten en hoeveel-
hedenn geproduceerde en verhandelde middelen en stoffen. Ook moet deze produ-
cent,, op verzoek, informatie geven over namen en adressen van afnemers ingeval 
vann een 'stop sale order'.208 De door producenten verstrekte gegevens worden, 
mett uitzondering van de namen van middelen of stoffen, als vertrouwelijk be-
schouwdd en vallen onder de FIFRA-regeling inzake gegevensbescherming.209 

Dee EPA mag regels stellen die (onder meer) producenten verplichten tot het 
registrerenn van en inzage geven in gegevens die noodzakelijk zijn voor de hand-
having.2100 Zij moeten ook, indien dat vereist is in verband met handhaving, 

ld.ld. § 136w(b). 
400 C.F.R. §§ 152.20 en 152.25. Zie verder over uitgezonderde middelen par. 20.2.1. 
77 U.S.C.A. § 136a(b)(l)(2). 
ld.ld. § 136e(a). 
ld.ld. § 136e(a)-(c). 
ld.ld. § 136e(d). Zie Lewis 1990, p. 17-47 en 17-48. 
ld.ld. § 136f(a). Regels zijn gesteld in 40 C.F.R. §§ 169.1-169.3. Producenten zijn onder meer ver-
plichtt gegevens als naam, samenstelling en hoeveelheden, ontvangstdocumenten, kopieën van be-
paaldee reclame-activiteiten enige jaren te bewaren. 

204 4 

205 5 

206 6 

207 7 

208 8 

209 9 

210 0 
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aann EPA-medewerkers op verzoek inzage verstrekken in gegevens inzake leve-
ring,, vervoer, in voorraad hebben en dergelijke.211 

VergelijkingVergelijking FIFRA-Bmw 
Anderss dan de FIFRA heeft de Bmw geen betrekking op productie-inrichtingen. 

21.88 Uitvoer  van bestrijdingsmiddelen 

Dee VS hebben het Verdrag van Rotterdam212 ondertekend, maar - begin 2004 -
nogg niet geratificeerd. De Prior Informed Consent (PlC)-procedure van dit 

Verdragg is daarom per die datum niet van toepassing op de uitvoer.213 De VS 
hebbenn een eigen kennisgevingsstelsel voor de uitvoer van stoffen die in aanmer-
kingg komen voor PIC. Dat betreft middelen die op de UNEP/FAO PIC-lijst staan 
enn andere middelen waarvan registraties in de VS vanwege gezondheid of milieu 
zijnn beëindigd of sterk beperkt.214 

Voorr de uit te voeren bestrijdingsmiddelen gelden enkele verpakkings- en eti-
ketteringsvereistenn en administratie- en informatieverplichtingen.215 Ook midde-
lenn die geen registratie hebben, mogen worden uitgevoerd. Het etiket dient dan 
tee vermelden dat het een in de VS niet-geregistreerd middel betreft.216 Vooraf-
gaandd aan de uitvoer van een dergelijk middel moet een verklaring door de bui-
tenlandsee koper ondertekend zijn, met de bevestiging dat het middel in de VS 
niett geregistreerd is. Deze 'Purchaser Acknowledgement Statement' moet over-
handigdd worden aan een officiële vertegenwoordiger van het ontvangende 
land.2177 De EPA dient andere landen en internationale organisaties te notifice-
renn over in werking tredende besluiten inzake registratie, 'cancellation' en 'sus-
pension'.2188 Dit exportbeleid dateert uit 1993.219 

Inn de literatuur is er van diverse zijden kritiek op de uitvoer. Begin jaren negentig 
wordtt gesignaleerd dat de exportbepalingen niet goed functioneren. Zo hoeft bij de 
uitvoerr niet op antwoord van het importerende land te worden gewacht. De hand-
havingg is problematisch omdat de bepalingen geen overtreder aanwijzen wanneer 

2.11 ld. § 136f(b). 
2.22 UNEP and FAO Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain 

Hazardouss Chemicals and Pesticides in International Trade (Verdrag van Rotterdam, 10 september 
1998;; in werking getreden 27 februari 2004). Zie Deel II , par. 6.7 en zie <www.pic.int/in-
dex,, html > . 

2133 Zie hierover par. 6.7. Zie tevens <www.pic.int/index.html>. 
2144 U.S. EPA, Trade Issues <www.epa.gov/oppfeadl/international/trade-issues.htm> (updated 11 

aprill  2003). Zie voor de stoffen de 'UN PIC & US PIC-Nominated Pesticides List', <www.e-
pa.govv /oppfeadl/international/piclist. htm >. 

2155 ld. § 136o(a)(l). 40 C.F.R. § 168.65. De etikettering dient bijvoorbeeld zowel in het Engels als in 
dee relevante vreemde talen gesteld te zijn. Par. 168.85 bevat registratieverplichtingen. 

2166 40 C.F.R. § 168.65(b((l)(iii). 
2.77 7 U.S.C.A. § 136o(a)(2). 
2.88 7 U.S.C.A. § 136o(b). 
2199 Beleidsontwikkelingen op dit gebied worden gedetailleerd beschreven in McManus 1999, p. 221-

244. . 

http://www.pic.int/index,%20html
http://www.pic.int/index,%20html
http://www.pic.int/index.html
http://www.epa.gov/oppfeadl/international/trade-issues.htm
http://www.epa.gov%20/oppfeadl/international/piclist.%20htm
http://www.epa.gov%20/oppfeadl/international/piclist.%20htm
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dee buitenlandse koper geen verklaring tekent.220 De General Accounting Office 
concludeertt dat de exportbepalingen niet goed werken, onder meer omdat de EPA 
dezee bepalingen zo uitlegt dat de meeste niet-geregistreerde bestrijdingsmiddelen 
niett onder de notificatiebepalingen vallen.221 

Dee zorg om de 'circle of poison'222 leidt in 1993 tot bijstelling van het EPA-
exportbeleid.. De etikettering dient sindsdien, behalve in het Engels en in de taal 
vann het importerende land, ook in die van het land van definitieve bestemming te 
zijnn gesteld en bevestigingen van ontvangsten moeten per zending gebeuren.223 

Enkelee uitzonderingen op de notificatie-vereisten vervallen.224 

Hett exportbeleid wordt gekarakteriseerd als overbodige bureaucratische papier-
winkel,, waaraan weinig handhavingsprioriteit wordt toegekend,225 maar ook als 
'laissez-fairee approach' die geen rekening houdt met de feitelijke gang van zaken 
bijj  de uitvoer naar ontwikkelingslanden, met ernstige gevolgen voor mens en 
milieuu aldaar.226 

Uitt onderzoek naar de uitvoer van bestrijdingsmiddelen komt naar voren dat het 
jaarlijkss grote hoeveelheden in de VS verboden of zeer ingeperkte middelen 
betreft,, die te karakteriseren zijn als 'extremely hazardous'.227 

Inn dit onderzoek zijn schattingen gemaakt, die per middel onderschattingen kunnen 
zijnn omdat van de helft van de zendingen de naam van het middel niet kon worden 
achterhaald,, vanwege aanduidingen als 'weed killer'. De onderzoeksresultaten 
gevenn aan dat de export jaarlijks toeneemt. Van de middelen die in de VS verbo-
denn of sterk beperkt zijn (meer dan 22 ton per dag, in totaal 11 middelen), ging 
57%% van de uitvoer direct naar derde-wereldlanden en 43% naar havens in Neder-
landd en België. Onder verwijzing naar FAO-onderzoek wordt vermeld dat midde-
lenn die in de VS zijn toegelaten voor restricted use, in veel landen worden gead-

Uramm 1990, p. 465, 474-475. 
GAOO 1989, p. 10. 
Doelendd op het via residuen op voedsel weer terugkomen van (residuen van) bestrijdingsmiddelen 
diee in de VS niet mogen worden gebruikt maar die wel mogen worden geëxporteerd. Deze uitdruk-
kingg is ontleend aan de publicatie van David Weir en Mark Shapiro, Circle of Poison: Pesticides 
andand People in a Hungry World, Oakland: Food First 1981. 
'EPAA tightens rules on exports of products not registered in U.S.', 16 International Environment 
ReporterReporter (4) 1993, p. 135-136 . 
Tweee middelen, op basis van chloride en heptachloor, bleken sinds 1978 een 'exportregistratie' met 
onduidelijkee status te hebben, die was overeengekomen met de producent van de middelen, in het 
kaderr van een registratie-beëindiging in de VS. Hierdoor hoefden de middelen niet te voldoen aan 
dee notificatie-vereisten voor export. Dergelijke 'exportregistraties' bestaan niet meer, aldus EPA-
vertegenwoordigerss in BNA International Environment Reporter, 5 mei 1993, p. 325-326. 
McManuss 1999, p. 232. 
Holleyy 2001, p. 340-385, in het bijzonder p. 350-353. 
Foundationn for Advancements in Science and Education (FASE), Pesticide Project Exporting Risk. 
Hett onderzoek is uitgevoerd vanaf 1991, door het bestuderen van U.S. Customs shipping records. 
Ziee <www.fasenet.org/news.html> (geraadpleegd juni 2003). Van het onderzoek is verslag ge-
daann in Smith 2001, p. 266-274. 

http://www.fasenet.org/news.html
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verteerdd voor general use.228 Uitvoer van middelen van de PIC-lijst vindt soms 
plaatss ook als het land van bestemming heeft aangegeven hier geen prijs op te stel-
len.. In de vier jaar dat de vrijwillig e PIC-overeenkomst in werking is, wordt wel 
eenn belangrijke daling van de uitvoer van PIC-middelen gesignaleerd.229 

Hett onderzoeksverslag vermeldt dat de EPA geen bevoegdheid heeft exportgege-
venss te verzamelen en geen toegang heeft tot informatie in exportverklaringen 
vann het Department of Commerce. Een onderzoeksaanbeveling luidt dan ook dat 
dee EPA deze toegang zou moeten hebben en dat bepaalde gegevens geregistreerd 
enn openbaar gemaakt moeten worden. 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Anderss dan in de VS geldt in Nederland voor de uitvoer van bepaalde stoffen het 
Verdragg van Rotterdam, dat door Nederland is geratificeerd. Het ontvangende 
landd moet op grond daarvan in beginsel expliciet toestemming hebben verleend 
voorr de uitvoer. Bovendien geldt een aantal verdergaande eisen van het kennisge-
vingsstelsell  van EG Verordening 304/2003 inzake de in- en uitvoer van gevaar-
lijkee chemische stoffen. Dat betekent dat de vereisten voor meer stoffen en voor 
meerr landen gelden (zie Deel II, par. 6.7). 

21.99 Invoer  van bestrijdingsmiddelen 

Bestrijdingsmiddelenn die worden geïmporteerd, moeten voldoen aan de FIFRA-
voorschriften.2300 De FIFRA bepaalt dat de toegang geweigerd kan worden voor 
eenn middel dat 'adulterated' of 'misbranded' is, of anderszins niet voldoet aan 
voorschriftenn dan wel gevaarlijk is voor gezondheid of milieu. De Administrator 
wordtt hierbij geïnformeerd door de Secretary of the Treasury en deze laatste kan 
dee toegang weigeren en kan ook vernietiging van een partij gelasten indien de 
geadresseerdee niet binnen een bepaalde termijn zorgt voor het weer uitvoeren 
daarvan.. De kosten van opslag, transport en vernietiging zijn voor rekening van 
dee geadresseerde.231 De EPA ontvangt een Notice of Arrival (NOA) van de 
importeur.. Douanevoorschriften verbieden de import zonder een door de EPA 
ondertekendd NOA, waarin onder meer aankomstdatum en inspectiemogelijkheid 
moetenn zijn aangegeven. De EPA kan na aankomst de partij inspecteren.232 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee Bmw bepaalt dat een toelating vereist is voor het 'binnen Nederland (...) 
brengen'' (art. 2, eerste lid). Verder bevat de Bmw, anders dan de FIFRA, geen 
procedurevoorschriftenn inzake invoer. 

Smithh 2001, p. 269. 
Dezee onderzoeksresultaten zijn verwerkt in Smith 2001, p. 266-271, in het bijzonder p. 268-270. 
19C.F.R.. §§ 12.110-.117. 
77 U.S.C.A. § 136o(c). 
199 C.F.R. §§ 12.112-12.117. Zie ook <www.epa.gov/compliance/monitoring/programs/impor-
texport/pesticide.htmll  > (geraadpleegd juni 2003). 

http://www.epa.gov/compliance/monitoring/programs/impor


22.. Herziening of beëindiging van een registratie: 

Review,, cancellation, suspension en reregistration 

Dee EPA kan in de registratie van een bestrijdingsmiddel ingrijpen, via een speci-
alee herziening (special review), een beëindigingsprocedure (cancellation) en een 
schorsingg (suspension). Deze procedures worden in dit hoofdstuk besproken. 
Ookk de 'reregistration'-regeling wordt behandeld. 

22.11 Special review 

Dee EPA heeft de 'special review' procedure ontwikkeld om te kunnen vaststellen 
off  een herziening, met het oog op cancellation, weigering of herclassificatie, in 
gangg gezet moet worden.1 Er wordt een beoordelingsmodel gehanteerd met 
criteriaa waaraan moet worden voldaan voor het starten van de procedure. Wan-
neerr de procedure in gang wordt gezet - er is dan in de visie van de EPA sprake 
vann 'gegevens die tegen registratie pleiten' - heeft vervolgens de registratiehou-
derr de bewijslast voor het aantonen dat het product wel voldoet aan de registra-
tievereisten.22 De EPA ontwikkelt deze 'weerlegbare veronderstelling tegen regis-
tratie'' (ook aangeduid als RPAR)3 aan de hand van zes risico-criteria: 

acutee toxiciteit, 
carcinogeniteit,, mutageniteit, phoetotoxiciteit, teratogeniteit of chronische 
dann wel vertraagde acute toxiciteit,4 

acutee of chronisch toxische residuen in niet-doelorganismen, 
risico'ss voor het voortbestaan van een in de ESA beschermde bedreigde 
soort, , 
aantastingg van een kritische habitat van een bedreigde soort, 
anderszinss een risico voor mens of milieu dat voldoende is om een afweging 
vann kosten en baten te maken.5 

Dee FIFRA verwijst niet naar de 'special review' maar naar de 'interim admini-
strativee review'. Deze 'interim administrative review' mag alleen in gang gezet 
wordenn in het kader van een 'cancellation' of 'suspension', dan wel op basis van 
gevalideerdd testmateriaal of ander significant bewijsmateriaal waaruit een onrede-

!! 40 C.F.R. § 154.1. 
22 40 C.F.R. § 154.5. 
33 De 'special review'-procedure werd aanvankelijk aangeduid als de 'rebuttable presumption against regist-

ration'' (RPAR). Ten tijde van de RPAR stond de geschilbeslechting centraal. De 'special review' richtte 
zichh meer op overleg tussen overheid en bedrijf, aldus Worobec en Ordway 1989, p. 60-61. 

44 Het beleid ten aanzien van carcinogene effecten werd in 1976 uitgewerkt (Anderson e.a. 1990, p. 576). 
55 40 C.F.R. § 154.7. 
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lij kk nadelig risico voor mens of milieu blijkt.6 De review-bepaling werd in 1978 
inn de wet opgenomen om te verzekeren dat de EPA bij de 'special reviews* een 
wetenschappelijkee basis hanteert en risico's en voordelen afweegt alvorens actie 
tee ondernemen.7 De EPA-'special review' omvat ook de 'interim administrative 
ree vie w' -vereisten.8 

Dee 'special review'-procedure is gedetailleerd vastgelegd in EP A-regels.9 Wan-
neerr aan één van de criteria wordt voldaan, start de EPA de procedure met een 
internee afweging, waarna aanvullende informatie wordt verzameld. De aanvrager 
wordtt meegedeeld dat de EPA als uitgangspunt heeft dat registratie niet dan wel 
onderr strikte beperkingen dient plaats te vinden. De betrokken registratiehouders 
enn -aanvragers krijgen een reactietermijn, waarna het definitieve besluit volgt tot 
hett starten van de procedure. Na een 'notice of special review' in het Federal 
Register,, kunnen alle belanghebbenden informatie of commentaar leveren. Het 
EPA-voornemen,, waarop belanghebbenden opnieuw kunnen reageren, gaat vervol-
genss voor 'review' naar de USDA en naar de Scientific Advisory Panel. Wanneer 
dee EPA besluit tot actie (bijvoorbeeld om tot 'cancellation' over te gaan), heeft de 
registratiehouderr de mogelijkheid een hearing te verzoeken. Ook derden hebben 
gedurendee het proces diverse 'comment opportunities'. 

Dee special review-procedure kan leiden tot een cancellation of een suspension, 
maarr ook tot wijziging van een toepassingsgebied of wijziging van de classifica-
tiee (van general use naar restricted use).10 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee special review-procedure is gericht op duidelijkheid over de procedure en 
criteriaa voor een herziening, en de bewijslastverdeling daarbij. De Bmw kent 
geenn vergelijkbare bepalingen. De Bmw bepaalt dat een toelating wordt ingetrok-
kenn indien niet of niet meer aan de criteria voldoet. Ook bepaalt de Bmw dat bij 
eenn wijziging van voorschriften de toelatinghouder in de gelegenheid wordt ge-
steldd binnen een bepaalde termijn zijn zienswijze te geven. Hoewel de toelatings-
criteriaa wel zijn uitgewerkt, kent de wet geen procedure voor een tussentijdse 
herziening.. Voor het in gang zetten van een herziening en voor het tussentijds 
vragenn van aanvullende gegevens ontbreken criteria. 

77 U.S.CA. § 136a(c)(8). De uitwerking van termen ais significant bewijsmateriaal, wordt overgelaten aan 
dee Administrator. Zie 40 C.F.R. § 154.3. 
Lewiss 1990, p. 17-38.2 - 17-38.3, verwijzend naar de wetsgeschiedenis van de FIFRA. 
Lewiss 1990, p. 17-38.3. 
400 C.F.R. part 154. 
Ziee over RPAR en Special Review: Lewis 1990, p. 17-38.2/39, Anderson e.a. 1990, p. 575-576, Haug-
rudd 1993, p. 357-358, Campbell-Mohn e.a. 1993, p. 357. Guerrero (GAO 1992, p. 5) merkte indertijd 
opp dat de special review procedure niet goed werkt, omdat deze te lang duurt. Hij geeft als voorbeeld de 
besluitvormingg over het middel 2,4-D, waarbij zes jaar nadat serieuze bedenkingen waren gerezen tegen 
ditt veel gebruikte middel, nog steeds nader onderzoek loopt. 
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22.22 Cancellation 

Dee 'cancellation' is een met veel waarborgen omgeven procedure tot beëindiging 
off  wijziging van de classificatie van een registratie.11 De EPA kan een 'cancel-
lation'' starten wanneer naar het oordeel van de EPA het middel of de etikettering 
inn strijd is met de FIFRA of wanneer het wijdverbreide en algemeen erkende 
gebruikk van het middel onredelijke nadelige milieu-effecten veroorzaakt. De wet 
onderscheidtt het gemotiveerd starten van de 'cancellation' en het eerst houden 
vann een hearing om te bepalen of 'cancellation' in gang gezet moet worden.12 

Dee wet geeft aan welke belangen de Administrator onder meer dient te be-
trekkenn bij de besluitvorming. Een analyse van deze gevolgen van een cancellati-
onn moet worden gepubliceerd in het Federal Register.13 De EPA dient aan te 
tonenn dat sprake is van een onredelijk risico. De rechter heeft de EPA doorgaans 
ruimee beleidsvrijheid toegekend bij het starten van deze procedure.14 Wanneer 
dee EPA voldoende bewijs heeft om de start van de 'cancellation'-procedure te 
rechtvaardigen,, ligt vervolgens de bewijslast voor het kunnen voortzetten van de 
registratiee bij de registratiehouder.15 

AndereAndere vormen van cancellation 
Ookk bij het niet voldoen aan de voorwaarden van de voorwaardelijke registratie 
kann 'cancellation' plaatsvinden. De registratiehouder kan binnen dertig dagen na 
dee aankondiging verzoeken om een hearing. Deze is beperkt tot de vraag of de 
registratiehouderr aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan en tot de regeling 
voorr bestaande voorraden.16 Bij het niet voldoen aan 'reregistration'-verplichtin-
genn kan ook sprake zijn van 'cancellation'. In bepaalde gevallen wordt een perio-
dee voor het voldoen aan de verplichtingen toegestaan of is een (beperkte) hearing 
mogelijk.. In andere gevallen dient de EPA 'by order and without hearing' de 
registratiee te beëindigen.17 De 'cancellation' na vijfjaar, die voorheen in de 
FIFRAA was opgenomen ingeval de registratiehouder geen actie ondernam, is 
sindss de wetswijziging van 1996 vervallen.18 

Opp ieder moment kan een vrijwillig e 'cancellation' verzocht worden. De 
EPAA publiceert de ontvangst van dit verzoek, waarna een ieder gedurende dertig 
dagenn kan reageren. Bij deze vrijwillig e 'cancellation' is er een speciale procedu-

111 7 U.S.C.A. § 136d(b). 
122 ld. § 136d(b)(l),(2). Miller 2003, p. 667, onderscheidt drie situaties: 1. er is sprake van een mogelijke 

bedreigingg van mens of milieu maar nog niet voldoende bewijs voor een 'suspension'; 2. uit wetenschap-
pelijkk onderzoek blijkt reden tot zorg en een openbare hearing of een wetenschappelijk advies is gewenst; 
3.. in vervolg op een 'citizens' suit' worden voor- en tegenstanders in staat gesteld hun visie te geven. 

