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Ditt  bock beschrijft de regelgeving, de jurisprudenti e en het beleid inzake de toelating van bestrijdingsmiddelen. 

Hett  Nederlandse toelatingsstelsel, zoals geregeld in de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, wordt in een EG-rechte-

lij kk  perspectief geplaatst en wordt vergeleken met het Amerikaanse federale registraticstelsel voor  bcstrijdings-

Hett  onderzoek dat aan dit boek ten grondslag ligt, werd verricht bij  het Centrum voor  Milieurecht .van dé 

Universiteitt  van Amsterdam. Centraal staat de vraag of het toelatingsinstrument een juridisch adequaat instru-

mentt  is voor  het voeren van een uit milieuoogpunt verantwoord toelatingsbeleid. De analyse van regelgeving, 

jurisprudenti ee en beleid leidt tot de formulerin g van een groot aantal bestuurlijk-juridisch e knelpunten. Deze 

gevenn richtin g aan de rechtsvergelijking met het registraticstelsel in de Verenigde Staten. De rechtsvergelijking 

levertt  ideeën op die voor  het Nederlandse stelsel bruikbaar  kunnen zijn. 

Dee gesignaleerde knelpunten betreffen onder  meer  lacunes in de normstelling, onjuist gebruik van het toela-

tingsinstrument,tingsinstrument, gebreken in de implementatie van richtlijn  91 /414/EEG en de handhaving. Per  knelpunt wor-

denn conclusies en aanbevelingen geformuleerd, mede met het oog op de EG-rechtelijke mogelijkheden en 

beperkingen. . 

Dee eindconclusie luidt , samengevat, dat het toelatingsinstrbment een' adequaat instrument is, mits het op juiste 

wijzee wordt toegepast, rekening houdend met de beperkingen van het instrument, en mits het gericht wordt 

ingezet,, in combinatie met andere instrumenten. 


