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Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen
Betrokken partijen
--------

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO Nederland)
Artemis
Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto)
Bionext
Natuur & Milieu
Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De Green Deal beoogt een eenvoudiger toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen in de land- en
tuinbouw. Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn laag-risico middelen van natuurlijke oorsprong zoals
van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn
aan de natuurlijke stof en een laag risico hebben voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen.
Meer gebruik van dit soort middelen draagt bij aan de verduurzaming van de gewasbescherming.
Op dit moment zijn op EU-niveau nog geen werkzame stoffen beoordeeld en goedgekeurd als laag-risico
stoffen. Nederland wil zich inzetten voor vereenvoudigde en versnelde goedkeuringprocedures in de
Europese Verordening Gewasbescherming (1107/2009). Hierdoor komen laag-risico stoffen en middelen
sneller beschikbaar.

Resultaten
Er worden een aantal concrete aanvraagtrajecten gestart met groene gewasbeschermingsmiddelen
die kansrijk zijn om te worden toegelaten als laag-risico gewasbeschermingsmiddel. Aan de hand van
deze concrete aanvragen kunnen beoordelingsprocessen worden ontwikkeld. Deze kunnen leiden
tot een versnelde toelating. Ook kunnen ze als best practices worden ingebracht in EU-verband om
het EU-toetsingskader voor laag-risico stoffen beter toe te snijden op de aard en kenmerken van dit
soort stoffen.
Einddatum: 1 januari 2017

Inzet en acties partijen
----

--

--

LTO Nederland en Bionext inventariseren de wensen voor groene gewasbeschermingsmiddelen in de
land- en tuinbouw voor de uitvoering van pilot aanvraagtrajecten.
LTO Nederland treedt op als coördinator van pilot aanvraagtrajecten en informeert de andere partijen
over initiatieven van COPA-COGECA.
Het Ctgb geeft voorlichting aan partijen welke middelen kansrijk zijn, zorgt voor een opzet van
een specifieke behandelingsprocedure, inventariseert de hiaten binnen de huidige beoordelings
methodieken, geeft de mogelijkheden voor vereenvoudiging en versnelling van de beoordeling
processen aan.
Artemis en Nefyto inventariseren de groene gewasbeschermingsmiddelen, stimuleren hun leden
om toelatingen aan te vragen, stellen kennis ter beschikking aan het Ctgb én informeren partijen
over initiatieven van International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) en European Crop
Protection Association (ECPA) op het gebied van de goedkeuring van laag-risico stoffen en de toelating
van laag-risico middelen binnen de Europese Unie.
Natuur & Milieu draagt het belang uit van groene gewasbeschermingsmiddelen, ontwikkelt duurzame
product- en marktconcepten en informeert partijen met betrekking tot initiatieven van het European
Environmental Bureau (EBB)
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Inzet en acties Rijksoverheid
Het Ministerie van Economische Zaken:
-- spant zich in Europees verband actief in om de criteria voor laag-risico stoffen in de Verordening zo
snel mogelijk te verduidelijken en informeert partijen over haar inzet;
-- zet zich in om het toetsingskader voor laag-risico stoffen en -middelen meer toe te snijden op de aard
en kenmerken van dit soort stoffen;
-- creëert draagvlak in Europees verband voor vereenvoudigde en versnelde beoordelingprocessen.
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