133 ld. § 136d(b) noemt met name landbouwbelangen, zoals de 'impact on the agricultural economy'. 
144 Grossman 1994a, p. 211. 
155 Bijvoorbeeld Environmental Defense Fund v. EPA, 465 F,2d 528, 532 (D.C.Cir. 1972). Zie Findley en 

Farberr 1996, p. 187. Zie ook 40 C.F.R. § 164.80. 
166 7 U.S.C.A. § 136d(e). 
177 7 U.S.C.A. § 136a-l(d)(5) en § 136a-1(e)(3)(A). 
188 Voor de wetswijziging van 1996 opgenomen in 7 U.S.C.A. § 136d(a)-oud. 
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ree voor de 'minor uses', met het oog op de belangen van gebruikers.19 

Eenn voorbeeld van een vrijwillig e 'cancellation' is die van CCA-houtverduurza-
mingsmiddelenn voor hout met een bestemming voor particulier gebruik, per eind 
2003.. De EPA geeft aan dat hiermee sneller resultaat bereikt wordt dan met de 
gewonee procedure.20 Anderen wijzen erop dat een gevolg van deze 'vrijwillige' 
regelingg kan zijn dat de export er minder door wordt belemmerd dan door een 
gewonee 'cancellation'.21 Overigens gaat de lopende risk assessment door, zowel 
naarr de effecten van overige toepassingen als naar de effecten op kinderen.22 

22.2.122.2.1 De 'cancellation'-procedure en de hearing 

Dee FIFRA regelt de cancellation-procedure gedetailleerd. Tenminste zestig dagen 
voordatt een voornemen tot 'cancellation' wordt bekendgemaakt, dient de Admi-
nistratorr de Secretary of Agriculture te informeren.23 Commentaar dient in de 
vervolgproceduree te worden gepubliceerd in het Federal Register. Ook aan het 
Scientificc advisory panel moet het voornemen voor commentaar worden voorge-
legd.244 Het voornemen wordt bekendgemaakt aan de registratiehouder en wordt 
gepubliceerd.. Vervolgens is er een reactietermijn waarin de registratiehouder 
correctiess kan indienen en een persoon die nadelig wordt getroffen door het 
voornemenn kan verzoeken om een hearing. Als niet wordt gereageerd, wordt het 
voornemenn na dertig dagen definitief.25 

Dee hoorzitting is een openbare, formele en uitgebreide hoorzitting (adjudica-
toryy hearing), onder leiding van een Administrative Law Judge.26 Bewijsma-
teriaall  wordt verzameld, getuigen worden gehoord en documenten geproduceerd. 
Eenn ieder kan verzoeken om interventie.27 Degenen die zijn betrokken bij een 
hearing,, kunnen partij zijn in een beroepsprocedure bij een court of appeals.28 

Opp verzoek van partijen kan de A.L. J., wanneer hij dat nodig of wenselijk acht, 
vragenn inzake wetenschappelijke kwesties voorleggen aan de National Academy 
off  Sciences.29 Voorafgaand aan een hearing kan een conferentie worden gehou-

199 7 U.S.CA. § 136d(f)(l)(C) bepaalt dat, ingeval deze 'cancellation' de beschikbaarheid van het middel 
nadeligg beïnvloedt, de EPA gebruikers moet informeren. Er geldt in principe een 180-dagen-termijn 
alvorenss het besluit kan worden genomen. 

200 U.S.EPA, Cancellation of Residential Uses of CCA-Treated Wood, update 24 maart 2003 < www.epa.-
gov/pesticides/factsheets/cherrucals/residential_use_cancelIation.htm>. . 

211 Gwin 2003, p. 3. 
222 U.S.EPA, EPA Testimony on Chromated Copper Arsenate (CCA) Treated Wood, 17 maart 2003 <www.-

epa.gov/pesticides/factsheets/chemicals/ccatestimonyll  .htm>. 
233 7 U.S.C.A. §136d(b)(2). Bij de wetswijziging van 1996 is de Secretary of Health minister van Volksge-

zondheidd toegevoegd voor de gevallen waarbij een volksgezondheidsbelang is betrokken. 
244 ld. § 136w(d). 
255 ld. § 136d(b). 
266 De 'Rules of practice governing hearings (...)' zijn uitgebreid geregeld in 40 C.F.R. part 164. 
277 40 C.F.R. § 164.31. De EPA-regels geven aan dat toegang tot de procedure soepel zal worden verleend, 

mitss de verzoeken het onderwerp niet onredelijk verbreden. 
MM 7 U.S.C.A. § 136n(b). 
299 7 U.S.C.A. § 136d(d). 

http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/cherrucals/residential_use_cancelIation.htm
http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/cherrucals/residential_use_cancelIation.htm
http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemicals/ccatestimonyl%20.htm
http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemicals/ccatestimonyl%20.htm
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den.. Het besluit van de A.L.J. is niet bindend voor de Administrator.30 

Eenn 'cancellation' kan een zaak van lange termijn zijn.31 Gedurende die tijd 
blijf tt het bestrijdingsmiddel op de markt. In de literatuur wordt aangegeven dat 
hett instrument niet vaak wordt ingezet. Vaker wordt de 'special review'-procedu-
ree gebruikt, die soms kan uitlopen op 'cancellation', maar ook op een wijziging 
vann voorschriften.32 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Dee Bmw kent, anders dan de FIFRA, bij registraties, geen specifieke procedu-
relee bepalingen voor het beëindigen van een toelating. Wel zijn er enkele intrek-
kingsbepalingen.. Zie daarover de volgende paragraaf. 

Bijj  herbeoordelingen met het oog op verlenging werkt het CTB in de praktijk 
somss met voornemens tot beëindiging. Voorzover een voornemen niet in een 
verlengingsbesluitt is opgenomen, hebben derden daarin doorgaans geen inzage. 

22.33 Suspension 

Dee EPA kan een registratie met onmiddellijke ingang schorsen.33 Een schor-
singsbevell  (suspension order) moet gekoppeld zijn aan een 'cancellation'-proce-
dure.. Doel van de 'suspension' is het voorkomen van een 'imminent hazard to 
thee public' gedurende de tijd die vereist is voor de 'cancellation' (of voor de 
wijzigingg in de classificatie).34 

22.3.122.3.1 Imminent Hazard 

Dee FIFRA omschrijft 'imminent hazard' als de situatie waarbij het gedurende de 
tijdd van de 'cancellation'-procedure gecontinueerd gebruik van een bestrijdings-
middell  zeer waarschijnlijk zou resulteren in onredelijke nadelige effecten op het 
milieuu of een onredelijk gevaar voor een soort die in het kader van de ESA in 
gevaarr is of bedreigd verklaard is in zijn voorbestaan.35 De uitleg van het be-
gripp door de rechter is ruim. Er hoeft geen acuut gevaar te zijn. De EPA dient, 
teneindee te kunnen schorsen, te beschikken over de: 

300 De besluitvormer mag afwijken van het besluit van de A.L.J., tenzij dit onredelijk zou zijn. 'We do not 
requiree that the examiner's findings be given more weight than in reason and in the light of judicial expe-
riencee they deserve', aldus het Supreme Court in Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 496, 
4977 (1951). 

311 Miller 2003, p. 667. 
322 Aldus Worobec en Ordway (1989, p. 60). Zij noemen in 1989 de cancellation van DDT, aldrin/dieldrin; 

2,4,5-T/silvex;; Kepone; mirex; EDBen de predator-toepassing van Compound 1080. Cropper e.a. (1992, 
p.. 180) noemen over de periode 1978-1989 acht stoffen die werden gecanceled in verband met carcinoge-
nee effecten. De EP A-website bevat geen lijst met middelen die 'gecanceled' zijn, wel een lijst met een 60-
tall  middelen die 'banned or severely restricted' zijn <www.epa.gov/pesticides/regulating/restri-
cted.htm#canceledd > (geraadpleegd juni 2003)). 

333 7 U.S.C.A. § 136d(c)(l). 
344 ld. § 136d(c). 
355 ld. § 136(0. 

http://www.epa.gov/pesticides/regulating/restricted.htm%23canceled
http://www.epa.gov/pesticides/regulating/restricted.htm%23canceled
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'substantiall  likelihood that serious harm will be experienced during the year or two 
requiredd in any realistic projection of the administrative process'.36 

Onderr de 'imminent hazard to the public' kan gevaar voor de volksgezondheid 
vallen,, ook als de uitwerking nog vele jaren op zich zal laten wachten. 'Public' 
iss een ruim begrip dat ook de vissen en de wilde fauna omvat.37 

22.3.222.3.2 Suspension procedure 

Dee procedure voor deze schorsing is uitgebreid in de wet geregeld. De registra-
tiehouderr moet vooraf de gelegenheid hebben te worden gehoord. Deze hoorzit-
tingg is een 'expedited hearing', die sneller verloopt en minder omvattend is dan 
diee bij 'cancellation'. De zitting - over de vraag of sprake is van een 'imminent 
hazard'' - hoeft niet geleid te worden door de A.L.J. De wet bevat termijnen.38 

Indienn niet om een hearing wordt gevraagd, kan een schorsingsbevel na vijf da-
genn ingaan.39 

Dee schorsing duurt totdat wordt beslist in de 'cancellation'-procedure. De 
EPAA kan toestaan dat bestaande voorraden nog worden verkocht en gebruikt.40 

Eenn registratie kan ook worden geschorst indien een registratiehouder niet 
voldoett aan een verzoek tot het leveren van aanvullende gegevens. Na de be-
kendmakingg aan de registratiehouder heeft deze dertig dagen de tijd om een 
hoorzittingg aan te vragen of om alsnog aan het verzoek te voldoen. Een hearing 
betreftt dan alleen de vraag of de registratiehouder voldoende actie heeft onderno-
men.41 1 

22.3.322.3.3 Emergency suspension 

Behalvee de gewone schorsing kent de FIFRA de 'emergency suspension', waar-
bijj  de registratiehouder niet van te voren wordt gehoord of geïnformeerd. Via 
eenn 'emergency suspension order' kan de EPA, indien ze van mening is dat een 
noodtoestandd het houden van een hearing voorafgaand aan schorsing verhindert, 
dann schorsen zonder hoorzitting.42 Wel moet een hoorzitting nog volgen. Daar-
aann nemen alleen de registratiehouder en de Administrator deel. Andere bena-
deeldenn kunnen schriftelijk reageren, waarmee zij ook partij kunnen worden bij 
eenn juridische procedure.43 Met deze emergency suspension worden verkoop, 

Bijvoorbeeldd Environmental Defense Fund v. EPA, 465 F.2d 528, 540 (D.C. Cir. 1972) (Aldrin en 
Dieldrin).. Zie Anderson e.a. 1990, p. 575. 
Environmentall  Defense Fund v. Ruckelshaus, 439 F. 2d 584, 597 (D.C. Cir. 1971) (DDT). Zie Miller 
2003,, p. 668-669. 
77 U.S.C.A. § 136d(c)(l). 
Id.Id. § 136d(c)(2). 
Id.Id. § 136d(a). 
Id.Id. § 136a(c)(2)(B)(iv). 
Id.Id. § 136d(c)(3). Bij de wetswijziging van 1996 is aan dit artikel toegevoegd dat een 'emergency order' 
vervaltt indien niet binnen 90 dagen daarna een 'cancellation notice*  volgt. 
Id.Id. § 136d(c)(3). 
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distributiee en gebruik met onmiddellijke ingang verboden.44 Het begrip 'emer-
gency'' is door de rechter, in een uitspraak over de 'emergency suspension' van 
2,4,5-T2,4,5-T en Silvex, ingevuld als: 

'substantiall  likelihood that serious harm will be experienced during the three or 
fourr months required in any realistic projection of the administrative suspension 
process'.45 5 

Daarbijj  dienen, aldus het district court, de volgende factoren in beschouwing 
genomenn te worden: de ernst en de directheid (immediacy) van de dreigende 
schade;; de waarschijnlijkheid van het optreden; de voordelen voor het publiek 
vann de voortzetting van het gebruik; de aard en omvang van de beschikbare 
informatie.. De rechter toetst het suspensionbesluit marginaal, zoals uit de vol-
gendee overwegingen blijkt . 

Dee rechter oordeelt dat, nu de EPA alle relevante factoren in beschouwing heeft 
genomenn en er geen sprake is van een 'clear error of judgment' de beslissing in 
standd blijft . De rechtbank voegt daaraan toe dat zij zelf op basis van de beschikba-
ree informatie dit besluit niet genomen zou hebben. Het eigen oordeel kan evenwel 
niett in de plaats komen van dat van de EPA, gezien de brede bevoegdheden van 
dee EPA op dit gebied.46 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Enigszinss vergelijkbaar met de 'cancellation' en 'suspension' is de intrekking en 
dee tijdelijke intrekking van een toelating. Anders dan in de FIFRA, waar bij 
'cancellation'-- en 'suspension'-procedures de waarborgen voor direct- en derde-
belanghebbendenn uitgebreid zijn geregeld, kent de Bmw voor deze intrekking 
geenn specifieke procedurele bepalingen (zoals termijnen, hoorzittingen, publicatie 
etc),, naast de algemene Awb-bepalingen. 

Bijj  'cancellation' en 'suspension' heeft de Administrator de discretionaire 
bevoegdheidd om deze instrumenten al of niet te gebruiken. De Bmw vereist 
imperatieff  dat wordt ingetrokken als niet meer wordt voldaan aan de toelatings-
criteria. . 

22.44 Van de markt halen, opslag, transport en verwijderin g 

22.4.122.4.1 Recall 

Dee FIFRA bevat een 'recall'-regeling voor het van de markt terughalen van 
bestrijdingsmiddelen.. Wanneer de EPA dit noodzakelijk acht ter bescherming 

444 Miller 2003, p. 669-670. De FIFRA geeft niet aan wat precies verboden wordt. Uit diverse bepalingen 
kann worden afgeleid dat verkoop, distributie en gebruik verboden zijn, zoals uit 7 U.S.CA. § 136d(a)(l) 
opp basis waarvan de EPA gecontinueerde verkoop en gebruik van bestaande voorraden mag toestaan. 

455 Dow Chemical v. Blum, 469 F.Supp. 892, *901 (E.D. Mich., 1979). 
466 ld. at 907. 
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vann de gezondheid of het milieu, is na 'cancellation' dan wel 'suspension' een 
'recall'' vereist.47 De wet onderscheidt een vrijwillig e en een verplichte 'recall'. 

Bijj  een vrijwillig e 'recall' maakt de registratiehouder zelf een - door de EPA goed 
tee keuren - plan. Deze vrijwillig e variant wordt gebruikt als dat even veilig en 
effectieff  wordt geacht als een verplichte 'recall'.48 Het kan ook gaan om niet-
geregistreerdee producten. Een vrijwillig e 'recall' - binnen dertig dagen - werd in 
20033 bevolen vanwege de illegale verkoop via internet van niet-geregistreerde 
productenn die het SARS-virus zouden bestrijden.49 

Bijj  de verplichte 'recall' schrijft de EPA een plan voor. Dat gebeurt via EPA-
regelgevingg die voorschriften kan bevatten voor de (vroegere) registratiehouder, 
distributeurr of verkoper.50 Hierbij kunnen onder meer eisen worden gesteld inza-
kee het creëren van opslagfaciliteiten, het accepteren van voorraden ter opslag, het 
beschikbaarr stellen van transport en het informeren van de bezitters van de betref-
fendee bestrijdingsmiddelen.51 De EPA vergoedt een deel van de opslagkosten aan 
dee registratiehouder die aan de eisen voldoet.52 

Hett 'recall'-instrument is wel eens ingezet, maar over het algemeen wordt toege-
staann dat de voorraden die in de handel zijn, worden 'opgebruikt'.53 

22.4.222.4.2 Opslag, transport en verwijderen 

Dee EPA kan bij een 'cancellation' of 'suspension' middels regelgeving of een 
suspensionn order aan diegenen die bestrijdingsmiddelen transporteren en opslaan, 
eisenn stellen of procedures voorschrijven.54 Dit laatste kan ook voor degenen 
diee containers (met resten) van bestrijdingsmiddelen vervoeren of verwijderen in 
hett kader van een 'cancellation' of een 'suspension'.55 

Daarnaastt kan de EPA van een registratiehouder gegevens vereisen en etiket-
terings-- of verpakkingsvoorschriften geven. Ook kan financiële zekerheid worden 
verlangdd voor het terugnemen van bestrijdingsmiddelen.56 

Dee EPA moet regels stellen voor het ontwerp van containers, met het oog op 
hett veilig verwijderen van residuen uit deze containers en over het verantwoord 

77 U.S.C.A. § 136q(b). 
Naa een informele hearing kan de Administrator besluiten dat het 'recall'-plan inadequaat is ter bescher-
mingg van gezondheid en milieu.(§136q(b)(2)). 
'EPAA halts sale of unregistered "SARS" pesticide product', 27 juni 2003 (EPA Pesticide Program Upda-
tes,, 27 June 2003). 
77 U.S.C.A. § 136q(b)(3). 
Id.Id. § 136q(b)(4) en (5). 
Id.Id. § 136q(c). 
Mille rr 2001, p. 624. Miller beschrijft dat dit soms te maken heeft met het creëren van een overgangs-
termijnn voor het gebruik van een alternatief. Herhaalde pogingen van milieu-organisaties om via de rech-
terr een dergelijk 'opgebruik' te voorkomen, zijn mislukt, aldus Miller. 
77 U.S.C.A. § 136q(a)(2). 
ld.ld. § 136q(a)(3). 
ld.ld. § 136q(a)(l)(A),(B),(C). 
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schoonmakenn en hergebruiken van spoelwater.57 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Anderss dan de FIFRA bevat de Bmw geen regeling voor het terughalen van 
middelenn van de markt en voor opslag, transport en verwijdering van bestrij-
dingsmiddelenn waarvan de toelating is gewijzigd of beëindigd. De Bmw biedt 
daartoee wel een mogelijkheid tot regeling bij amvb (art. 13, eerste lid). Op 
grondd van dit artikel zijn alleen enkele voorschriften gegeven die een zorgplicht 
bijj  de verwijdering van (restanten van) middelen inhouden. 

22.55 Kosten en schadevergoeding bij  suspension en cancellation 

Dee kosten voor het van de markt verwijderen van een middel, in geval van 
'cancellation'' en 'suspension' zijn in de loop van de tijd van de EPA naar de 
industriee verschoven. De FIFRA bevat een beperkte vergoedingsregeling.58 De 
hoogtee daarvan wordt gebaseerd op de kosten van het bestrijdingsmiddel voor de 
betreffendee persoon, ten tijde van de beslissing, met als maximum de markt-
prijs.59 9 

Dee houder die onmiddellijk voorafgaand aan de 'suspension' een bestrij-
dingsmiddell  bezit en door die 'suspension' verlies lijdt, komt in aanmerking voor 
eenn vergoeding van de EPA. Over deze vergoeding moet vooraf gemotiveerd zijn 
gerapporteerdd aan het Congres en het Congres moet toestemming gegeven heb-
benn voor de betaling.60 De regeling geldt niet voor degene die wist dat het mid-
dell  niet voldeed aan de wettelijke criteria en die de productie voortzette zonder 
dee EPA in te lichten.61 

Tott 1988 kwam een belangrijk deel van de verwijderingskosten bij 'cancellation' 
enn 'suspension' voor rekening van de EPA.62 De schadevergoedingen waren 
ruim.. In de literatuur worden gevallen genoemd waar de EPA 20 tot 40 miljoen 
dollarr uitkeerde aan producenten.63 Tijdens de hearings over het EPA Indemnify 

ld.ld. § 136q(e),(f). De EPA heeft in 1999 (64 Fed.Reg. 56,918) de inspraakperiode voor een voorgestelde 
regelingg heropend met een aanvullend voorstel, waarin de reikwijdte van de regeling is beperkt, nadat een 
eerderr voorstel 1900 pagina's commentaar opleverde. Een definitieve regeling wordt in de loop van 2003 
verwachtt (U.S. EPA, Container and Containment Rule <www.epa.gov/pesticides/regulating/contai-
ners.htm>> (geraadpleegd juni 2003). 
ld.ld. § 136m. 
ld.ld. § 136m<c). 
ld.ld. § 136m(a)(l),(3),(4). 
ld.ld. § 136m(a)(2). 
Dee kosten voor de verwijdering van drie stoffen in de jaren tachtig (2,4,5-T/Silvex, EDB en dinoseb) 
wordenn geschat op meer dan $ 195 miljoen (Ferguson en Gray 1988, p. 10079). 
Mille rr vermeldt dat de EPA aan de producenten van 2,4,5-T en EDB indertijd $ 20 miljoen betaalde en 
datt de schadevergoeding voor dinoseb wordt geschat op $ 40 miljoen. Deze bedragen kwamen uit het 
EPA-Pesticidee Office budget van jaarlijks ca. $ 40 miljoen (Miller 2003, p. 672). Ferguson en Gray 
noemenn andere bedragen. Voor de betalingen aan producenten en distributeurs voor de middelen 2,4,5-
T/Silvexx en EDB noemen zij in totaal meer dan $ 30 miljoen. Dit vormde een bedreiging voor het EPA-
programmaa met een jaarlijks bestrijdingsmiddelenbudget van ca. $ 60 miljoen, aldus Ferguson en Gray. 

http://www.epa.gov/pesticides/regulating/containers.htm
http://www.epa.gov/pesticides/regulating/containers.htm
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cationn and Disposal Program rees de vraag waarom de belastingbetaler een derge-
lijkee schadevergoeding zou dienen te betalen voor middelen die een gevaar voor de 
gezondheidd blijken te zijn. In 1988 verschuift de verantwoordelijkheid voor de 
verwijderingg grotendeels naar de industrie.64 Het hoeft geen betoog dat de uit het 
EPA-budgett te betalen schadevergoedingen indertijd een barrière vormden voor het 
uitvoerenn van een 'cancellation' en een 'suspension'.65 

Voorr eindgebruikers is er een afzonderlijke regeling. Bij schade kunnen zij in 
aanmerkingg komen voor vergoeding van de kosten van het middel. Deze wordt 
betaaldd uit een algemeen overheidsfonds. Toestemming van het Congres is dan 
niett vereist.66 

Verkoperss moeten de aanschafkosten vergoeden aan de handelaren en distri-
buteurss aan wie zij leverden, tenzij zij schriftelijk hebben gewezen op de moge-
lijk ee suspension/cancellation. Vergoeding vanuit het overheidsfonds vindt hier 
alleenn plaats wanneer de verkoper niet in staat is te betalen vanwege faillisse-
mentenn en dergelijke.67 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Anderss dan de FIFRA kent de Bmw geen schadevergoedingsregeling. 

22.66 Reregistration 

Dee huidige 'reregistration'-regeling houdt in dat bestrijdingsmiddelen op basis 
vann actieve stoffen die vóór 1984 zijn geregistreerd, opnieuw worden beoorde-
eld,, met toepassing van de huidige registratiecriteria.68 Om inzicht te krijgen in 
dee 'reregistration' en de knelpunten daarbij, volgt in deze paragraaf een histo-
rischh overzicht van deze herbeoordelingsoperatie.69 Een speciale regeling bleek 
nodigg omdat de herbeoordeling van eenmaal geregistreerde middelen op andere 
wijzee onvoldoende werkte.70 

22.6.77 Reregistration vóór 1988 

Mett het toenemen van de kennis over nevenwerkingen van bestrijdingsmidde-
lengebruik,, de verbetering van onderzoekstechnieken, en het strenger worden 
vann registratie vereisten, ontstond meer behoefte aan een herbeoordeling op grond 

644 Ferguson en Gray 1988, p. 10078-10079. 
655 Miller 2003, p. 672-673. 
666 7 U.S.C.A. § 136m(b)(l) en (3). 
677 Id. § 136m(b)(2) en (3). 
688 Id. §136a-l. 
699 Dit overzicht is voor de situatie tot 1989 vooral gebaseerd op Ferguson en Gray (1989), die een uitgebrei-

dee analyse geven van de 'reregistration'. De ontwikkelingen na 1989 zijn onder meer ontleend aan de 
wetsgeschiedeniss van de wijziging 1996 (H.R. Doe. No. 104-669(1, p. 53 en 54) (1996). 

700 Ferguson en Gray 1989, p. 10072. Herziening gekoppeld aan een 'cancellation after five years', tenzij de 
registratiehouderr verzocht om continuering, zoals toen in de wet opgenomen, werkte niet, onder meer 
vanwegee de verschillen in registratiedata van producten. De vijfjaarlijkse herziening verviel met de wets-
wijzigingg van 1996. 
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vann actuele wetenschappelijke en onderzoekstechnische inzichten, van in het 
verledenn geregistreerde middelen. Daartoe zijn in de FIFRA al sinds 1972 speci-
alee 'reregistration'-acties opgenomen. De EPA krijgt dan opdracht eerder toege-
latenn middelen opnieuw te registreren. Bij deze registraties zou tegelijkertijd 
classificatiee (voor 'restricted use' dan wel 'general use') plaatsvinden. De vijf-
jaarlijksee herbeoordeling (zonder welke na vijfjaar 'cancellation' zou plaatsvin-
den)) wordt in 1975 voor de duur van eenjaar opgeschort. In die tijd wordt nog 
verwachtt dat de EPA de 'reregistration' in 1976 voltooid zou hebben.71 

Mett de wetswijziging van 1978 verdwijnt de tijdsplanning uit de wet. De 
EPAA krijgt meer bevoegdheden en de 'reregistration' dient zo spoedig mogelijk 
plaatss te vinden. Twee stadia worden onderscheiden: de ontwikkeling van een 
registratiestandaardd per actieve stof (eisen voor toegestane formuleringen en 
toepassingen)) en de herziening per registratie (per product). De registratiestan-
daardd bevat het EPA-beleid voor de actieve stof, de vereiste onderzoeks- en 
etiketteringsgegevenss en andere voorschriften. De afzonderlijke producten op 
basiss van de betreffende stof zouden aan deze standaard worden getoetst. De 
ontwikkelingg van deze standaards verloopt zeer langzaam.72 

22.6.222.6.2 Reregistration van 1988  1996 

Vanwegee de trage voortgang van de operatie krijgt de EPA in 1988 opdracht de 
meerr dan 600 voor 1984 geregistreerde actieve stoffen of groepen van stoffen73 

binnenn negen jaar opnieuw te registreren.74 In de wet wordt hiertoe een uitge-
breidee 'reregistration'-regeling opgenomen.75 De regeling onderscheidt vijf fa-
sen: : 

1.. de EPA stelt prioriteiten voor de 'reregistration'; 
2.. registratiehouders laten weten of zij 'reregistration' wensen; zij zeggen toe 

ontbrekendee gegevens te leveren en betalen een deel van hun bijdrage; 

711 Ferguson en Gray 1989, p. 10072-10074. Zij merken op dat deze verwachting wel zeer optimistisch was, 
gezienn het feit dat het 30.000 - 60.000 producten betrof (p. 10072). De schattingen variëren hier tussen, 
alduss Ferguson en Gray. Als complicerende factor noemen zij onder meer de kwestie van bedrijfsgehei-
men,, waardoor onderzoeksgegevens veelal niet te gebruiken waren voor andere bestrijdingsmiddelen en 
dee onoverzichtelijkheid en onbetrouwbaarheid van EPA-gegevens (onder meer vanwege fraude in een 
groott testlaboratorium) (p. 10074). 

722 Ferguson en Gray 1989, p. 10074-10075. Zij merken op dat geldgebrek een belangrijke barrière was (p. 
10075). . 

733 600 Groepen actieve stoffen (samen 1150 actieve stoffen) die worden gebruikt in ca. 45.000 producten 
(H.R.. 104-669(I)(1996), p. 69). De cijfers in verschillende bronnen komen redelijk overeen. Worobec en 
Ordwayy spreken in 1989 (p. 52) over ongeveer 600 groepen van actieve stoffen. Het GAO noemt in 1992 
eenn totaal van ca. 676 stoffen dat voor 'reregistration' in aanmerking komt (GAO Report to congressional 
requesters,, 1992, p.2). De cijfers over het aantal middelen variëren. Ferguson en Gray houden het in 
19899 (p. 10073) op schattingen van 30.000 tot 60.000 bestaande producten. Het GAO spreekt in 1992 
overr ca. 17.000 middelen die voor 'reregistration' in aanmerking komen (vóór 1984 geregistreerd) en 
vermeldtt daarbij dat in totaal sinds 1947 circa 50.000 middelen werden geregistreerd (GAO 1992, p.2). 

744 Ferguson en Gray 1989, 10076 - 10078. 
755 7 U.S.CA. § 136a-l(a)-(g); deels gewijzigd met de wet van 1996, met name op het punt van gegevensle-

veringg door registratiehouders voor 'minor use'-middelen. 
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3.. registratiehouders leveren samenvattingen van eerder ingediende gegevens en 
anderee relevante informatie, doen toezeggingen omtrent levering van vereiste 
nogg ontbrekende gegevens (of bieden aan te delen in de kosten van het ontwik-
kelenn van gegevens) en betalen de vervolgbijdrage; bij niet-levering van de 
gevraagdee gegevens binnen een bepaalde tijd, moet de EPA de registratie 
(zonderr hearing) intrekken;76 

4.. de EPA beoordeelt de gegevens op volledigheid; 
5.. de EPA evalueert en beslist over 'reregistration'; registratiehouders leveren 

informatiee en de EPA beslist binnen eenjaar na ontvangst van de gegevens.77 

Bepaaldee taken en kosten die eerder bij de EPA lagen, worden naar de registra-
tiehouderss overgeheveld. Registratiehouders dienen heffingen te betalen ter finan-
cieringg van de 'reregistration'.78 De financiële verantwoordelijkheid voor opslag 
enn verwijdering van bestrijdingsmiddelen waarvan de registratie wordt beëindigd, 
komtt bij de fabrikant te liggen, waarbij een deel van de opslagkosten kan worden 
vergoed.799 Het verstrekken van eventuele schadevergoedingen bij 'cancellation' 
enn 'suspension' wordt overgeheveld van het EPA-budget naar het Federal Judg-
mentt Fund.80 

Dee EPA streeft er naar per groep producten (middelen geregistreerd voor 
eenzelfdee gebruik, bijvoorbeeld voor gebruik in zwembaden), gelijktijdig een 
registratiestandaardd te ontwikkelen, zodat alternatieven voor een toepassing in 
samenhangg kunnen worden bekeken.81 Vanwege de nog steeds trage voortgang 
vann de 'reregistration*  voert de EPA ook een programma uit waarin etiketterings-
eisenn worden aangescherpt. Wanneer een registratiehouder hieraan niet voldoet, 
kann een cancellation-procedure gestart worden.82 In 1992 hebben slechts twee 
bestrijdingsmiddelenn de 'reregistration'-procedure geheel doorlopen.83 

Hett Government Accounting Office constateert dat een deel van de vertraging is 
veroorzaaktt door inefficiënt gegevensmanagement bij het Office of Pesticide Pro-
grams.. Het concludeert dat een ander gegevensbeheer een voorwaarde is voor een 
goedd verloop van de 'reregistration'.84 

Inn de literatuur wordt verzucht dat, ondanks jaren van kritiek van het Congres, 
hett reregistrationprobleem nog wel jaren zal voortduren. Daarbij wordt onder meer 
alss probleem gesignaleerd dat de wet wel de mogelijkheid bevatte voor de EPA om 
aanvullendee gegevens te vragen en dat hiervoor ook harde termijnen waren gesteld, 
maarr dat de EPA vervolgens alleen kon goedkeuren dan wel beëindigen. Aan 

ld.ld. § 136a-1(e)(3) (cancel by order and without hearing). 
Id.Id. § 136a-1(b). 
Id.Id. § 136a-l(i)-(k). 
Id.Id. 136q(c)(2). 
Findleyy en Farber 1996, p. 185-186. 
Worobecc en Ordway 1989, p. 52. Zij vermelden dat er per 1986 125 standaards waren. 
Worobecc en Ordway 1989, p. 53. 
Tweee van de 17.000 middelen die onder de 'reregistration' vallen, aldus GAO 1992, p. 2. Twee van 
19.0000 oudere middelen, aldus Guerrero 1992, p. 4. 
GAOO 1992, p. 5 e.v. 
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weigeringenn van registratiehouders om de oorspronkelijke gegevenshouder te com-
penseren,, werden geen consequenties verbonden.85 

22.6.322.6.3 Reregistration na 1996 

Hett Congres concludeert in 1996 dat de 'reregistration' naar schatting acht jaar 
langerr zal duren dan de in 1988 geplande negen jaar.86 Het wordt de EPA toe-
gestaann een hogere bijdrage van de registratiehouders te vragen ten behoeve van 
dee 'reregistration'. Tegelijkertijd wordt de EPA verplicht jaarlijks, in samenwer-
kingg met de GAO, uitgebreid te rapporteren aan het Congres. Jaarlijks dient een 
financiëlefinanciële audit te worden gehouden. 

Hett jaarverslag over 1998/1999 vermeldt dat 198 'Reregistration Eligibilit y Decisi-
ons'' (RED's) genomen zijn, dat wil zeggen 32% van de oorspronkelijke 612 
'cases'' die onderwerp waren van het 'reregistration'-programma uit 1988.87 Daar-
naastt werd 38% van de 'cases' vrijwilli g 'gecanceled' tijdens het ' reregistration'-
proces.. Nog 30% (183 cases) resteert.88 Het jaarverslag 2002 meldt dat in totaal 
2144 RED's zijn vastgesteld.89 Daarmee lijken, afgezien van eventuele vrijwillig e 
'cancellations',, nog ruim 150 'cases' voor een RED te resteren. 

Dee wetswijziging 1996 bevat een nieuwe planning, voor de herziening van de 
residutoleranties.. Deze komt, voor de middelen die vóór 1984 werden geregis-
treerd,, bovenop de in gang zijnde 'reregistration'. 

Driee jaar na wetswijziging moet 33% van de toleranties herzien zijn. Het totaal 
moett binnen tien jaar - in 2006 - herbeoordeeld zijn.90 In 2002 zijn ruim 6000 
vann deze residutoleranties (van de in totaal ruim 9500) herzien.91 

Dee EPA geeft aan op schema te zitten, daarbij tevens verwijzend naar het door 
dee rechter vastgestelde 'consent decree' in de door milieu- en landbouworganisa-
tiess ingestelde procedure vanwege het niet voldoen aan de planning.92 

Millerr 2003, p. 656. 
Agriculturee Committee, H.R. 104-669(1), p. 69, 70 (1996). Overigens wordt ook geconcludeerd dat de 
EPAA vooruitgang heeft geboekt. In 1995 zijn 40 'reregistrationdocuments' voltooid, 4113 versnelde regis-
tratiess (waaronder 570 'me-too'-aanvragen) en 3543 wijzigingen (p. 70). 
Eenn RED kan meerdere stoffen betreffen. Het bevat de conclusies van de EPA over de geschiktheid van 
dee stof(fen) voor het opnieuw registreren voor bepaalde toepassingen, op basis van een risico-analyse. Na 
totstandkomingg van het RED moeten productspecifieke gegevens worden bekeken en etiketteringbeslissin-
genn worden genomen. Dit betekent dat circa 14 maanden daarna de reregistratiebesluitvorming over de 
productenn plaatsvindt. Voor een product dat meerdere stoffen bevat, kunnen meerdere RED's vereist zijn. 
(U.S.. EPA/OPP, Annual Report 1994, p. 15) <www.epa.gov/oppfeadl/annual/1994/94annual.pdf>. 
U.S.. EPA/OPP, Biennial Report, Fiscal Year 1998 and 1999, p. 44. 
U.S.. EPA/OPP, Annual Report FY 2002, p. 47. 
211 U.S.C. § 346a(q) (FQPA Sec. 408(q)). 
U.S.. EPA/OPP Annual Report FY 20O2, p. 48. 
U.S.. EPA/OPP, Annual Report FY 2002, p. 30, tevens verwijzend naar de planning voor onder meer 
organofosfaten,, zoals vastgelegd in het 'consent decree' (over dit consent decree zie par. 21.1.3). 

http://www.epa.gov/oppfeadl/annual/1994/94annual.pdf
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22.6.422.6.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: 'registration' en herbeoordeling 

Dee 'reregistration'-operatie vertoont veel gelijkenis met de beoordeling van stof-
fenn die sinds 1993 op EG-niveau gaande is. Ook deze herbeoordeling kwam 
aanvankelijkk zeer traag op gang, met slechts enkele besluiten per jaar. Ook hier 
zijnn na vele jaren strengere procedures vastgesteld, waardoor een deel van de 
langdurigee vertragingen, bijvoorbeeld bij het leveren van gegevens, ingeperkt 
konn worden. 

Anderss dan bij de FIFRA zijn in Nederland de wijzigingen van de Bmw en 
dee uitvoeringsregelgeving vooral gericht op uitstel van herbeoordeling op basis 
vann actuele normen. Dat gebeurde aanvankelijk via overgangsrecht in uitvoe-
ringsregelgeving.. De Bmw-wijziging in 2003 richt zich op verder uitstel van de 
herbeoordelingg van een belangrijk deel van de middelen (voor de aangewezen, 
minderr risicovol geachte, stoffen) tot 2010. 

22.6.522.6.5 Heffingen 

Dee 'reregistration' -regeling kent een heffingenstelsel gebaseerd op de actieve 
stof.93 3 

Registratiehouderss betalen per actieve stof gezamenlijk een basisbedrag van $ 
50.0000 bij het leveren van bepaalde informatie in het kader van de 'reregistration'. 
Inn de vervolgfasen van de 'reregistration' wordt, afhankelijk van de informatie, 
eenn heffing van $ 100.000 of $ 150.000 betaald. Deze bedragen gelden voor de 
gezamenlijkee registratiehouders van de middelen voor 'major food or feed use'. In 
anderee gevallen worden bedragen door de Administrator vastgesteld, waarbij een 
maximumm en een minimum is aangegeven. Registratiehouders van minor-use-mid-
delenn worden uitgezonderd van de heffingenplicht. Voor de 'public health pestici-
des'' en voor bepaalde anti-microbiële middelen gelden ook uitzonderingen. Ook is 
err een bepaalde differentiatie afhankelijk van de grootte van de onderneming (om-
zett en personeel).94 

Dee wet bevat in verband met de 'reregistration' ook een regeling voor de verde-
lingg van de kosten over meerdere registratiehouders.95 De opbrengsten worden 
gestortt in het 'Reregistration and expedited processing rund'. Ook hiervoor bevat 
dee FIFRA een uitgebreide regeling.96 Naast deze actieve-stof-vergoedingen in 
verbandd met de 'reregistration' is er voor alle registratiehouders, een jaarlijkse 
instandhoudingsheffing. . 

Inn 2003 bedraagt deze $ 650 voor de eerste registratie en $ 1.300 voor iedere 
volgendee registratie. Bij meer dan 200 registraties wordt geen heffing meer opge-

77 U.S.C.A. § 136a-l(i). 
ld.ld. § 136a-l(i)(l-4). 
ld.ld. § 136a-l(i)(7). 
ld.ld. § 136a-l(k). 
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legd.. Bovendien kan de Administrator reducties verlenen, onder meer voor 'minor 
use'-middelen.. Ook worden maxima aangegeven voor verschillende typen bedrij-
ven.. De jaarlijkse inkomsten uit deze heffingen zijn gebonden aan een maximum 
datt voor het fiscale jaar 2003 $ 21.500.000 bedraagt.97 

Ookk voor de eerste aanvragen van registraties, proefontheffingen, uitbreidingen 
enn andere wijzigingen, is er een heffingenstelsel.98 

Inn 2004 wordt het heffingenstelsel ingrijpend gewijzigd, met de Pesticide 
Registrationn Improvement Act of 2003." Met deze regeling worden ook besluit-
vormingg stermij nen voor 'reduced risk' middelen bekort. "" 100 0 

VergelijkingVergelijking FIFRA - Bmw 
Inn grote lijnen is de heffingensystematiek van de Bmw vergelijkbaar met die van 
dee FIFRA. Anders dan in de FIFRA is het heffingensysteem in de Bmw gekop-
peldd aan de onderzoeksactiviteiten die moeten worden verricht. In de FIFRA zijn 
dee heffingen mede gerelateerd aan het type onderneming of het aantal middelen 
vann een onderneming. De Bmw kent geen differentiatie voor 'minor use'-midde-
len.. Wel bevat het CTB-Tarievenbesluit 2003 een reductie voor uitbreidingstoela-
tingen. . 

Id.Id. § 136a-l(i)(5), zoals gewijzigd: Pub.L. 108-7, 117 Stat. 11 (Consolidated Appropriations Resolution 
2003). . 
400 C.F.R. §§ 152.400 - 152.414. 
77 U.S.C. 136w-8 (Pesticide Registration Service Fees). Het doel van deze regeling is meer inzicht te 
gevenn in het evaluatieproces en de heffing duidelijker aan de beoordeling en besluitvorming te koppelen. 
EPA,, Pesticides; Fees and Decision Times for Registration Applications, 69 Fed. Reg. nr. 52, 12771-
12780;; Questions and Answers - New Pesticide Fees Legislation <www.epa.gov/pesticides/fees/newpest-
fee.htmm (geraadpleegd 18 maart 2004). 

http://www.epa.gov/pesticides/fees/newpest
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enn handhaving 

23.11 Onderzoek, monitoring en voorlichting 

Dee FIFRA bevat diverse onderzoeks-, monitoring s- en voorlichtingsverplich-
tingenn voor de EPA en voor de Secretary of Agriculture, onder meer ter beheer-
singg van volksgezondheidsplagen1 en ter bevordering van Integrated Pest Mana-
gementt (IPM).2 

23.1.123.1.1 Integrated Pest Management 

Bijj  de wetswijziging van 1996 is voor onderzoek naar IPM een afzonderlijke 
bepalingg in de FIFRA opgenomen. De Secretary of Agriculture en de EPA moe-
tenn niet alleen onderzoek doen, maar ter bevordering van IPM ook educatieve 
programma'ss opzetten, onderzoeksresultaten verspreiden en informatie over IPM 
voorr gebruikers op ruime schaal beschikbaar stellen.3 

Federalee agencies moeten niet alleen IPM promoten maar deze technieken 
ookk zelf toepassen bij hun eigen aktiviteiten.4 IPM - in het bijzonder voor de 
'minorr pests' - dient speciale aandacht te krijgen bij het voorgeschreven onder-
zoeks-- en managementprogramma ter beheersing van plagen, uit te voeren door 
dee EPA, in samenwerking met de Secretary of Agriculture.5 

23.1.223.1.2 Monitoring 

Voorr het monitoren van bestrijdingsmiddelen dient de EPA een nationaal plan op 
tee stellen, in samenwerking met andere federale -, staats - of plaatselijke agen-
cies.. De EPA moet ook het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen in lucht, bodem 
enn water monitoren, en in mens, plant en dier, voorzover nodig voor de uitvoe-
ringg van de FIFRA-bepalingen.6 De Secretary of Agriculture moet, samen met 
dee EPA, het gebruik van de middelen volgen.7 

Inn de FQPA werd extra geld toegestaan voor het monitoren van residuen in voed-

77 U.S.C.A. § 136w-3(d). 
ld.ld. § 136r(a). 
ld.ld. § 136r-l. Zie 'Integrated Pest Management (IPM) and Food Production' <www.epa.gov/pestici-
des/factsheets/ipm.htm>> en de EPA factsheets over biologische middelen <www.epa.gov/pesticides/bi-
opesticides/ingredients/index.htm>> (geraadpleegd januari 2004). 
77 U.S.C.A. § 136r-l. 
ld.ld. § 136w-3(c). 
ld.ld. § 136r(b),(c). 
ld.ld. § 136i-2. 

http://www.epa.gov/pestici
http://www.epa.gov/pesticides/bi


7166 Hoofdstuk 23 

sel.88 De Federal Food, Drug, and Cosmetics Act verplicht sindsdien tot het doen 
vann onderzoek naar de blootstelling van zuigelingen en kinderen, via residuen in 
voeding.99 Ook terzake van hormoonverstorende effecten en effecten van cumulatie 
vann stoffen, bevat deze wet onderzoeksverplichtingen.10 

23.1.323.1.3 Informatieverplichtingen naar de consument 

Dee FFDCA verplicht de EPA tot het actief verspreiden van kennis. Zo vereist de 
'consumerr right to know'-bepaling van de FFDCA dat de EPA, in overleg met 
diversee anderen, jaarlijks via de grootwinkelbedrijven informatiemateriaal ver-
spreidtt dat voor leken begrijpelijk is, inzake: 

voor-- en nadelen van bestrijdingsmiddelengebruik, met name in verband met 
voeding; ; 
uitgevoerdee acties met betrekking tot de herziening van residutoleranties; 
aanbevelingenn ter vermindering van risico's van bestrijdingsmiddelen, via 
voedsel.11 1 

Voorbeeldenn hiervan zijn de EPA brochure Pesticides and Food. What you and 
youryour family need to know, waarvan zes miljoen exemplaren werden gedistribu-
eerdd over 32.000 winkels.12 Zie ook publicaties en projecten genoemd op de 
EPAA web page Protecting Children en de educatieve acties genoemd in het EPA-
jaarverslagg 2002.13 

23.1.423.1.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: onderzoek/monitoring/voorlichting 

Anderss dan de FIFRA kent de Bmw geen onderzoeks-, monitorings- of infor-
matieverplichtingen.. Ten aanzien van Integrated Pest Management bevat de Bmw 
alleenn de bepaling dat bij de toelating waar mogelijk voorschriften worden gege-
venn omtrent de toepassing van geïntegreerde bestrijding. 

Anderss dan in de FIFRA ontbreekt in de Bmw de verplichting voor de over-
heidd tot het informeren van de consument. 

88 In de Food Quality Protection Act of 1996, Pub.L. No. 104-170, Sec. 406, 110 Stat. 1489, 1535 (1996) 
werdd $ 12 miljoen extra 'authorized to be appropriated' voor de periode 1997 - 1999. 

99 21 USC § 346a(b)(C)(2)(ii). De Secretary of Health en de Secretary of Agriculture dienen dit onderzoek 
tee verrichten. 

100 ld. § 346a(p). Voor hormoonverstorende stoffen is een screeningsprogramma vereist, te verrichten door 
dee EPA in samenwerking met de Secretary of Health. Voor het beoordelen van cumulatieve effecten heeft 
dee EPA beleidsruimte zich te richten op effecten op substantiële populaties. Zie het 'Second National 
ReportReport on Human Exposure to Environmental Chemicals', waarin de blootstelling van de bevolking aan 
velee bestrijdingsmiddelen wordt onderzocht, middels biomonitoring, Centers for Disease Control and 
Prevention,, U.S. Department of Health 2003. <www.cdc.gov/exposurereport/> (geraadpleegd juli 
2003). . 

111 Id. § 346a(o). 
122 U.S. EPA/OPP Biennal Report FY 98-99, p. 33. 
133 <www.epa.gov/pesticides/food/pest.htm> en U.S. EPA/OPP, Annual Report FY 2002, p. 32-37. 

http://www.cdc.gov/exposurereport/
http://www.epa.gov/pesticides/food/pest.htm
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23.22 Handhaving 

Dezee paragraaf behandelt de handhaving in het kader van de FIFRA, zoals neer-
gelegdd in de wet en uitgewerkt door de EPA.M Niet wordt ingegaan op handha-
vingg op basis van staats- of lokale regelgeving, noch op handhaving middels 
actiess in het kader van de 'common law'. 

23.2.123.2.1 Strafbaarstelling 

Dee in de FIFRA strafbaar gestelde handelingen betreffen overtredingen op het 
gebiedd van de verkoop en distributie, de informatievoorziening, het gebruik en 
specifiekee voorschriften en regels inzake bestrijdingsmiddelen.15 Strafbaar ge-
steldd zijn onder meer: 

dee distributie en verkoop van bestrijdingsmiddelen die niet geregistreerd zijn, 
diee een samenstelling hebben die afwijkt van de registratie, of die 'misbran-
ded'' dan wel 'adulterated' zijn; 
hett gebruik van een geregistreerd bestrijdingsmiddel in strijd met de etikette-
ring; ; 
hett wijzigen of vernielen van etikettering, 
hett adverteren van een 'restricted use'-middel, zonder deze classificatie aan 
tee geven, 
hett verkopen van een 'restricted use'-middel aan een niet-'certified applica-
tor', , 
hett ten behoeve van de registratie aanleveren van gegevens waarvan bekend 
iss dat ze onjuist zijn, het niet overleggen van vereiste gegevens of het verval-
senn van overgelegde gegevens. 

Hett gebruik van een niet-geregistreerd middel is niet afzonderlijk strafbaar ge-
steld.16 6 

23.2.223.2.2 Organisatie van de handhaving 

Dee staten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van FIFRA-overtredingen 
inzakee het gebruik van bestrijdingsmiddelen.17 Voorwaarde hierbij is dat de 
statenn een - naar de mening van de Administrator - adequate regelgeving hebben 
enn deze ook op adequate wijze handhaven.18 Staten kunnen ook samenwerkings-
overeenkomstenn met de EPA sluiten voor de handhaving, bijvoorbeeld inzake 
inspectiee en training van personeel. Daarvoor wordt dan federale financiële 

144 Zie over de handhaving van de FIFRA: Palansky 1999, p. 175-193 en over de handhaving van milieuwet-
geving:: Santarella 2001, p. 53-108. 

155 7 U.S.C.A. § 136j. 
166 Rodgers signaleert dit al in 1977 (Rodgers 1977, p. 898). 
177 7 U.S.C.A. § 136w-l(a). 
188 7 U.S.C.A. § 136w-l(b) en (c). 
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ondersteuningg gegeven.19 Wanneer een staat niet voldoet aan handhavingsvereis-
ten,, dan krijgt deze de gelegenheid veranderingen aan te brengen.20 Blijf t de 
handhaving,, naar de mening van de EPA, inadequaat, dan trekt deze de taak aan 
zich.21 1 

Wanneerr de EPA informatie ontvangt over een significante overtreding van 
eenn FIFRA-gebruiksbepaling, dan schakelt deze het bevoegde staatsgezag in. 
Indienn na dertig dagen geen handhavingsactie is gestart, dan kan de EPA optre-
den.. In noodgevallen waarbij onmiddellijke actie vereist is - en het bevoegde 
staatsgezagg niet kan of wil optreden - kan de EPA altijd direct optreden.22 De 
nalevingg door productie- en verkoopbedrijven valt onder de handhaving van de 
regionalee kantoren van de EPA.23 

Inn de praktijk worden ook gezamenlijk door federale - en staatsoverheden 
actiess uitgevoerd.24 Zowel de inzet als de uitkomst van handhavingsacties wor-
denn 'met naam en toenaam' gepubliceerd.25 

23.2.323.2.3 Handhavingsinstrumenten 

Mett het oog op de naleving zijn allereerst de FIFRA-administratieverplichtingen 
vann belang: voor productie-inrichtingen,26 voor producenten en registratiehou-
ders277 en voor certified applicators.28 Ten behoeve van de handhaving heeft de 
EPAA vervolgens inspectie- en monstername-bevoegdheden. Dit betreft onder 
meerr de toegang tot gegevens en tot gebouwen van producenten, distributeurs en 
anderee handelaren in bestrijdingsmiddelen. Inspectie kan zowel plaatsvinden bij 
vermoedenn van overtreding als om andere redenen. Deze redenen moeten schrif-
telijkk worden aangegeven.29 Verdergaande bevoegdheden in verband met de 
opsporing,, zoals beslaglegging, kan de EPA met een rechterlijk bevel uitoefe-
nen.30 0 

Dee FIFRA kent strafrechtelijke en bestuurlijke handhavingsinstrumenten, met 
onderr meer bestuurlijke maatregelen, 'criminal penalties' en 'civil penalties'.31 

Anderss dan vele andere (milieu)wetten kent de FIFRA geen 'citizen suit'- bepa-

Id.Id. § 136u. In 1996 hebben 57 staten en gebieden deze ondersteuning ontvangen voor een State Manage-
mentt Plan (61 Fed.Reg. 33,260, 33,262). 
ld.ld. § 136w-2(b). 
ld.ld. § 136w-2. 40 C.F.R. part. 173. Worobec en Ordway merken op dat dit nooit is gebeurd (Worobec 
enn Ordway 1989, p. 62). 
ld.ld. § 136w-2(a) en (c). 
<www.epa.gov/regionl/enforcement/pesticides/index.htmI>> (geraadpleegd mei 2003). 
Ziee bijvoorbeeld <www.epa.gov/agriculture/lfraenf.html> (geraadpleegd juni 2003), inzake grootschalig 
illegaall  gebruik van Zeta-cypermethrin. 
Ziee bijvoorbeeld Enforcement Action Summaries <www.epa.gov/region5/orc/sumintro.htm> en voor 
dee FIFRA: <www.epa.gov/compliance/civil/programs/fifra/index.htrnl (geraadpleegd december 2003). 
77 U.S.CA. § 136e. 
ld.ld. § 136f(a). 
ld.ld. § 136i-l(a). 
ld.ld. § 136g(a)(l). 
ld.ld. § 136g(b). 
ld.ld. §§ 136ken 136/(a),(b). 

http://www.epa.gov/regionl/enforcement/pesticides/index.htmI
http://www.epa.gov/agriculture/lfraenf.html
http://www.epa.gov/region5/orc/sumintro.htm
http://www.epa.gov/compliance/civil/programs/fifra/index.htrnl
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ling.. Een alternatief voor de traditionele handhaving, de 'Alternative Dispute 
Resolution'' (ADR) wordt in het kader van de FIFRA naar het zich laat aanzien 
opp beperkte schaal ingezet.32 

Inn de literatuur wordt opgemerkt dat de handhavingsmogelijkheden van de 
EPAA in het kader van de FIFRA beperkt zijn, met name gezien de bedrijven die 
hett betreft. De handhaving op staatsniveau zou meer mogelijkheden bieden.33 

23.2.3.123.2.3.1 Bestuurlijke handhaving 
Dee bestuurlijke handhaving kan een boete (civil penalty) inhouden maar kan zich 
ookk beperken tot een 'warning'. De EPA mag een 'warning' geven in plaats van 
eenn 'civil penalty' indien, naar het oordeel van de EPA, de overtreding geen 
noemenswaardigee gezondheids- of milieu-schade veroorzaakt heeft.34. De EPA 
heeftt ook in het algemeen geen handhavingsverplichting en mag, wanneer dat 
naarr de mening van de EPA in het algemeen belang is, bij kleinere overtredingen 
(minorr violations) volstaan met een 'notice of warning'.35 

Eenn (deel van de) 'penalty' kan worden vervangen door een 'settlement with 
conditions'.. Het EPA-beleid hiervoor is uitgewerkt in een Enforcement Response 
Policy.366 Hierin is neergelegd in welke situatie een 'civil penalty' verlaagd kan 
wordenn en op welke wijze dit wordt vastgelegd, in een 'consent agreement and 
finall  order'. Ook is in dit beleidsstuk de 'settlement with conditions' uitgewerkt. 
Dee overtreder moet daarbij extra milieumaatregelen uitvoeren.37 

Tegenn bestuurlijke handhavingsbesluiten staat beroep open bij een court of 
appeals.38 8 

CivilCivil  penalties 
Dee EPA is bevoegd een 'civil penalty' op te leggen aan een registratiehouder, 
commerciëlee toepasser, handelaar en distributeur die FIFRA-bepalingen over-
treedt,, tot maximaal $ 5.000 per overtreding.39 

Datt dit kan oplopen, komt naar voren in de zaak 'Mosquito Magnet', betreffende 
dee verkoop in 2002 van een niet geregistreerd anti-muskietenmiddel dat toxisch 
kann zijn voor mensen, en waarvan het etiket een niet-bestaand EPA-nummer bevat-
tee en een aanduiding in de trant van 'veilig'. Na een 'stop sale' order stelt de EPA 

Inn 1997 en 1998 had circa 5% van de in totaal circa 200 zaken (mede) betrekking op de FIFRA (U.S. 
EPA,, Status Report on the Use of Alternative Dispute Resolution in Environmental Protection Agency 
Enforcementt and Site-Related Actions, 1999, p. 16). Niet duidelijk wordt welke overtredingen dit betreft. 
Veelall  betreffen de ADR-zaken het schoonmaken van vervuilde terreinen. 
Worobecc en Ordway 1989, p. 62; McCabe 1989, p. 35-53. 
77 U.S.C.A. § 136/(a)(4). 
ld.ld. §136g(c)(3). 
U.S.. EPA Office of Compliance Monitoring, Office of Pesticides and Toxic Substances, Enforcement 
ResponseResponse Policy for the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), 1990. 
Enforcementt Response Policy, p. 28-30. 
77 U.S.C.A. § 136n(b). 
77 U.S.C.A. § 136/(a)(l). 
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eenn 'civil penalty' van $ 1 miljoen voor.40 De afloop hiervan is medio 2003 niet 
bekend.. Inmiddels vindt, na registratie, weer verkoop plaats, nu met een correct 
etiket.41 1 

Voorr 'private applicators' gelden lagere boetes. Het maximum is $ 1.000 per 
overtreding.42 2 

Bijj  het opleggen van een civil penalty moet altijd aankondiging zijn gedaan 
enn moet de mogelijkheid van een hearing worden geboden.43 Bij de bepaling 
vann het penaltybedrag neemt de EP A de ernst van de overtreding, de bedrij f s-
groottee en het effect op de mogelijkheid van bedrij fsvoortzetting in beschou-
wing.444 Het EPA-beleid inzake de bestuurlijke handhaving is onder meer neer-
gelegdd in de Consolidated Rules of Practice (CROP).45 

Dee EPA kan een 'civil penalty' zowel via een bestuurlijke actie (administra-
tivee enforcement action) innen als via een juridische actie. In veel gevallen ge-
beurtt dat via een bestuurlijke actie, waarvoor de spelregels vastliggen in de 
CROP.. Bij een juridische aanpak moet het Department of Justice de zaak aan de 
rechterr voorleggen. Vele van deze juridische acties eindigen in een 'consent 
decree',, welke door de rechter wordt vastgesteld. Doorgaans moet hiertoe eerst 
eenn 'notice and comment' procedure worden doorlopen voordat de rechter tot 
vaststellingg komt.46 

StopStop sale 
Eenn bestuurlijke maatregel is de 'Stop Sale, Use or Removal Order', een 'admi-
nistrativee order' van de EPA. Na ontvangst van zo een (schriftelijke) 'order' is 
verkoop,, gebruik of verplaatsing van het betreffende middel verboden. 

Inn de literatuur wordt gesignaleerd dat deze maatregel, die verder kan gaan 
dann een cancellation, minder rechtsbeschermingswaarborgen heeft dan een 'can-
cellation'.47 7 

Dezee verkoop-, gebruiks-en verplaatsingsingsstop kan uitgevaardigd worden 
wanneerr na inspectie een overtreding vermoed wordt,48 na een 'cancellation' of 
'suspension',499 bij een overtreding als 'misbranding', bij een etikettering die 
eenn onjuiste samenstelling vermeldt, als het middel een werking claimt waarvoor 

400 Het betrof circa 200 geconstateerde overtredingen. 
411 <www.epa.gov/regionl/pr/2003/mar/030305.html> (geraadpleegd juni 2003). 
422 7 U.S.C.A. § 136/(a)(2). 
4JJ 7 U.S.CA. § 136/(a)(3). Zie voor deprocedures de 'Consolidated Rules of Practice Governing the Admi-

nistrativee Assessment of Civil Penalties and the Revocation of Suspension of Permits', in 40 C.F.R. part 
22,, onder meer § 22.35. 

444 7 U.S.C.A. § 136/(a)(4). 
455 40 C.F.R. part 22 (2002) 
466 28 C.F.R. § 50.7. Zie over deze 'civil enforcement actions' Santarella 2001, p. 56-66. 
477 Miller 1999, p. 160. 
488 7 U.S.C.A. § 136k(a). 
499 Ingevolge 7 U.S.C.A. § 136d(g) is iedere producent, registratiehouder, -aanvrager, verkoper e.d. ver-

plichtt na een 'cancellation' of 'suspension' aan onder meer de EPA opgave te doen van het bezit van het 
betreffendee bestrijdingsmiddel. 

http://www.epa.gov/regionl/pr/2003/mar/030305.html
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hett niet is geregistreerd50 of bij illegale verkoop.51 

Ookk de 'recall'-regeling is een bestuurlijke maatregel die kan bijdragen aan 
dee handhaving. In enkele in de wet genoemde gevallen - bijvoorbeeld in geval 
vann misbranding - kan een bestrijdingsmiddel via een uitspraak van de rechter in 
beslagg worden genomen en verbeurd verklaard worden. De rechter bepaalt dan 
watt er met het middel gebeurt.52 

23.2.3.223.2.3.2 Criminal penalties 
Dee registratiehouder of -aanvrager of de producent die opzettelijk FIFRA-bepa-
lingenn overtreedt, wordt bestraft met een boete van max. $ 50.000 en/of een jaar 
gevangenisstraf.. Voor andere distributeurs of verkopers, waaronder de 'commer-
ciall  applicator', geldt - bij opzettelijke overtreding - een boete van maximaal 
$$ 25.000 en/of eenjaar gevangenisstraf.53 Voor de 'private applicator' geldt bij 
opzettelijkee overtreding een boete van maximaal $ 1.000 en/of dertig dagen.54 

Opp het gebruiken of openbaar maken van productinformatie verkregen bij de 
registratie,, met de bedoeling te frauderen, staat een boete van max. $ 10.000 
en/off  drie jaar gevangenisstraf.55 Dit geldt ook voor EPA-werknemers.56 

23.2.423.2.4 Vergelijking FIFRA - Bmw: handhaving 

Dee FIFRA bevat meer sanctiemogelijkheden dan de Bmw, met name op het 
gebiedd van bestuurlijke handhaving, welke de Bmw pas sinds kort kent. Met de 
'civill  penalty', de 'warning', de 'notice of warning', de 'settlement with conditi-
ons',, de 'consent agreement' en met andere bestuurlijke maatregelen als de 'stop 
salee order' heeft de EPA een scala aan handhavingsinstrumenten. Doordat de 
handhavingg van de FIFRA-voorschriften inzake het gebruik van bestrijdingsmid-
delenn vooral op staatsniveau gebeurt, gaat de vergelijking met de Nederlandse 
situatiee op dit punt mank. 

Mille rr 2003, p. 670-671, merkt op dat deze zeer ver gaande bevoegdheid naar zijn mening onterecht is 
gebruiktt in gevallen waarin het bestrijdingsmiddel onvoldoende effectief bleek. Hiermee worden procedu-
relee waarborgen van de 'cancellation'-procedure omzeild, aldus Miller . 
Ziee bijvoorbeeld de 'stop-sale' order in 2003 legen de verkoop via internet van niet-geregistreerde midde-
lenn die tegen het SARS-virus zouden beschermen, in combinatie met een 'voluntary recall' (EPA Pesticide 
Programm Update 06/27/2003, 'EPA halts sale of unregistered "SARS" product', Listserve.csb@epamail.e-
pa.gov.). . 
77 U.S.C.A. § 136k(b),(c),(d). 
Id.Id. § 136/(b)(l). 
Id.Id. § 1361(b)(2). 
Id.Id. § 1361(b)(3). 
Id.Id. § 136h(f). 

mailto:Listserve.csb@epamail.epa.gov
mailto:Listserve.csb@epamail.epa.gov
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24.11 Openbaarheid in de FIFRA 

Zoalss hiervoor al aan de orde kwam, is op diverse momenten in het registratie-
process sprake van openbaarheid van gegevens. De registratie-aanvraag wordt, bij 
eenn nieuwe stof of toepassing, in het Federal Register gepubliceerd.1 Bepaalde 
concept-registratiebesluitenn worden gepubliceerd na mededeling aan de regis-
tratie-aanvragerr of -houder.2 Bij een registratie-'review' kan iedere belangheb-
bendee informatie inbrengen in het openbare dossier.3 Besluiten tot afwijzing van 
eenn aanvraag worden gepubliceerd.4 Hierna wordt ingegaan op FIFRA-geheim-
houdings-- en openbaarheidskwesties betreffende gegevens die door de registratie-
aanvragerr of -houder zijn geleverd. In par. 24.2 komt het openbaarheidsregime 
vann de Freedom of Information Act aan de orde. 

24.1.124.1.1 Geheimhouding en openbaarmaking in de FIFRA 

Informatiee die, naar het oordeel van de EPA, bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke 
commerciëlee of financiële informatie bevat of daarmee verband houdt, wordt niet 
openbaarr gemaakt.5 De wet geeft aan deze begrippen een restrictieve invulling 
doorr veel uitzonderingen op de geheimhouding te maken en door, ook ingeval 
vann bedrijfsgeheimen, in bepaalde gevallen, onder voorwaarden, openbaarmaking 
toee te staan.6 

Dee definiëring van het begrip bedrijfsgeheimen werd in de FIFRA van 1972 aan 
dee EPA overgelaten. Deze gaf daaraan een beperkte betekenis, vooral gericht op 
productieprocessenn en formuleringen. Gegevens over gevaarsaspecten en over 
deugdelijkheidd vielen daar niet onder. Deze EPA-interpretatie werd in de wetswij-
zigingg van 1978 opgenomen.7 

Openbaarmaking Openbaarmaking 
Dee FIFRA zondert veel gegevens uit van geheimhouding. De volgende informa-
tiee moet voor openbaarmaking aan het publiek beschikbaar zijn: 

allee informatie inzake doelstellingen, methoden en resultaten van onderzoe-

77 U.S.CA. § 136a{c)(4). 
Bijvoorbeeldd 7 U.S.CA. par. 136a(d)(2) (change in classification). 
40C.F.R.. par. 154.21, 154.23, 154.25, 154.26. 
77 U.S.CA. § 136a(c)(6). 
ld.ld. § 136h(b). 
ld.ld. § 136h(b) en (d). 
Mille rr 2003, p. 659-660. 
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kenn op een (voorheen) geregistreerd bestrijdingsmiddel, de ingrediënten, 
onzuiverhedenn of afbraakproducten daarvan; 
allee informatie over effecten van deze bestrijdingsmiddelen op enig organis-
me,, over het gedrag van het bestrijdingsmiddel in het milieu, inclusief, maar 
niett beperkt tot, gegevens over veiligheid voor vissen en wilde fauna, de 
menss en andere zoogdieren, planten, dieren, bodem, studies over persisten-
tie,, verplaatsing en gedrag in het milieu en metabolisme.8 

Geheimhouding Geheimhouding 
Openbaarmakingg is niet toegestaan van gegevens inzake: 

productie-- of kwaliteitscontroleprocessen, 
detailss van methoden voor het opsporen of meten van hoeveelheden bewust 
toegevoegdee inerte ingrediënten, 
dee identiteit of percentage hoeveelheden van bewust toegevoegde inerte 
ingrediënten, , 

tenzijj  de EPA heeft vastgesteld dat openbaarmaking noodzakelijk is ter bescher-
mingg tegen een onredelijk risico of gevaar voor mens of milieu.9 

24.1.224.1.2 Procedures en criteria voor geheimhouding en openbaarmaking 

Dee registratie-aanvrager mag bij het verstrekken van informatie duidelijk aange-
venn welke onderdelen daarvan naar zijn mening bedrijfsgeheim zijn. Deze infor-
matiee dient gescheiden van andere informatie te worden aangeleverd.10 

Wanneerr een verzoek om informatie vertrouwelijke bedrijfsinformatie be-
treft,, volgt een interne procedure bij de Office of General Council, de 'Confiden-
tiall  Business Information Review'. Het betreffende bedrijf krijgt in deze procedu-
ree vijftien werkdagen om de vertrouwelijkheid te bevestigen.11 

Wanneerr de EPA informatie openbaar wil maken die de registratie-aanvrager 
off  -houder als beschermd beschouwt, moet de EPA de betreffende aanvrager of 
houderr hierover aangetekend berichten. De betrokkene kan dan gedurende dertig 
dagenn bij een District Court een verklaring van de rechter vragen over de open-
baarmaking.12 2 

Dezee procedure geldt ook bijj  een voorgenomen openbaarmaking met het oog 
opp een milieu- of gezondheidsrisico, van bovengenoemde gegevens inzake pro-
ductieprocessenn en inerte ingrediënten. De EPA mag hier, ingeval van een sub-
stantieell  gezondheidsrisico, de termijn voor het vragen van een verklaring van de 
rechterr bekorten.13 Dezelfde procedure geldt voor gegevens die vertrou-
welijkk zijn, zoals productie-, distributie- en verkoopgegevens en ontdekkingen, 
waarvoorr de EPA, in het kader van een procedure over onredelijke nadelige 

77 U.S.CA. § 136h(d)(l). 
ld.ld. § 136h(d)(l)(A),(B),(C). 
ld.ld. § 136h(a). 
<www.epa.gov/pesticides/foia/cbi.htm>> (geraadpleegd juni 2003). 
77 U.S.C.A. § 136h(c). 
ld.ld. § 136h(d)(3). 

http://www.epa.gov/pesticides/foia/cbi.htm
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neveneffecten,, openbaarmaking noodzakelijk acht in het algemeen belang.14 

Dee FIFRA beperkt bij deze procedures de afweging door de rechter. Een 
openbaarheidsbeperkingg is, voor productie-, distributie- en verkoopinformatie, 
alleenn toegestaan indien het publieke belang bij beschikbaarheid niet zwaarder 
weegtt dan het particuliere belang bij vertrouwelijkheid.15 Voor de overige ge-
noemdee procedures geldt dat een openbaarheidsbeperking geen betrekking mag 
hebbenn op informatie die vereist is ter bescherming tegen een onredelijk nadelig 
gezondheids-- of milieu-effect.10 

Informatiee over formuleringen van producten mag in bepaalde gevallen, 
wanneerr nodig voor de uitvoering van de wet, in hearings worden openbaar 
gemaakt.17 7 

Naa registratie moet de EPA binnen dertig dagen de voor registratie vereiste 
gegevenss en andere relevante wetenschappelijke gegevens voor het publiek be-
schikbaarr stellen, met inachtneming van de regeling voor bedrijfsgeheimen.18 

24.1.324.1.3 Openbaarheid en het gebruik van gegevens 

Inn de zaak Ruckelshaus v. Monsanto Co.19 oordeelt het Supreme Court dat het 
openbaarr maken of het gebruik van geleverde gegevens alleen een 'taking' van 
eigendomsrechtenn van de registratiehouder inhoudt voor de periode 1972-1978. 
Hett betrof toen evenwel een 'taking for public use', waarvoor voldoende com-
pensatiemogelijknedenn golden, aldus het Hof.20 Het 'beschikbaar zijn voor open-
baarmaking'' betekent niet dat gegevens ook voor registratiedoeleinden mogen 
wordenn gebruikt. Voor dat gebruik verwijst de FIFRA uitdrukkelijk naar de 
regelingg inzake het gebruik van door anderen geleverde gegevens.21 Omdat ge-
gevenss eventueel gebruikt zouden kunnen worden in een land dat niet een verge-
lijkbaree gegevensbescherming kent, geldt voor de EPA een verbod om overge-
legdee gegevens bewust openbaar te maken aan betrokkenen in andere landen, 
zonderr toestemming van degene die de gegevens overlegde. Ieder die toegang 
zoektt tot gegevens inzake een bestrijdingsmiddelen-registratie dient een verkla-
ringg te tekenen dat niet gehandeld wordt voor een buitenlands of multinationaal 
bedrijf.222 De FIFRA bevat een ambtelijke geheimhoudingsbepaling waarin op 
hett opzettelijk openbaar maken van bepaalde vertrouwelijke informatie een boete 
vann maximaal $ 10.000 en/of gevangenisstraf van maximaal eenjaar wordt ge-
steld.23 3 

ld.ld. § 136h(d)(2). 
ld.ld. § 136h(d)(3)(B). 
ld.ld. § 136h(d)(3)(A). 
ld.ld. § 136h(b). 
ld.ld. § 136a(c)(2)(A). 40 C.F.R. § 152.119. 
Ruckelshauss v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1013, 1016, 1019 (1984). 
Ziee hierover par. 21.5.5 (compensatie gegevensgebruik). 
77 U.S.C.A. § 136h(d)(l), verwijzend naar § 136a. 
ld.ld. § 136h(g). Ook in deze bepaling worden bepaalde gegevens over onredelijke nadelige effecten op 
gezondheidd of milieu, uitgezonderd (§ 136h(g)(l)). 
ld.ld. § 136h(f). In deze bepaling wordt de Trade Secrets Act buiten toepassing verklaard. 
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24.22 Algemene openbaarheidsregelgeving 

Naastt de FIFRA is de Freedom of Information Act (FOIA) relevant in verband 
mett openbaarheid van gegevens over bestrijdingsmiddelen, met name voor de 
gegevenss van de agencies.24 De FOIA bevat ver strekkende actieve en passieve 
openbaarheidsverplichtingenn voor de federale agencies. Uitgangspunt van deze 
wett is dat informatie van agencies openbaar is. De FOIA verplicht iedere agency 
omm op een verzoek om gegevens, dat een redelijke beschrijving geeft van de 
gevraagdee gegevens, en conform geldende procedures is ingediend, deze beschik-
baarr te stellen aan een ieder.25 

Opp grond van deze wet zijn de agencies verplicht in het Federal Register onder 
meerr het volgende te publiceren: beschrijvingen van de organisatie en de werkwij-
ze,, procedurele en inhoudelijke regels, beleidsregels en beleidsinterpretaties.26 

Daarnaastt dienen zeer veel gegevens toegankelijk gemaakt te worden voor het 
publiekk (made available for public inspection and for copying). Definitieve stand-
punten,, interpretaties, handleidingen, instructies e.d. die de rechten van individuen 
kunnenn beïnvloeden, dienen publiekelijk beschikbaar te zijn, ter bestudering. 
Indienn publicatie niet heeft plaatsgevonden, kan een agency van de betreffende 
gegevenss geen gebruik maken tegen een burger die deze niet kent.27 

Tegenn het weigeren van openbaarmaking kan beroep worden ingesteld. De rech-
terr beslist opnieuw ('de novo'), zonder het bestuursbesluit in aanmerking te 
nemen.. De bewijslast voor het niet-openbaar maken ligt bij de agency.28 

24.2.124.2.1 Uitzonderingen 

Dee wet zondert negen categorieën gegevens uit van deze openbaarheid. Deze 
uitzonderingsbepalingenn van de FOIA worden in de jurisprudentie restrictief 
geïnterpreteerd.299 De agency behoudt beleidsvrijheid om deze gegevens wel 
openbaarr te maken. 

Inn Chrysler Corp v. Brown30 oordeelt het Supreme Court dat de FOIA een open-
baarmakingswett is, die de agency niet de beleidsvrijheid ontneemt om informatie 
diee onder de uitzonderingen valt toch openbaar te maken. Deze beleidsvrijheid is 
evenwell  niet onbeperkt, aldus het Supreme Court. 

244 5 U.S.C.A. § 552 (West 2001). De FOIA is onderdeel van de Administrative Procedure Act. 
2525 Id. § 552(a)(3)(A). 
266 Id. § 552(a)(1). 
277 ld. § 552(a)(2); zie ook Gelihorn en Levin 1990, p. 149. 
288 Id. § 552(a)(3)(B). 
299 Zie Gelihorn en Levin 1990, p. 150-155. 
300 Chrysler Corp. v. Brown, 441 U.S. 281 (1979). Zie hierover ook Gelihorn en Levin 1990, p. 155-156. 
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Dee rechter toetst of sprake is van onredelijkheid, willekeur, misbruik van beleids-
vrijheidd of strijd met de wet (arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or 
otherwisee not in accordance with the law). 

Dee uitzonderingen betreffen zaken als nationale veiligheid, personeelszaken en 
internee agency informatie, informatie die in andere wetgeving is uitgezonderd 
vann openbaarmaking ('exemption 3') en bedrijfsgeheimen en verkregen commer-
ciëlee en financiële informatie die vertrouwelijk31 is ('exemption 4').32 

Dee uitzondering vanwege openbaarheidsbeperkingen in andere wetgeving (catego-
rierie 3) geldt alleen wanneer die andere wetgeving geen beleidsvrijheid verleent en 
wanneerr het specifieke criteria of zaken betreft.33 In verband hiermee heeft het 
courtt of appeals (10th Cir.) geoordeeld dat de Trade Secrets Act geen 'exemption 
33 statute' is, omdat deze wet een algemeen verbod inhoudt tegen het onbevoegd 
openbaarr maken door ambtenaren van bedrijfsinformatie, voorzover openbaarma-
kingg bij wet verboden is.34 

Gezienn deze jurisprudentie blijf t er ook voor bedrijfsgeheimen in het kader van 
dee FOIA discretionaire bevoegdheid voor de agency tot het al of niet openbaar 
maken.35 5 

24.2.224.2.2 FIFRAenFOIA 

Dee FIFRA-openbaarheidsregeling heeft betrekking op informatie die door de 
aanvragerr wordt geleverd. De FOIA heeft betrekking op informatie van de EPA. 
Voorzoverr sprake zou zijn van samenloop tussen beide wetten, moet aangenomen 
wordenn dat de FIFRA, met de specifieke procedures voor het openbaar maken 
vann vertrouwelijke bedrijfsinformatie, van toepassing is, als een 'exemption 3 
statute'. . 

24.2.324.2.3 Overige openbaarheidsverplichtingen 

Ookk andere federale wetten zijn relevant in verband met openbaarheid, zoals de 
'Governmentt in the Sunshine Act'. Deze wet regelt het openbaar maken van 
gegevenss van bijeenkomsten van agencies (open meetings).36 

311 Commerciële informatie geldt als vertrouwelijk indien openbaarmaking afbreuk zou doen aan de mogelijk-
heidd voor de overheid in het vervolg noodzakelijke informatie te verkrijgen en indien deze openbaarma-
kingg substantieel nadeel zou veroorzaken in de concurrentiepositie van de gegevensleveraar, aldus Gell-
hornn en Levin 1990, p. 154-155, verwijzend naar National Parks & Conservation Ass'n v. Morton 498 
F.2d7655 (D.C.Cir. 1974). 

322 5 U.S.C.A. § 552(b){(3) en (4). 
333 5 U.S.C.A. § 552(b)(3). 
344 Anderson v. HHs, 907 F.2d 936, 949-951 (10th Cir. 1990). 
355 In het kader van de Trade Secrets Act zou de ruimte voor een dergelijke afweging ontbreken 
366 5 U.S.C.A. § 552b. 
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Hierinn wordt bijvoorbeeld geregeld dat bepaalde bijeenkomsten in principe open-
baarr zijn en dat bijeenkomsten tenminste een week van te voren publiekelijk wor-
denn aangekondigd. Van besloten bijeenkomsten dient een uitgebreid verslag te 
wordenn gemaakt voor het geval de rechter achteraf openbaarmaking gelast.37 In 
FCCFCC v. ITT World Communications heeft het Supreme Court bepaald dat deze wet 
alleenn betrekking heeft op bijeenkomsten in het kader van officiële acties inzake 
specifiekee onderwerpen.38 

Adviescommissiess vallen onder een afzonderlijke openbaarheidsregeling, de 
Federall  Advisory Committee Act (F AC A).39 Ook deze bevat waarborgen voor 
openbaarheidd van bijeenkomsten.40 

Naastt de openbaarheidsregelgeving inzake overheidsacties, is voor de infor-
matiee over stoffen - waaronder bestrijdingsmiddelen - van belang de 'right to 
know'-wetgeving.. Deze kan, behalve voor productie en opslag van - onder meer 
-- bestrijdingsmiddelen, ook van belang zijn voor de toepassing van bestrijdings-
middelen.. Deze wetgeving ontstond in de jaren tachtig met de Emergency Plan-
ningg and Community Right-to-Know Act (EPCRA), gericht op het informeren 
vann werknemers en omwonenden over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen 
bijj  bepaalde bedrijven.41 De EPCRA-emissierapportageverplichtingen van de 
'Toxicss Release Inventory*  (TRI)42 bestrijken emissies naar alle milieucompar-
timentenn van enige honderden (categorieën van) stoffen, waaronder bestrijdings-
middelen. . 

Ookk staten hebben soms 'right to know'-wetgeving. Hierin kan aanvullend 
opp de federale wetgeving informatie vereist worden. Hoewel het voor producen-
tenn problematisch kan zijn dat verschillende staten op dit gebied verschillende 
eisenn stellen, maakt de federale wetgeving dergelijke staatsregelgeving niet on-
mogelijk.. Er is geen sprake van preemption.43 

24.33 Vergelijkin g FIFRA - Bmw: openbaarheid 

Inn de loop van de FIFRA-besluitvorming wordt bepaalde informatie bekend 
gemaakt,, zoals een registratie-aanvraag. In de Bmw gebeurt dit niet bij de be-
sluitvormingg over een toelating. 

377 5 U.S.C.A. § 552b<b), (e) en (f). 
388 FCC v. ITT World Communications, 466 U.S. 463, 471 (1984). Zie ook Gellhom en Levin 1990, p. 

158. . 
399 5 U.S.C.A. App. Sec. 2 - 16. (2001) Zie ook Gellhorn en Levin 1990, p. 158. 
400 5 U.S.C.A. App. Sec. 10. Begin 2004 hebben enkele milieugroepen een procedure aangespannen tegen 

dee EPA waarin zij de rechtbank een verklaring vragen van schending door de EPA van de FACA, vanwe-
gee overleg achter gesloten deuren inzake de bescherming van bedreigde diersoorten tegen bestrijdings-
middelen.. In een 'task force' van de EPA en bedrijven zouden bedrijven gelegenheid krijgen te adviseren 
overr het beleid, hetgeen in strijd is met de FACA, aldus de klacht (Washington Toxics Coalition et al. v. 
EPA,, No. CV04-0113C (D.W.Wash. 2004)<http://ga3.org/ct/QplfWallYBdn/>). 

411 Emergency Planning and Community Right to Know Act of 1986 (EPCRA), 42 U.S.C.A. § 11001 -
11050). . 

422 42 U.S.C.A. § 11023. Zie over de EPCRA en de TRI: Hallo 1993, p. 70-77. 
433 Elliot en Thomas 1993, p. 837-838. 

http://ga3.org/ct/QplfWallYBdn/
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Anderss dan in de Bmw worden in de FIFRA zeer veel gegevens over neven-
effectenn van bestrijdingsmiddelen uitgezonderd van de bescherming van bedrijfs-
geheimen.. De FIFRA en de Bmw hebben beide als uitgangspunt dat bedrijfsge-
heimenn niet openbaar zijn, maar anders dan de Bmw interpreteert de FIFRA het 
begripp bedrijfsgeheimen restrictief. In de Bmw is er een brede geheimhoudings-
verplichtingg met beperkte uitzonderingen. 

Zowell  de FIFRA als de Bmw bepalen dat de gegevensleveraar kan verzoe-
kenn om niet-openbaarmaking van gegevens. In het kader van de Bmw acht het 
CTBB dit verzoek niet nodig, omdat alle geleverde informatie als vertrouwelijk 
wordtt beschouwd. 

Dee FIFRA bevat ook voor bedrijfsgeheimen een openbaarheidsregeling, met 
rechtsbeschermingg voor degene die gegevens levert. De aanvrager of registra-
tiehouderr dient hierbij de gelegenheid te krijgen inzake de openbaarmaking een 
verklaringg te vragen van de rechter, waarbij belangen worden afgewogen. 

Anderss dan de Wet openbaarheid van bestuur kent de FOIA geen absolute 
geheimhoudingsgronden.. Dat betekent dat de EPA in bepaalde gevallen informa-
tiee geheim kan houden maar daartoe niet verplicht is, tenzij een andere wet dat 
uitdrukkelijkk bepaalt. 



25.. Rechtsbescherming 

Dezee paragraaf schetst de rechtsbeschermingsmogelijkheden voor burgers tegen 
EPA-registratiebesluitenn in het kader van de FIFRA. Voorafgaan enkele opmer-
kingenn over het rechtssysteem in de VS en over de toetsing van agency-besluiten 
doorr de rechter.1 

25.11 Het rechtssysteem in de V.S. 

Hett federale rechtsstelsel kent, onder het Supreme Court, 13 'courts of appeals' 
enn 94 'district courts'. De federale rechtbanken zijn bevoegd in die zaken waar-
voorr op grond van de constitutie door het Congres federale rechtsmacht is ver-
leend.. De constitutie omschrijft deze zaken limitatief. Behalve 'federal questions' 
zijnn dat onder meer bepaalde zaken tussen burgers van verschillende staten (dive-
rsityy of citizenship)2 en zaken tussen staten. 

Dee district courts behandelen zaken in eerste aanleg. De courts of appeals behan-
delenn zaken in hoger beroep en zijn bevoegd in een judicial 'circuit' (cir.). Ook is 
err een 'Federal Circuit' voor enkele specifieke zaken, en een Circuit voor het Dis-
trictt of Columbia (D.C.). Het D.C. Circuit behandelt zaken betreffende de in 
Washingtonn gevestigde federale agencies. Een belangrijk deel van de milieurecht-
zakenn speelt in dit Circuit. Het U.S. Supreme Court heeft de vrijheid een zaak al 
off  niet in behandeling te nemen. 

Naastt het federale rechtsstelsel zijn er de rechtsstelsels van de staten. Iedere staat 
heeft,, behalve eigen wetgeving en eigen agencies, een eigen rechterlijke macht. 
Dee staten hebben rechtspraak in tenminste twee instanties en meestal in drie 
instanties.. Hoewel de structuur vergelijkbaar is met die van het federale rechts-
stelsel,, kan de naamgeving verschillen. De rechtscolleges van de staten zijn 
bevoegdd voor alle zaken die onder het 'recht van de staten' vallen.3 Samenloop 

Voorr deze inleidende opmerkingen is onder meer gebruik gemaakt van: Sullivan en Steinway 2003, p. 26-
49,, Berring 1995, p. 13-55, Wald 1992, p. 530-537, Gellhornen Levin, p. 73-123 en Boon 1992, p. 100-
112. . 
Hierbijj  gelden wel beperkingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte van financiële geschillen (Boon 
1992,, p. 101). 
Voorbeeldenn op milieugebied zijn vergunningverlening en handhaving van de milieurechtelijke regelgeving 
vann de staten. Ook de uitvoeringsplannen van de staten in het kader van EPA-regelgeving kunnen door de 
rechtscollegess van de staten worden getoetst. Nationale milieurechtelijke onderwerpen kunnen worden 
voorgelegdd aan een rechtscollege van een staat, maar zullen veelal worden doorgeschoven naar een fede-
raall  rechtscollege (Wald 1992, p. 528). Ook federale kwesties kunnen namelijk door een rechtscollege van 
eenn staat worden behandeld, tenzij het Congres een federale rechter bij uitsluiting bevoegd heeft verklaard 
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vann bevoegdheden van de federale rechter en de staatsrechter komt veel voor. 
Alleenn wanneer het Congres een federaal rechtscollege bij uitsluiting bevoegd 
heeftt verklaard, is er geen samenloop. Wanneer een federale wet in het geding 
is,, kan van de uitspraak van het hoogste rechtscollege in de betrokken staat be-
roepp worden ingesteld bij het federale hooggerechtshof. De rechter toetst staats-
wettenn aan federale wetten en de grondwet, en toetst federale wetten aan de 
grondwet.4 4 

25.22 Beroep en toetsing van agency-besluiten en agency-regels 

Hett beroep tegen 'agency actions' is geregeld in de Administrative Procedure 
Actt (APA).5 Agency-actions6 zijn vatbaar voor beroep bij de rechter tenzij dat 
bijj  wet is uitgesloten dan wel tenzij de wet de betreffende actie overlaat aan de 
beleidsvrijheidd van de agency.7 In de jurisprudentie wordt deze laatste bepaling 
zeerr restrictief uitgelegd. Alleen als de wet een zeer ruime beleidsvrijheid ver-
leentt en geen enkel handvat biedt voor de rechter, zal deze zich niet kunnen 
uitsprekenn over het besluit, aldus het Supreme Court in Citizens to Preserve 
OvertonOverton Park} Iedere persoon die juridisch nadeel ondervindt van, of die nade-
ligg wordt getroffen door, een agency-actie, kan daartegen in beroep gaan.9 Het 
centralee criterium voor deze ontvankelijkheid is de feitelijke schade of benadeling 
(injuryy in fact). Daarbij moet er enig oorzakelijk verband zijn. Zowel de benade-
lingg als het oorzakelijk verband zijn hierbij door het Supreme Court lange tijd 
zeerr soepel beoordeeld, onder meer in Sierra Club v. Morton™ en in SCRAP-
IEIE In Lujan v. Defenders of Wildlife12 stelt het Supreme Court zwaardere ei-
sen.. Voldoende aannemelijk moet zijn dat de gevraagde uitspraak herstel van de 
benadelingg of schade (redressability) met zich mee zal brengen. In latere zaken 

(Boonn 1992, p. 102). 
44 Dit toetsingsrecht is gebaseerd op de Supreme Court uitspraak Marbury vs Madison, 5 U.S. 137 (1803). 
55 5 U.S.C.A. §§ 701 - 706 (West 2001). 
66 Agency actions, zoals omschreven in de APA, omvatten zowel de agency-besluiten, waaronder registra-

ties,, als ook de agency-regels (5 U.S.CA. § 551). 
77 5 U.S.C.A. §§ 701(a) en 704. 
88 Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401 U.S. 402, 410 (1971). 
99 5 U.S.C.A. § 702. Het begrip persoon omvat, behalve natuurlijke personen, publieke en private organisa-

tiess (ook andere dan agencies) en bedrijven (5 U.S.C.A. § 551). 
100 Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727, 734, 739 (1972). De natuurbeschermingsorganisatie was op grond 

vann haar doel niet ontvankelijk. Er moet sprake zijn van een 'injury in fact' voor de betreffende partij. 
Ookk esthetische- en milieu-overwegingen kunnen hiertoe behoren. Dat het hierbij om het belang van 
velenn gaat, maakt geen verschil, aldus het Hof. Het niet meer kunnen wandelen door een national park, 
alss gevolg van de aanleg van een weg, kan voor de gebruikers voldoende zijn voor ontvankelijkheid. 

111 United States v. SCRAP (Students Challenging Regulatory Agency Procedures), 412 U.S. 669 (1973). In 
dezee zaak bleek het volgende oorzakelijk verband voldoende: door verhoogde spoortarieven zal recycling 
duurderr worden; dit leidt tot een teruggang in de recycling en tot een verhoging van afval in de parken 
bijj  het huis van de appellanten. 

122 Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 U.S. 555, 566, 571 (1992). Het betreft hier de Endangered Species 
Actt en de bedreiging van de Nijlkrokodil vanwege een landaanwinningsproject van een U.S. Agency, in 
Egypte.. De appellant mist een specifieke binding met het betreffende project en de uitspraak zal, gezien 
dee betrokken partij, het project niet beïnvloeden, aldus het Hof. Volgt niet-ontvankelijk verklaring. 
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zijnn ontvankelijkheidsvereisten op onderdelen weer versoepeld, zoals in Bennet 
v.. Spear,n en Friends of the Earth v. Laidlaw.u 

25.25.2.2.11 Toetsingsgronden 

Eenn belangrijke toetsingsgrond voor agency-besluiten is of het besluit 'arbitrary, 
capricious,, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law' 
is.155 Bij deze 'arbitrary and capricious'-toetsing onderzoekt de rechter op basis 
vann het dossier of de agency alle relevante factoren in beschouwing heeft geno-
menn en of sprake is van een duidelijke beoordelingsfout ('error of judgment').16 

Inn de praktijk kan deze toetsing een summier onderzoek betekenen, maar ook een 
intensieff  onderzoek naar de redenen voor het besluit, waarbij sprake moet zijn 
vann 'reasoned decisionmaking*. Deze laatste benadering is vooral bij de toetsing 
vann 'agency rules' ontwikkeld. Enerzijds is er bij deze toetsing een ruime be-
leidsvrijheid,, waarbij de rechter iedere redelijke uitleg die de agency aan de wet 
geeft,, volgt, tenzij duidelijk is dat de wetgever iets anders bedoelde. Anderzijds 
kann het vereiste van 'reasoned decisionmaking' een uitgebreid onderzoek naar de 
motiveringg van de regelgeving en dus een intensieve toetsing betekenen.17 Deze 
zogenaamdee 'hard look review' is door het Supreme Court bevestigd in State 
Farm.™Farm.™ De EPA dient daartoe alle gegevens en overwegingen openbaar te ma-
kenn die gebruikt zijn om te komen tot regelgeving en dient alle serieuze bezwa-
renn tegen de regel weerlegd te hebben. Deze eis van 'reasoned decisionmaking' 
iss één van de meest voorkomende gronden voor het terugverwijzen van agency-
regelgeving.19 9 

Waarr het politieke - of beleidskeuzes betreft, toetst de rechter terughoudend. 
Ditt komt onder meer naar voren in Chevron.20 Ook waar het risico's van stof-
fenn betreft, is het Supreme Court terughoudend in de toetsing. Waar de wet een 

133 Bennet v. Spear, 520 U.S. 154, 179 (1997). In een 'citizen-suit' op grond van de Endangered Species Act 
zijnn de claims van 'ranch operators' niet uitgesloten vanwege de 'zone of interest test', aldus het Hof. Zie 
hieroverr ook Sullivan en Steinway 2001, p. 32-33. 

144 Friends of the Earth et al. v. Laidlaw Environmental Services, 528 U.S. 167, 179-196 (2000). Het Hof 
overweegtt dat, hoewel de ontvankelijkheid per zaak bekeken moet worden, het onjuist is dat burgers bij 
voortdurendee schendingen nooit het recht zouden hebben een boete te eisen. Het Supreme Court oordeelt 
inn deze zaak, waarin het ging om een boete vanwege het overtreden van een vergunningvoorschrift, dat 
hett getuigt van een onjuiste rechtsopvatting in een 'citizen suit' een boeteclaim af te wijzen nu de gedaag-
dee na het begin van de procedure de strijd met de vergunning beëindigt. 

155 5 U.S.CA. § 706. Daarnaast bevat deze bepaling criteria inzake: strijd met de constitutie, overschrijding 
vann wettelijke bevoegdheden of rechten, overeenstemming met wettelijk voorgeschreven procedures, de 
matee van 'substantial evidence' waar het gaat om besluiten in het kader van hearings en de feitelijke 
motiveringg indien een 'de novo' beroepsprocedure gaande is. 

166 Zie Citizens to Preserve Overton Park, 401 U.S. 402, 416 (1971). 
177 Wald 1992, p. 533-534 en Gellhorn en Levin 1990 p. 109-117. 
188 Motor Vehicle Mfrs, Assn v. State Farm Mut, 463 U.S. 29 (1983). 
199 Wald 1992, p. 532-534. 
200 Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council, 467 U.S. 837, 865 (1984). De EPA-interpretatie van het 

hett 'bubble concept' uit de CAA wordt hier door de rechter gevolgd, met als motivering dat: '(...)(p)olicy 
argumentss concerning the "bubble concept" are more properly addressed to legislators or administrators, 
nott to judges'. 
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significantt risico vereist, hoeft geen wetenschappelijke zekerheid maar alleen een 
voldoendee wetenschappelijke ondersteuning geleverd te worden, aldus het Supre-
mee Court in de Benzene zaak.21 Wanneer de agency een mogelijk milieurisico 
niett meeweegt, wordt ook dat terughoudend getoetst, zoals in Baltimore Gas.11 

Risicobeoordelingenn vormen voor de rechter een moeilijk terrein. Per defini-
tiee is hier sprake van onzekerheid. Het 'bewijs' voor een risico zal vaak een 
mengelingg zijn van wetenschappelijke theorieën, modelmatige beoordelingen, 
extrapolatiee van feiten en dergelijke. Bij de invulling van begrippen als 'onrede-
lij kk risico' zal sprake zijn van een beoordeling waaraan waarden ten grondslag 
liggen.. De rechter zal hier conclusies trekken op basis van zijn/haar invulling 
vann wat redelijk is.23 

25.33 Rechtsbescherming tegen registratiebesluiten in het kader  van de 
FIFRA A 

25.3.125.3.1 Bezwaar 

Dee FIFRA kent geen specifieke bezwaarregeling, maar kent wel andere procedu-
ress in het kader waarvan bezwaren naar voren kunnen worden gebracht en her-
zieningg (administrative review) kan worden gevraagd. In veel gevallen kan naar 
aanleidingg van een besluit, of het voornemen daartoe, om een hearing worden 
verzocht,, waarbij de procedure doorgaans met veel waarborgen omgeven is.24 

Bijj  een afwijzing van een registratie-aanvraag kan de betreffende aanvrager om 
eenn hearing verzoeken.25 

Bijj  een besluit waarmee de 'cancellation' of een classificatiewijziging in gang 
wordtt gezet, kan een persoon die nadelig wordt getroffen door dit besluit, een 
hearingg aanvragen en daarmee een heroverweging van het besluit.26 Dit bete-
kentt evenwel niet dat derden die belang hebben bij een beëindiging van een 
registratie,, ook recht hebben op een hearing. De milieu-organisatie die een hea-
ringg verzoekt naar aanleiding van de aankondiging van 'cancellation' heeft dit 
rechtt niet, aldus de volgende court of appeals-uitspraak. De hearing is niet be-
doeldd om een 'cancellation' te initiëren. 

211 Industrial Union Dept. v. American Petrol. Inst., 448 U.S. 607, 656 (1980). Het betrof een blootstellings-
normm in het kader van de Occupational Safety and Health Act. Zie ook Gellhorn en Levin 1990, p. 114-
115. . 

222 Baltimore Gas & Elec. Co. v. NRDS, 462 U.S. 87, 105 (1983). Het betrof hier regelgeving inzake mi-
lieueffectenn van atoomenergiecentrales. De toetsing richt zich op de vraag of de relevante factoren in be-
schouwingg zijn genomen. Zie ook Gellhorn en Levin 1990, p. 115. 

233 Wald 1992, p. 535-536. 
244 7 U.S.CA. § 136d. 
255 ld. § 136a(c)(6). Behalve door de aanvrager kan dit ook gebeuren door een 'other interested person with 

thee concurrence of the applicant'. Waar de FIFRA actiemogelijkheden toekent aan de registratie-aanvrager 
off  de registratiehouder worden deze tegelijkertijd veelal ook verleend aan een andere belanghebbende met 
instemmingg van de aanvrager of houder van een registratie. 

266 ld. § 136d(b)(2). 
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Inn Environmental Defense Fund v. Costle21 oordeelt het Court of Appeals (D.C.-
Cir.)) dat de milieu-organisatie EDF geen recht heeft op een hearing teneinde een 
verderee 'cancellation' in gang te zetten van toepassingen van chlorobenzilate. 
Daarnaastt is de organisatie niet 'adversely affected' met betrekking tot het betref-
femdee 'cancellation'-besluit, waarin de registratie wordt beperkt. De milieu-organi-
satiee had hiertegen bij het 'district court' in beroep kunnen gaan tegen het registra-
tiebesluit,, aldus het hof. 

Well  heeft de Administrator de vrijheid een hearing in te stellen, eventueel op 
verzoekk van deze organisaties. Een organisatie van gebruikers heeft evenmin 
rechtt op het continueren van een 'cancellation'-procedure nadat een overeen-
komstt tussen de EP A en de registratiehouder is bereikt.28 

Bijj  een besluit tot 'suspension' kan alleen de registratiehouder een 'expedited 
hearing'' aanvragen.29 In het geval van een 'emergency order' kunnen andere 
partijenn wel een schriftelijke inbreng hebben in de 'expedited hearing'. Daarmee 
kunnenn zij participeren in het beroep.30 

25.3.225.3.2 Beroep 

Dee FIFRA regelt het beroep tegen registratiebesluiten.31 Deze specifieke bepa-
lingenn gaan voor, boven de algemene APA bepalingen.32 Afhankelijk van het 
typee besluit kan beroep worden ingesteld bij een federaal district court of bij een 
courtt of appeals. De district courts zijn de bevoegde rechter inzake de handha-
vingg van FIFRA voorschriften.33 

Beroepp kan worden ingesteld bij een district court tegen de weigering van de EPA 
omm een registratie in te trekken of op te schorten of om een classificatie te wijzi-
genn dan wel tegen andere definitieve besluiten, voorzover die niet zijn overgelaten 
aann de beleidsvrijheid van de EPA.34 Ook een besluit tot registratie valt hieron-
der.. Tegen besluiten van de EPA volgend op een openbare hoorzitting, kan direct 
bijj  een court of appeals beroep worden ingesteld door ieder die nadelig is getroffen 
enn die partij was bij de administratieve procedure.35 Van een court of appeals-uit-

277 Environmental Defense Fund v. Costle, 631 F.2d 922, 931 (D.C. Cir. 1980), cert, denied, 449 U.S. 
1112. . 

288 Northwest Food Processors Ass'n v. Reilly, 886 F.2d 1075, 1079 (9th Cir. 1989), cert, denied 497 U.S. 
10044 (1990). Zie Miller 2003, p. 679-680. 

299 7 U.S.C.A. § 136d(c)(I). Dit tenzij sprake is van een 'emergency order'. In dat geval kan een 'suspensi-
on'' ingaan voordat de registratiehouder hierover is bericht (§ 136d(c)(3)). 

300 ld. § 136d(c)(4). 
311 ld. § 136n. 
322 Zie Wald 1992, p. 520. 
333 7 U.S.C.A. § 136m(c). 
344 ld. § 136n(a). 
355 ld. § 136n(b). Hierbij moet sprake zijn van 'substantial evidence'. Het onderscheid tussen besluiten die 

wel/niett volgen op een openbare hoorzitting, heeft te maken met het wel/niet aanwezig zijn van een 
administratieff  dossier. Het bestaan van een dergelijk dossier is voorwaarde voor een beroep bij de hogere 
rechter. . 
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spraakk kan herziening verzocht worden aan het Supreme Court, door een verzoek 
tott het verlenen van 'certiorari' in te dienen.36 Voor een 'suspension order', ge-
gevenn voorafgaand aan een hearing, zoals de 'emergency suspension', kan de 
registratiehouderr een 'immediate review' vragen bij een district court.37 

Sindss 1970 is in de jurisprudentie de beroepsbevoegdheid van milieu-organisaties 
tegenn registratiebesluiten erkend. Dat gebeurde in Environmental Defense Fund 
v.. Hardin}% 

Hett Court of Appeals (D.C.Cir.) oordeelt dan dat milieu-organisaties ontvankelijk 
zijnn in hun beroep tegen de weigering van de Secretary of Agriculture om registra-
tiee van DDT te beperken. Hiermee werd niet alleen vastgesteld dat milieu-organi-
satiess beroepsbevoegdheid hadden, maar ook dat de weigering van de Secretary om 
actiee te ondernemen vatbaar was voor beroep.39 

Inn de literatuur worden de beroepsprocedures inzake de registratie van DDT, in 
dee jaren zeventig, beschouwd als case study voor de bevoegdheden van de 
rechtscollegess ten opzichte van de beleidsvrijheid van de agencies.40 Wanneer 
inn de vorengenoemde zaak de weigering van een agency tot actie over te gaan 
voorr beroep vatbaar wordt geacht, oordeelt het Court of Appeals (D.C.Cir.) in 
eenn volgende zaak, na een weigering van een verzoek om 'suspension', van een 
milieu-organisatie,, dat de agency tot 'suspension' dient over te gaan wanneer 
sprakee is van een 'imminent hazard' conform de FIFRA. Hiertoe dient de EPA 
criteriaa te ontwikkelen.41 

Dee uitspraak in deze zaak bevat de 'sweeping statement'42 dat bij een 'substantial 
questionn about the safety of a registered pesticide', op basis van de FIFRA-proce-
durevoorschriften,, deze kwestie onderzocht moet worden 'in the full light of a 
publicc hearing and not resolved behind the closed doors of the secretary'.43 

Dee EPA weigert vervolgens vrijwel alle toepassingen van DDT, ondanks een 
negatieff  advies van de 'hearing examiner' (de toenmalige Administrative Law 
Judge).. Het EPA-besluit houdt stand omdat de EPA voldoende gewicht heeft 
gegevenn aan de rapportage van de 'hearing examiner', aldus het court of appe-
als.444 Tegen registratiebesluiten kan soms ook op basis van andere wetten beroep 
wordenn ingesteld. 

366 ld. § 136n(a) en (b). 
377 ld. § 136d(c)(4). Voor de inhoudelijke toetsing moet eerst de 'cancellation'-procedure worden doorlopen 

(Mille rr 2003, p. 685). 
388 428 F.2d 1093, 138 (D.C. Cir. 1970). 
399 Zie ook Miller 2003, p. 685. 
400 Anderson e.a. 1990, p. 571-573. 
411 Environmental Defense Fund v. Ruckelshaus, 439 F.2d 584, 596 (D.C. Cir. 1971). 
422 Miller 2003, p. 686. 
433 Environmental Defense Fund v. Ruckelshaus, 439 F.2d 584, 594 (D.C. Cir. 1971). 
4444 Environmental Defense Fund v. EPA, 489 F.2d 1247, 1253 (D.C. Cir. 1973). 
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Eenn voorbeeld daarvan betreft een registratie van een middel tegen knaagdieren. 
Naa een jarenlange reviewprocedure verlengt de EPA de registratie en weigert te 
voldoenn aan het verzoek van milieugroepen om een hoorzitting. Milieugroepen 
stellenn op basis van onder meer de Endangered Species Act, die in een 'citizen 
suit'' voorziet, een actie in tegen de EPA en de Secretary of the Interior. Het court 
off  appeals bepaalt dat de EPA, ook bij registratiebesluiten, moet handelen in 
overeenstemmingg met de Endangered Species Act, ook wanneer wordt gehandeld 
inn het kader van een andere wet.45 

25.44 Vergelijkin g FIFRA - Bmw: rechtsbescherming 

Dee verschillen tussen de rechtsstelsels in de VS en Nederland bemoeilijken een 
vergelijkingg tussen de rechtsbescherming in het kader van de FIFRA en van de 
Bmw.. Op onderdelen komt het volgende naar voren: 

hett beroep tegen registratiebesluiten wordt niet standaard voorafgegaan door 
eenn bezwaarschriftenprocedure zoals bij Bmw-besluiten. De FIFRA kent wel 
voorr diverse besluiten de (public) hearing, alvorens het besluit definitief 
wordt.. Deze hearing is met zeer veel procedurele waarborgen omgeven; 
inn de VS hebben milieu-organisaties langer (sinds begin jaren zeventig) dan 
inn Nederland (sinds begin jaren negentig) beroepsmogelijkheden tegen regis-
tratie-- respectievelijk toelatingsbesluiten. Uitspraken van rechtscolleges in 
zaken,, aangespannen door derde-belanghebbende organisaties, hebben daar-
doorr in het kader van de FIFRA al veel langer een rol gespeeld in de be-
stuurlijkee besluitvorming; 
doordatt ook de EP A-regelgeving is onderworpen aan 'judicial review' is de 
totstandkomingg van deze regelgeving omgeven met een grote mate van open-
baarheid,, met inspraakmogelijkheden en motiveringen van de agency (eisen 
vann 'reasoned decisionmaking'). De voorbereiding van de regelgeving vindt 
publiekelijkk en volgens een duidelijker stramien plaats dan bij ministeriële 
regelingenn in het kader van de Bmw. De participatie lijk t op dit punt meer-
omvattendd dan die bij Nederlandse regelgeving. 

455 Defenders of Wildlif e v. Administrator EPA, 688 F. Supp. 1334, 1355 (D. Minn. 1988). Zie Noble 
1990,, p. 167. 



26.. Samenvatting en conclusies FIFRA 

Ditt hoofdstuk geeft een samenvatting van belangrijke verschillen tussen de FIF-
RAA en de Bmw, die hiervoor aan de orde kwamen. Vervolgens wordt, met het 
oogg op de knelpunten die in het kader van de Bmw zijn gesignaleerd, bezien 
welkee onderdelen van de aanpak in de VS interessant lijken voor het Nederlandse 
toelatingsstelsel. . 

26.11 Samenvatting verschillen FIFRA - Bmw 

26.1.126.1.1 Verschil in context 

Verschillenn tussen de FIFRA en de Bmw kunnen samenhangen met verschillen 
inn de politiek/bestuurlijk/juridische en maatschappelijke context. Terwijl de Bmw 
eenn nationale wet is, geharmoniseerd door een zich ontwikkelend EG-rechtsstel-
sel,, is de FIFRA een federale wet, met daarnaast - voorzover de constitutie en 
dee FIFRA dit niet uitsluiten - staatsregelgeving. Staten hebben eigen registratie-
stelsels.. De FIFRA verleent staten de discretionaire bevoegdheid om strengere 
registratiecriteriaa te hanteren, behalve op die gebieden waar sprake is van federa-
lee 'preemption'. Staten hebben uitvoerings- en handhavingsprogramma's die 
onderworpenn zijn aan federale goedkeuring en die veelal federaal gefinancierd 
worden.. Binnen het kader dat de EPA hiertoe stelt, hebben de staten keuzemoge-
lijkhedenn (cooperative federalism). Na federale goedkeuring van programma's 
volgtt overdracht van bevoegdheden. 

Dee EPA stelt regels, maakt beleid, neemt registratiebesluiten, handhaaft, 
doett onderzoek en financiert acties van staten. 

Bijj  de verschillen tussen de FIFRA en de Bmw speelt ook het verschil in 
rechtscultuurr een rol, met in de VS veel openbaarheid en een sterk procedureel 
gerichte,, gedetailleerde wet- en regelgeving, waarbij minder sprake is van een 
consensusmaatschappij.. Het Congres en belangengroepen daarbuiten zijn vanaf 
dee jaren zestig van de vorige eeuw intensief betrokken bij de wet- en regelgeving 
voorr bestrijdingsmiddelen. Vanaf de jaren negentig staan in de VS de effecten 
vann bestrijdingsmiddelen op de kwaliteit van de voeding, in het bijzonder met het 
oogg op de effecten op kwetsbare groepen, zeer centraal. Dat is in Nederland niet 
hett geval (par. 20.7). 

26.1.226.1.2 Reikwijdte en karakter van de wet 

Dee FIFRA bestrijkt een breder terrein dan de Bmw doordat de wet zich ook richt 
opp de productie (van middelen en stoffen) en - zij het beperkt - op de in- en 
uitvoerr van bestrijdingsmiddelen (par. 21.7-9). 
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Dee FIFRA heeft tevens betrekking op onderzoek, monitoring en voorlichting 
inzakee neveneffecten. De FIFRA bevat voor de EPA en de USD A onderzoeks-
verplichtingen,, waarbij Integrated Pest Management (IPM) veel nadruk krijgt. 
Dee wet verplicht niet alleen tot het publiceren van IPM-onderzoeksresultaten, 
maarr ook tot op ruime schaal beschikbaar stellen van informatie over IPM en het 
anderszinss promoten daarvan. Federale agencies moeten bij hun acties IPM ook 
zelff  toepassen. De Bmw bevat dergelijke bepalingen niet. Daarnaast vereist de 
FFDCAA dat onderzoek wordt uitgevoerd, zoals screeningprogramma's voor 
hormoonverstorendee stoffen, onderzoek naar effecten van combinaties van stof-
fenn met een vergelijkbare toxische werking en van blootstelling van kinderen via 
residuenn van bestrijdingsmiddelen in de voeding. De EPA moet een monitoring-
plann opstellen in verband met de verspreiding van (residuen van) bestrijdings-
middelenn in het milieu. De EPA moet zelf ook monitoringactiviteiten verrichten, 
zowell  inzake het gebruik als inzake het vóórkomen van bestrijdingsmiddelen in 
hett milieu, voorzover nodig ter uitvoering van de wet (par. 23.1). 

HetHet begrip bestrijdingsmiddel 
Dee FIFRA-omschrijving van het begrip bestrijdingsmiddel is ruimer dan die in 
dee Bmw, doordat de FIFRA uitgaat van de 'stof terwijl de Bmw uitgaat van de 
'werkzamee stof of het 'preparaat'. De FIFRA heeft niet alleen betrekking op 
hett product zoals dat aan de gebruiker wordt geleverd. Daardoor omvat het 
begripp bestrijdingsmiddel van de FIFRA, anders dan het begrip bestrijdingsmid-
dell  in de Bmw, ook een tussenproduct. 

Ookk beleidsmatig geeft de EPA een ruimere uitleg aan het begrip bestrij-
dingsmiddell  dan de Nederlandse overheid, waardoor ook genetisch gemodificeer-
dee 'plant incorporated protectants' een plaats hebben binnen het FIFRA-registra-
tiestelsel.. Het EPA-bestrijdingsmiddelenbeleid richt zich ook op de 'inerte stof-
fen'' in bestrijdingsmiddelen (par. 20,2). 

DeDe mate van detaillering van de regelgeving 
Dee FIFRA verschilt van de Bmw door de verder gaande mate van detaillering en 
uitwerking.. Veel zaken die krachtens de Bmw in amvb's of ministeriële regelin-
genn zijn geregeld, zijn in de FIFRA zelf geregeld. Vervolgens is de FIFRA-
wetgevingg gedetailleerd uitgewerkt in EP A-regelgeving, zoals de 'reregistration'-
regeling,, certificatieprocedures en administratieverplichtingen. 

26.1.326.1.3 Procedures en besluiten 

Dee FIFRA-registratieprocedure is meer openbaar dan de Bmw-toelatingsprocedu-
re,, onder meer omdat de FIFRA bij een nieuwe stof of een nieuwe toepassing -
vann een aanvraag mededeling vereist in het Federal Register (par. 21.2.1). 

Anderss dan de Bmw kent de FIFRA geen termijn voor de aanvraagbehande-
ling.. Deze dient zo snel mogelijk plaats te vinden, maar concrete termijnen zijn 
alleenn gesteld voor bepaalde situaties of middelen, onder meer voor de 'minor 
use'' bestrijdingsmiddelen. 

Dee aanvrager krijgt, bij een voornemen tot afwijzing, in het kader van de 
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FIFRA,, anders dan in de Bmw, alsnog gelegenheid aan de eisen te voldoen. De 
FIFRAA bepaalt, anders dan de Bmw, dat van een afwijzing moet gemotiveerd 
mededelingg moet worden gedaan (par. 21.2-3). 

Dee door registratiehouders te betalen vergoedingen zijn in de FIFRA gekop-
peldd aan de 'Reregistration' en aan de actieve stof, met een zekere discretionaire 
bevoegdheidd voor de Administrator. Er gelden uitzonderingen voor 'minor use' 
enn 'public health'. Met betrekking tot de jaarlijkse instandhoudingsvergoeding 
heeftt de EPA discretionaire bevoegdheid om reductie te verlenen dan wel de 
heffingg te schrappen voor de registratie 'minor use'-middelen (par. 22.6.5). In 
hett kader van de Bmw zijn de CTB-tarieven gerelateerd aan de onderzoeksac-
tiviteiten.. Er is geen reductie voor bepaalde typen middelen, vergelijkbaar met 
diee voor 'minor use'. 

26.1.426.1.4 Bijzondere registratieprocedures 

Dee FIFRA kent versnelde registratieprocedures voor 'minor use'- en 'reduced 
risk'-bestrijdingsmiddelen. . 

Bijj  'minor use' gaat het niet alleen om de beperkte omvang, maar ook om 
milieu-effecten,, de mogelijkheid van alternatieven en geïntegreerde bestrijding. 
Voorr deze middelen geldt een snellere procedure, soepelere eisen voor gegevens-
levering,, een langer exclusief recht op het gebruik van gegevens en de hiervoor 
genoemdee uitzondering op de heffing. Bij 'reduced risk' gaat het om middelen 
diee risico's voor mens en milieu verminderen of die de toepassing van geïnte-
greerdee bestrijding vermeerderen of verbreden. De EPA heeft procedures en 
guideliness ontwikkeld ter versnelde behandeling van deze 'reduced risk'-registra-
ties.. Ook is een prioritering opgesteld voor de behandeling van aanvragen, waar-
bijj  'reduced risk'-middelen (waaronder alle biologische middelen) hoog scoren 
(par.. 21.2.3-4). 

Dee Bmw kent geen vergelijkbare procedures. Wel werd de 'uitbreidingstoe-
lating'' indertijd gecreëerd met het oog op kleine toepassingen, maar deze uitbrei-
dingstoelatingg heeft inmiddels een algemeen karakter gekregen. 

26.1.526.1.5 Beoordeling en besluitvorming 

GebruikGebruik in de praktijk 
Dee beoordeling van neveneffecten vindt in het kader van de FIFRA, behalve 
naarr gebruik overeenkomstig de voorschriften, ook plaats naar gebruik overeen-
komstigg wijdverbreide en algemeen erkende praktijk (widespread and commonly 
recognizedd practice). Ook overeenkomstig dit gebruik in de praktijk dienen er in 
hett algemeen geen onredelijke nadelige milieu-effecten te zijn (par. 21.1). 

Inn het kader van de Bmw worden neveneffecten beoordeeld naar gebruik 
overeenkomstigg het wettelijk gebruiksvoorschrift, waarbij wel een 'worst-case' 
scenarioo moet worden betrokken. Een toepassing anders dan voorgeschreven, 
ookk als deze grootschalig is, is in de Bmw geen criterium voor het aanpassen of 
weigerenn van een toelating. 
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VoordeelafwegingVoordeelafweging en risicobeoordeling 
Dee FIFRA-criteria kennen niet het Bmw-onderscheid in schadelijke en onaan-
vaardbaree neveneffecten. De FIFRA vereist een afweging van kosten en baten, 
waaronderr economische, sociale en milieu-effecten. De EPA heeft daarmee een 
belangrijkee discretionaire bevoegdheid bij de besluitvorming. De rechter toetst 
overr het algemeen terughoudend. De wetswijziging van 1996 beperkt de kosten-
batenafwegingg (op voedingsgebied) maar verbreedt deze ook, bijvoorbeeld door 
maatschappelijkk nut, waaronder de geschiktheid voor Integrated Pest Manage-
mentt en de effecten op niet-doelorganismen, in de afweging te betrekken. Daar-
meee kan deze afweging een zekere alternatieventoetsing bevatten (par. 21.1.1). 
Dee Bmw-criteria bevatten, anders dan de FIFRA, een zeer beperkte belangenaf-
weging,, vooral gericht op termijnen en voorschriften. 

Dee FIFRA-beoordeling, zoals uitgewerkt door de EPA, is een risicobeoorde-
ling.. De afweging risico/blootstelling staat centraal. Getalsmatige normen, zoals 
inn Bmw-kader voor de uitspoelingg naar het grondwater, ontbreken (par. 21.5.3). 

NormstellingNormstelling voor residuen in voedsel 
Dee normstelling voor residuen in voedsel is, sinds de wijziging van de Federal 
Food,, Drug, and Cosmetic Act in 1996, strenger dan die van de Bmw. Toleran-
tiegrenzenn moeten zodanig zijn dat residuen ook voor zuigelingen en kinderen 
veiligg zijn en er dient rekening te worden gehouden met geaggregeerde blootstel-
lingg en cumulatieve effecten van verschillende middelen met vergelijkbare effec-
ten.. Voorzover geen residutolerantie is vastgesteld, geldt een nultolerantie, het-
geenn betekent dat een residu van een bestrijdingsmiddel in voedsel niet is toege-
staann (par. 21.1.2). 

Dee residunormstelling van de Bmw is niet gebaseerd op geaggregeerde bloot-
stellingg of cumulatieve effecten noch op de bijzondere effecten voor kwetsbare 
groepen.. Er geldt geen nul tolerantie voor producten waarvoor geen norm is 
vastgesteld. . 

HetHet in de normstelling doorwerken van mogelijke nieuwe effecten 
Dee Federal Food, Drug, and Cosmetic Act vereist het opstellen en uitvoeren van 
eenn screeningprogramma voor hormoonverstorende effecten van stoffen en stelt 
eisenn aan de opzet, uitvoering en rapportage hierover. De wet stelt ook termijnen 
voorr de herziening van tolerantiegrenzen en andere normen, ter uitwerking van 
dee criteria van de wetswijziging van 1996 (par. 21.1.3). 

Dee Bmw bevat geen specifieke bepaling inzake mogelijke nieuwe neveneffec-
ten.. Het CTB vraagt hierover wel gegevens van toelatingaanvragers. De toela-
tingscriteriaa vereisen een beoordeling op grond van de stand van de wetenschap-
pelijkee kennis maar de wet kent geen termijnen voor de toepassing van nieuwe 
normen. . 

DeskundigenadviseringDeskundigenadvisering in het registratieproces 
Dee FIFRA bevat op verschillende momenten in het besluitvormingsproces voor 
dee EPA de verplichting anderen te consulteren, niet alleen op bestuurlijk/politiek 
maarr ook op wetenschappelijk gebied. 
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Deskundigenadviseringg is onder meer voorzien (par. 20.5 en 22.2): 
bijj  bepaalde onderzoeken: onafhankelijke evaluatie door wetenschappelijke 
experts,, waaronder het SAP, ondersteund door de Science Review Board 
(peerr review); 
bijj  totstandkoming van regelgeving (advisering SAP); 
bijj  bepaalde besluiten (advisering SAP); 
bijj  wetenschappelijke kwesties tijdens hearings: advisering National Acade-
myy of Sciences, op verzoek van partijen of van de A.L.J. (par. 22.2). 

Inn de Bmw is de besluitvorming over toelating in handen van de deskundigen van 
hett CTB, met ondersteuning van onderzoeksinstanties bij de evaluatie. Er is niet 
voorzienn in deskundigenadvisering door buitenstaanders. 

26.1.626.1.6 Herziening en beëindiging van een registratie 

Dee periodieke herziening is in de praktijk zowel in de FIFRA als in de Bmw 
problematisch.. In de FIFRA is de herzieningstermijn sinds 1996 vijftien jaar, 
waarbijj  eerdere herziening niet is uitgesloten (par. 21.3). De FIFRA kent geen 
verlengingsbepalingen.. De Bmw bepaalt dat toelating plaatsvindt voor ten hoog-
stee tien jaar en dat verlenging kan plaatsvinden indien nog steeds aan de criteria 
wordtt voldaan. 

Dee FIFRA bevat een procedure voor tussentijdse herziening ('interim admi-
nistrativee review', door de EPA uitgewerkt in 'special review') die in EPA-
regelgevingg is uitgewerkt. De EPA hanteert hierbij een beoordelingsmodel waar-
inn bij bepaalde aanwijzingen die tegen registratie pleiten, de bewijslast van het 
well  voldoen aan de criteria bij de registratiehouder ligt. Dat is het geval zodra 
dee EPA concludeert dat een middel mogelijk voldoet aan bepaalde risicocriteria. 
Dee procedure kan dan worden gestart. In deze 'review'procedure kunnen derden 
eenn inbreng hebben (par. 22.1). 

Dee Bmw bevat geen procedure voor herziening. De wet bepaalt alleen dat, 
bijj  een wijziging van voorschriften, de toelatinghouder in de gelegenheid wordt 
gesteldd binnen een termijn zijn zienswijze te geven. In het kader van de toelating 
ligtt de bewijslast inzake het voldoen aan de toelatingscriteria bij de aanvrager of 
houder,, maar er is niet duidelijk uitgewerkt wanneer het CTB een herziening in 
gangg kan zetten of wanneer aanvullende gegevens gevraagd kunnen worden voor 
eenn middel dat een toelating heeft. 

CancellationCancellation en suspension 
Dee 'cancellation' en 'suspension' zijn in de FIFRA uitgebreid geregeld en zijn 
mett veel procedurele waarborgen omgeven. De EPA heeft een discretionaire 
bevoegdheidd tot het al of niet gebruiken van deze instrumenten (par. 22.2 en 
22.3). . 

Dee (tijdelijke) intrekking van een toelating in de Bmw kan beschouwd wor-
denn als een vorm van 'cancellation' en 'suspension'. Anders dan in de FIFRA 
zijnn procedures en waarborgen voor belanghebbenden hiervoor niet in de Bmw 
zelff  geregeld. De Bmw-intrekkingsregeling is summier en procedurele - of open--
baarheidsvoorschriften,, bijvoorbeeld in verband met hoorzittingen, ontbreken 
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vrijwel.. Het CTB werkt in de praktijk soms met voornemens tot beëindiging. 
Derdenn hebben daarin doorgaans geen inzage. 

Inn het kader van een 'cancellation' en 'suspension' kan de EPA een vrijwilli -
gee of verplichte 'recall' inzetten, om middelen van de markt terug te halen, met 
regelss en voorschriften ook voor vervoer en opslag. De Bmw kent geen 'recall'-
regelingg (par. 22.4). 

Reregistration:Reregistration: termijnen en prioriteiten voor herbeoordeling 
Dee uit 1972 daterende 'Reregistration'-regeling heeft tot nu toe niet geleid tot 
eenn oplossing van het probleem dat registraties niet aan recente FIFRA-criteria 
voldoen.. In 1996 zijn de bepalingen inzake de 'Reregistration' verscherpt. De 
EPAA mag hogere heffingen opleggen aan registratiehouders. Termijnen voor 
herbeoordelingg van residunormen zijn in de wet vastgelegd en de EPA heeft 
uitgebreidee rapportageverplichtingen. Hoewel eerdere termijnen met betrekking 
tott de 'Reregistration' niet gehaald zijn, is de problematiek goed in beeld en zijn 
procedurelee en financiële maatregelen genomen. Afspraken over het nakomen 
vann de planning zijn, in het kader van een juridische procedure, vastgelegd in 
eenn 'consent decree' (par. 22.6.3 en 21.1.3). 

Inn het kader van de Bmw is uitstel van de herbeoordeling van middelen op 
basiss van bestaande stoffen aanvankelijk neergelegd in een convenant en in uit-
voeringsregelgeving.. Het CTB-prioriteringsbeleid, gericht op de beoordeling van 
middelenn op basis van nieuwe stoffen, leidt vervolgens tot uitstel van de herbe-
oordelingg van middelen op basis van bestaande stoffen. Nadat de rechter dit in 
strijdd met de Bmw heeft geoordeeld, is het uitstel van de herbeoordeling, met 
uitzonderingg van de risicovol geachte stoffen, in afwachting van de EG-herbeoor-
deling,, vastgelegd in de Bmw. 

26.1.726.1.7 Onderzoeksgegevens 

Dee EPA heeft een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid bij het - onder meer 
viaa regelgeving en guidelines - vaststellen van de voor registratie vereiste gege-
venss (par. 21.5.1). In het kader van de Bmw waren deze vereisten vanouds 
opgenomenn in CTB-aanvraag- en instructieformulieren. Nu zijn de vereisten 
vastgelegdd in EG-richtlijnbijlagen. De discretionaire bevoegdheid voor lidstaten 
iss daarbij beperkt. 

Wanneerr voor geregistreerde middelen aanvullende gegevens vereist zijn 
('dataa call-in'), moet de registratiehouder binnen een bepaalde termijn aantonen 
datt hij de benodigde stappen onderneemt (par. 21.5.2). De Bmw kent een derge-
lijkee bepaling niet bij door een toelatinghouder te ondernemen actie. 

Dee verplichting voor de registratiehouder nieuwe gegevens te melden, wordt 
inn de FIFRA ruim uitgelegd. Het EPA-beleid is hier gedetailleerd uitgewerkt en 
overtredingg van dit voorschrift is - anders dan bij de Bmw - strafbaar gesteld. 
Uitt EPA-rapportage komt naar voren dat meldingen worden gedaan en tot actie 
leidenn (par. 21.5.2.1). 
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GebruikGebruik van eerder geleverde gegevens 
Zowell  de FIFRA als de Bmw kennen een gesloten-dossierstelsel. De compen-
satieregelingg voor het gebruik van eerder geleverde gegevens, verschilt. De FIF-
RA-compensatieregelingg betreft alle onderzoek dat niet onder de exclusive use-
regelingg valt. De Bmw-compensatieregeling heeft betrekking op dierproefonder-
zoekk en bestrijkt ook de gegevens die vallen onder het exclusief gebruik. De 
proceduree is in de FIFRA veel uitgebreider geregeld, inclusief een arbitrage-
regeling,, die tot veel jurisprudentie heeft geleid (par. 21.5.4 en 21.5.5). 

Dee Bmw-uitvoeringsregeling is een eenvoudige geschillenregeling waarin het 
CTBB een bemiddelende rol is toebedeeld. 

GegevensGegevens uit de openbare literatuur en inbreng door derden 
Dee EPA moet bij veel beoordelingen ook andere beschikbare literatuur betrek-
ken.. Doordat in de besluitvorming mogelijkheden voor 'public comment' zijn 
ingebouwd,, kunnen ook derden gegevens aanvullen of becommentariëren. Ook 
dee openbare S AP-consultatie draagt bij aan inbreng van andere gegevens in de 
besluitvormingg (par. 21.5.3.1). In het kader van de Bmw ontbreekt een duidelij-
kee regeling voor het systematisch bij de beoordeling betrekken van openbare 
gegevens. . 

26.1.826.1.8 Uitzonderingen op de registratie 

BijzondereBijzondere situaties 
Dee FIFRA-vergunning voor proefdoeleinden is vergelijkbaar met de Bmw-ont-
heffingg voor proefdoeleinden. De totstandkoming van de FIFRA-vergunning is 
mett meer waarborgen omgeven, onder meer vanwege de verplichting tot publica-
tiee van de aanvraag en eventuele daaropvolgende hearing (par. 21.6.2). 

Dee FIFRA-vrijstelling voor noodsituaties is ruimer dan die in de Bmw. Het 
begripp 'noodsituaties' is ruimer doordat ook bepaalde economische verliezen 
hiertoee behoren. De Administrator heeft bovendien een ruime discretionaire 
bevoegdheidd bij het invullen van deze regeling (par. 21.6.3). 

Eenn geregistreerd middel mag, onder voorwaarden, door een staat ook voor 
eenn andere toepassing worden geregistreerd, wanneer deze toepassing noodzake-
lij kk is vanwege 'special local needs'. De EPA houdt hierbij een goedkeurings-
rechtt achteraf (par. 21.6.4). Bepalingen inzake lidstaatspecifieke omstandigheden 
zijnn er in de EG-toelatingsrichtlijnen in het kader van de 'wederzijdse erken-
ning',, niet gericht op uitbreiding maar op het beperken van een toelating ten 
opzichtee van die in een andere lidstaat. 

AndereAndere uitzonderingen 
Dee EPA mag in een aantal gevallen 'voorwaardelijk registreren', ook als niet 
allee gegevens geleverd zijn, onder meer bij een vrijwel identiek middel, bij be-
paaldee vormen van 'additional use' en in sommige gevallen bij een nog lopende 
stofbeoordelingg indien dat in het algemeen belang is. Voor een latere 'me too'-
aanvragerr gelden, bij een lacune in gegevenslevering, dezelfde vereisten als voor 
dee eerdere registratiehouder (par. 21.6). 
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Hoewell  de Bmw de voorwaardelijke toelating niet kent, zijn er overeenkom-
sten.. In de praktijk werden voorwaardelijke toelatingen en verlengingen in het 
verledenn wel verleend, uit het oogpunt van rechtsgelijkheid. Hieraan kwam een 
eindd na een CBB-uitspraak in 1998. Met de implementatie van richtlijn 91/414 
deedd de voorlopige of procedurele verlenging zijn intrede. 

Dee FIFRA verleent de Administrator de bevoegdheid in bepaalde gevallen, 
bijvoorbeeldd bij regulering door een andere agency, middelen via regelgeving uit 
tee zonderen van de FIFRA-voorschriften (par. 21.6.5). De Bmw verleent de 
ministerr een vergelijkbare bevoegdheid, zonder beperking tot bepaalde gevallen. 

WijzigingenWijzigingen in het registratie- en het toelatingsbesluit 
Dee FIFRA kent een aantal wijzigingen in de registratie waarvoor niet de (gehele) 
registratieproceduree hoeft te worden gevolgd, zoals de supplemental registration 
inn geval van een andere distributeur, de zeer kleine wijzigingen in etikettering en 
dee registratie-overdracht (par. 21.3.1 - 21.3.3). In het kader van de Bmw-toela-
tingg zijn er vergelijkbare uitzonderingen. Een verschil is dat in het kader van de 
FIFRAA deze wijzigingen in regels neergelegd zijn. 

26.1.926.1.9 Het gebruik van bestrijdingsmiddelen 

Etikettering Etikettering 
FIFRA-gebruiksvoorschriftenn kunnen, behalve op het etiket (label) ook op de 
informatiee bij het product (labeling) worden vermeld. In beide gevallen is ge-
bruikk in strijd met de voorschriften strafbaar. De FIFRA geeft aan wanneer er 
sprakee is van deze strijd, onder meer bij het hoger doseren dan aangegeven is 
(par.. 21.4.1). 

Inn de Bmw is dit minder duidelijk geregeld. Hier zijn voorschriften buiten 
hett etiket, zoals op een bijsluiter, alleen toegestaan wanneer de verpakking te 
kleinn is. Dit draagt bij tot korte 'wettelijk gebruiksvoorschriften' in toelatingsbe-
sluiten,, hetgeen tot gevolg heeft dat bepalingen, bijvoorbeeld inzake doseringen, 
somss als 'aanwijzingen' en niet als 'wettelijk gebruiksvoorschrift' worden opge-
nomen.. Niet altijd is dan duidelijk of sprake is van een handhaafbaar voorschrift. 

ClassificatieClassificatie en certificering 
Dee FIFRA kent een indeling van middelen in de categorie 'general use' dan wel 
'restrictedd use', of beide. De indeling heeft gevolgen voor de wijze waarop het 
middell  gebruikt mag worden (par. 21.4.2) De Bmw kent niet zo'n standaard-
indeling.. Wel gelden er voor bepaalde middelen, met name 'doodshoofd-midde-
len'' en bepaalde gasvormige middelen speciale voorschriften. Met de implemen-
tatiee van de Biocidenrichtlijn ontstaat voor biociden een indeling waarbij bepaal-
dee middelen niet door 'het grote publiek' gebruikt mogen worden. 

Dee FIFRA koppelt aan het onderscheid 'general use' en 'restricted use' een 
certificeringssysteemm met opleidingseisen en administratievoorschriften voor 
gecertificeerdee toepassers. Het systeem is deels uitgehold doordat de eisen voor 
dee particuliere gecertificeerde toepassers (waaronder agrariërs) zijn versoepeld 
tenn opzichte van die voor de commerciële toepassers. Alle gecertificeerde toepas-
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serss hebben administratieverplichtingen voor de restricted-use-middelen die zij 
gebruikenn (par. 21.4.3). De Bmw bevat een vergunningensysteem met oplei-
dingseisenn voor beroepsmatig gebruik. Daaraan zijn geen administratieverplich-
tingenn gekoppeld. 

26.1.1026.1.10 Handhaving 

Opp federaal niveau worden criteria en voorwaarden voor de handhaving door de 
statenn vastgelegd. Goedkeuring van plannen en programma's leidt tot overdracht 
vann bevoegdheid. De FIFRA-handhaving is daarna aanvullend (par. 23.2.2). 

Dee FIFRA bevat een ruimer sanctiepakket dan de Bmw. Naast de strafrech-
telijkee sancties kent de wet de door de EPA op te leggen 'civil penalties', in 
sommigee situaties deels te vervangen door een 'settlement with conditions'. Een 
'civill  penalty'-actie kan ook eindigen in een 'consent decree', vast te stellen door 
dee rechter. De EPA kan 'administrative orders' geven, zoals de 'stop sale, use 
andd removal order', waarmee bij bepaalde overtredingen verkoop, distributie en 
gebruikk met onmiddellijke ingang verboden worden (par. 23.2.3). De Bmw bevat 
sindss kort naast strafrechtelijke sancties ook bestuurlijke sancties. 

Dee EPA kan, behalve bij de 'recall', in het kader van 'cancellation' en 'sus-
pension'' , ook bij de registratie regels en voorschriften stellen en gegevens vragen 
mett het oog op opslag, transport en verwijdering (par. 22.4.2). De Bmw bevat 
geenn regeling op dit gebied. 

26.1.1126.1.11 Openbaarheid en participatie 

Dee bijzondere en algemene openbaarheidsregelgeving (FIFRA en FOIA) brengt 
meee dat veel gegevens over neveneffecten van bestrijdingsmiddelen beschikbaar 
zijnn voor openbaarmaking, zowel gegevens die geleverd zijn door registratiehou-
derss als gegevens van de agencies. Het begrip bedrijfsgeheimen wordt restrictief 
geïnterpreteerd.. Milieugegevens vallen daar niet onder. Er zijn geen absolute 
uitzonderingsgronden,, wat meebrengt dat de EPA een belangrijke discretionaire 
bevoegdheidd heeft op dit gebied. Indien belangen voldoende zwaarwegend zijn, 
kann niet-openbare informatie toch openbaar gemaakt worden. De FIFRA bevat 
ookk actieve openbaarmakingsverplichtingen voor de agencies (par. 24.1 en 24.2). 

Dee Bmw bevat geen actieve openbaarmakingsverplichting. De algemene 
uitzonderingg op de geheimhoudingsverplichting betreft schadelijke bestanddelen. 
Inn de Bmw wordt - mede als gevolg van de EG-regelgeving - veel minder uitge-
zonderdd van geheimhouding dan in de FIFRA. De Bmw laat de toelatingsinstan-
tiee geen expliciete discretionaire bevoegdheid bij het openbaar maken. 

Bijj  veel EPA-besluiten en bij EPA-regelgeving en -beleidsregels is een mo-
gelijkheidd tot participatie ingebouwd in de totstandkomingsprocedure. De partici-
patiee van burgers wordt op verschillende wijzen gestimuleerd, onder meer door 
informatiee toegankelijk te maken (met 'public dockets'), door openbare bijeen-
komstenn (bijvoorbeeld de 'SAP-meetings') en door het ontwikkelen van procedu-
ress voor het betrekken van het publiek bij de totstandkoming van beleidsdocu-
mentenn (par. 20.5.1). De Bmw kent dergelijke participatiemogelijkheden niet. 
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26.1.2226.1.22 Rechtsbescherming 

Dee FIFRA kent enkele mogelijkheden voor 'administrative review', met name 
viaa hearingprocedures. Zo kan de aanvrager bezwaar maken bij afwijzing van de 
aanvraag.. Ook kan degene die nadelig wordt getroffen door een (voornemen tot) 
'cancellation'' of classificatiewijziging om een hearing verzoeken. Derden kunnen 
ditt instrument niet gebruiken om een 'cancellation' of 'suspension' te initiëren. 
Degenenn die partij zijn bij een hearing, kunnen ook beroep instellen. De hearing-
proceduress zijn gedetailleerd in de wet vastgelegd (par. 25.3 en 22.2.1). 

Tegenn definitieve EPA-besluiten kan, ingevolge de FIFRA, beroep worden 
ingesteldd bij een district court of bij een court of appeals. Dit geldt ook voor 
derde-belanghebbenden.. Het beroepsrecht van milieu-organisaties in FIFRA-
zakenn is sinds 1970 in de jurisprudentie erkend (par. 25.3.2). Ook agency-'rule-
making'' is onderworpen aan 'judicial review'. Hoewel de rechter 'agency-acti-
ons'' terughoudend toetst, kan deze toetsing toch ver gaande eisen van 'reasoned 
decisionmaking'' stellen (par. 25.2.1). Ingevolge de Bmw kan eveneens door 
direct-- en derde-belanghebbenden (deze laatsten sinds 1993) - na bezwaar - be-
roepp worden ingesteld tegen toelatingsbesluiten. 

26.1.1326.1.13 Doorwerking van andere regelgeving en andere instrumenten 

Inn de doorwerking van andere regelgeving met betrekking tot verkoop, handel en 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen zijn er verschillen met de Nederlandse situatie. 

Eénn van de verschillen met de Nederlandse regelgeving is dat in de VS 
anderee federale - en staatswetgeving monitoring-, rapportage- en informatievoor-
schriftenn bevat (zoals 'right to know'-bepalingen), onder meer betreffende het 
gebruikk van bestrijdingsmiddelen (par. 20.6). 

Eenn ander verschil is dat de gevolgen van bestrijdingsmiddelengebruik voor 
bedreigdee soorten en hun habitat (Endangered Species Act) een zekere doorwer-
kingg hebben bij de registratie-besluitvorming. De effecten op bedreigde soorten 
zijnn een zelfstandig registratiecriterium. Er zijn hier consultatieverplichtingen 
(par.. 20.6.6). 

Eenn volgend essentieel verschil is dat de verkoop en het gebruik van bestrij-
dingsmiddelenn ook worden gereguleerd door het registratiestelsel van de staten. 
Staatsregistratiestelselss werken aanvullend en mogen strenger zijn dan het federa-
lee stelsel. Een voorbeeld daarvan is de Illinois Pesticide Act (415 ILCS 60/1-30), 
diee in art. 6 staatsregistratie vereist van alle in Illinois verkochte bestrijdingsmid-
delen.. Alleen bij 'preemption' door de federale wetgever - met name voor de 
'labeling'' en verpakking - mogen de staten geen voorschriften geven (par. 20.7). 
Ditt is een verschil met de EG-systematiek waarin de lidstaten niet meer beslissen 
overr de actieve stof en waarin de wederzijdse erkenning afwijkende besluiten 
overr de middelen vooral beperkt tot lidstaatspecifieke omstandigheden. 

GebruikGebruik van andere instrumenten 
Dee FIFRA en de FFDCA koppelen aan de onderzoeks- en monitoringsverplich-
tingenn ook informatieverplichtingen naar de consument, zoals de 'consumer-
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right-to-know'-bepaling,, die de EPA verplicht jaarlijks grootwinkelbedrijven te 
voorzienn van informatie voor de consument (par. 24.3). Ook ten aanzien van 
IPMM zijn er voorlichtings- en stimuleringstaken (par. 24.1). 

26.22 Elementen uit de FIFRA aanpak die relevant kunnen zijn voor  het 
Nederlandsee toelatingsstelsel 

Uitt het voorgaande wordt duidelijk dat de andere aanpak van de bestrijdingsmid-
delenproblematiekk in de VS niet altijd succesvol is. De zeer trage gang van 
zakenn bij de Reregistration is daarvan een duidelijk voorbeeld. Ook over de 
betekeniss van andere instrumenten, zoals de 'cancellation' en de 'suspension', 
rijzenn twijfels, gezien het beperkte gebruik daarvan. Net als in Nederland wor-
denn in de VS instrumenten ook voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor 
zee bedoeld zijn, zoals de langdurige toepassing van de ontheffing voor noodsitua-
ties.. Dat het nog altijd niet gelukt is om de registratie van methylbromide voor 
landbouwtoepassingenn te beëindigen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. 

Ditt alles neemt niet weg dat de registratie in het kader van de FIFRA vele 
verschillenn in aanpak laat zien die voor de toelating in het kader van de Bmw de 
moeitee van het bestuderen waard zijn. Uit deze verschillen in aanpak zijn de 
onderstaandee punten geselecteerd die wellicht aan een oplossing kunnen bijdragen 
vann de in het kader van de Bmw gesignaleerde knelpunten (zie hoofdstuk 19). De 
geselecteerdee punten komen verder aan de orde in deel V. 

Inn dit onderzoek is niet empirisch onderzocht hoe deze verschillen doorwer-
kenn in de praktijk van de besluitvorming. Wel is daarvan, op basis van geraad-
pleegdee beleidsdocumenten, literatuur en jurisprudentie, een indruk verkregen. 
Bijj  aanwijzingen over het niet of moeizaam functioneren van een instrument of 
regelingg is daarmee rekening gehouden bij de selectie. Dit geldt bijvoorbeeld 
voorr het grondwaterbeschermingsbeleid. De sterke verwevenheid met de speci-
fiekee Amerikaanse situatie is ook een reden om dit punt niet mee te nemen. Dat 
geldtt ook voor handhavingsinstrumenten en de rechtsbescherming, die sterk 
samenhangenn met respectievelijk de ruimere handhavingscontext en het rechts-
stelsell  in de VS. 

26.2.126.2.1 Normstelling en beoordeling 

BeoordelingBeoordeling naar het gebruik van middelen in de praktijk 
Hett gebruik overeenkomstig wijd verbreide en algemeen erkende praktijk mag op 
grondd van de FIFRA in het algemeen niet leiden tot nadelige milieu-effecten. 

AfwegingAfweging minder nadelige effecten als onderdeel van kosten-batenafweging 
Dee kosten-batenafweging is sinds de wetswijziging van 1996 verbreed doordat de 
geschiktheidd voor Integrated Pest Management en de effecten op niet-doelorga-
nismenn worden meegewogen. 

BeoordelingBeoordeling geaggregeerde blootstelling en cumulatieve effecten 
Sindss de FQPA-wijziging moeten bij de (her)beoordeling van residutoleranties 
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cumulatievee effecten en effecten van meerdere blootstellingsroutes worden be-
trokken. . 

BeoordelingBeoordeling effecten op kwetsbare groepen 
Sindss de FQPA-w ijzig ing moet de beoordeling van effecten van residuen worden 
afgestemdd op kwetsbare groepen. 

NultolerantieNultolerantie bij het ontbreken van een residutolerantie 
Dee FFDCA beschouwt een residu als 'unsafe' indien daarvoor geen residugrens 
iss vastgesteld. 

DeskundigenadviseringDeskundigenadvisering tijdens het registratieproces 
Hett registratieproces kent op verschillende momenten deskundigenadvisering: 
peerr review bij grote wetenschappelijke studies, advisering door de SAP bij de 
totstandkomingg van regelgeving en bij bepaalde besluiten, en advisering National 
Academyy of Sciences bij wetenschappelijke kwesties bij hearings. 

BeoordelingBeoordeling mogelijke nieuwe effecten 
Dee FFDCA vereist het ontwikkelen en uitvoeren van een screeningprogramma 
voorr hormoonverstorende effecten van stoffen. 

26.2.226.2.2 Onderzoeksgegevens 

InbrengInbreng en gebruik van gegevens van derden 
Dee mogelijkheid voor 'public comment' is bij veel besluitvormingsprocedures 
ingebouwdd en de EPA dient bij 'reregistration' ook andere beschikbare data, die 
relevantt geacht worden, te betrekken bij de beoordeling. 

DeDe levering door registratiehouders van nieuwe gegevens na registratie 
Dee FIFRA-verplicht de registratiehouder nieuwe gegevens na registratie te leve-
ren.. Deze bepaling is uitgewerkt in gedetailleerde EP A-regels. Overtreding is 
strafbaarr gesteld. De EPA rapporteert de resultaten. 

26.2.326.2.3 Procedure 

DeDe procedure voor tussentijdse herziening 
Inn de FIFRA en uitvoeringsregelgeving is vastgelegd wanneer en hoe tussentijds 
herzieningg dient plaats te vinden en wanneer registratiehouders aanvullende 
gegevenss moeten leveren. 

DeDe wettelijke termijnen voor 'reregistration' 
Dee FFDCA-termijnen voor herziening van residunormen en de FIFRA-termijnen 
voorr reregistration, in combinatie met procedurele en financiële maatregelen en 
juridischee procedures, uitmondend in een 'consent-decree', leiden tot een heldere 
aanpak,, planning en uitvoering. 
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SpecialeSpeciale maatregelen voor 'minor use' 
Dee FIFRA biedt voor 'minor use'-middelen: een snellere procedure, reductie op 
'reregistration'-tarieven,, een langer exclusief recht op het gebruik van gegevens. 
Dee EPA kan voor deze middelen de eisen voor gegevenslevering versoepelen en 
kann reductie verlenen op de instandhoudingsheffmg. 

SpecialeSpeciale maatregelen voor 'reduced risk'-middelen 
Dee FIFRA biedt voor 'reduced risk'-middelen (waaronder biologische middelen) 
eenn snellere procedure en prioriteit bij aanvraagbehandeling. 

DeDe termijn voor actie door registratiehouders bij een 'data call-in' 
Bijj  vragen om aanvullende gegevens moet een registratiehouder binnen 90 dagen 
aantonenn dat stappen worden genomen. 

26.2.426.2.4 Gebruik van bestrijdingsmiddelen 

HetHet ruime en duidelijke 'labeling '-begrip 
Hett ruime en uitgewerkte 'labeling'-begrip van de FIFRA, in combinatie met de 
strafbaarheidd van middelengebruik 'inconsistent with its labeling', draagt bij aan 
duidelijkheidd over het toegestane gebruik. 

DeDe indeling in gebruikscategorieën 'restricted use' en 'general use' 
Dee FIFRA bevat een verzwaard regime voor 'restricted use' middelen. Deze 
mogenn alleen door gecertificeerde toepassers worden gebruikt en er gelden admi-
nistratie-- en rapportage verplichtingen. 

HetHet begrip 'bestrijdingsmiddel' en andere stoffen 
Dee FIFRA hanteert de stof (en niet de werkzame stof) als basis voor het begrip 
bestrijdingsmiddel.. 'Plant-pesticides' worden gereguleerd onder de FIFRA en 
voorr inerte stoffen in bestrijdingsmiddelen wordt beleid ontwikkeld. 

26.2.526.2.5 Organisatie en handhaving 

DeDe regeling voor 'recall' 
Dee FIFRA bevat een regeling voor terugname, vervoer en opslag, via een vrij-
willig ee of verplichte 'recall', bij 'cancellation' en 'suspension'. 

DeDe verschillende handhavingsmogelijkheden 
Dee FIFRA bevat naast de strafrechtelijke handhaving ruime bestuursrechtelijke 
handhavingsmogelijkheden,, zoals de 'civil penalty' en de 'settlement with condi-
tions'.. De 'stop sale, use and removal'-order is een bestuurlijke maatregel welke 
bijj  overtredingen de handhaving kan ondersteunen. 
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RegelsRegels en voorschriften voor opslag, transport en verwijdering 
Mett het oog op opslag, transport en verwijdering, kunnen zowel voorschriften 
bijj  registratie worden gegeven (voor de registratiehouder), als bij recall (voor de 
vervoerderr of bewaarder). 

26.2.626.2.6 Openbaarheid 

HetHet mededeling doen van aanvragen 
Dee FIFRA vereist, bij een aanvraag voor een nieuwe stof of een veranderd ge-
bruik,, publicatie van de aanvraag in het Federal Register, met daarna periode 
voorr 'comment'. 

DeDe openbaarheid van onderzoeks- en EPA-gegevens 
Dee FIFRA en FOIA bevatten, met een restrictieve uitleg van het begrip bedrijfs-
geheimenn en het uitzonderen van geheimhouding van gegevens inzake milieu en 
gezondheid,, een ruim regime voor de openbaarheid van informatie. 

ParticipatieParticipatie in de besluitvorming 
Bepalingenn inzake participatie van derden, 'public dockets', het publiceren van 
concept-besluitenn en andere aktieve openbaarheidsverplichtingen bieden een 
bredee openbaarheidsbasis. 

InformatieverstrekkingInformatieverstrekking en 'right to know' 
Informatieverplichtingenn zijn, behalve in de FIFRA, ook in andere federale 
wettenn opgenomen in het kader van de 'right to know', onder meer in de EP-
CRA,, de SDWA, de FFDCA, en staatswetgeving. Een 'consumer-right to 
know'-bepalingg uit de FFDCA verplicht de EPA tot informatieverspreiding via 
winkels. . 

26.2.726.2.7 Samenhang met andere wet- en regelgeving 

DoorwerkenDoorwerken van normstelling voor bedreigde plant- en diersoorten 
Dee Endangered Species Act werkt zowel procedureel als materieel door in de 
FIFRA-registratiebesluitvorming,, via consultatieverplichtingen en via gebruiks-
voorschriften.. Ook via de staatsregistratiecriteria kunnen gevolgen voor bedreig-
dee plant- en diersoorten tot beperkingen leiden. 

VoorschriftenVoorschriften in staats- en lokale regelgeving 
Staatsregistratiestelselss hebben eigen - aanvullende - registratievereisten en ken-
nenn voorschriften inzake registratie van handelaren en certificatie voor 'restricted 
use'-middelen,, met daaraan gekoppeld examen- en administatievereisten. 
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26.2.826.2.8 Overige onderwerpen die de wet regelt 

Onderzoek,Onderzoek, monitoring, voorlichting zijn onderdeel van de wet 
Dee FIFRA verplicht de EPA tot het doen van onderzoek dat nodig is voor het 
bereikenn van de FIFRA-doelstellingen, tot het opstellen van een nationaal moni-
toringplann en het uitvoeren van monitoringactiviteiten. Ter stimulering van Inte-
gratedd Pest Management (IPM) verplicht de FIFRA tot onderzoek, demonstratie-
enn educatieprogramma's, brede verspreiding van onderzoeksresultaten en tot het 
toepassenn van IPM door agencies. 


