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Betreft: Actie die nodig is om een hoger niveau van bescherming tegen pesticiden in Europa te waarborgen
Geachte ministers Schouten, van Nieuwenhuizen en de Jonge,
Wij, de leden van de Europese coalitie "Citizens for Science in Pesticide Regulation"1, die bestaan uit meer dan 120
milieu-, gezondheids-, vakbonds-, consumentenbescherming, wetenschappelijke en medische organisaties en
instellingen, evenals bezorgde individuen, roepen u op tot actie om de huidige procedure voor de autorisatie van
pesticiden met spoed te hervormen en de burgers en het milieu te beschermen tegen alle mogelijke schade veroorzaakt
door het gebruik van pesticiden bij de productie van ons voedsel en het beheer van openbare (of particuliere) gebieden.
Het doel van de Europese verordening inzake bestrijdingsmiddelen (EC) 1107/2009 is om een "hoog niveau van
bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu" te waarborgen en wordt ondersteund door het
voorzorgsbeginsel. De wet is echter in de praktijk niet correct geïmplementeerd.
Er zijn grote belangenconflicten in het regelgevingssysteem voor bestrijdingsmiddelen. De Monsanto-papieren - interne
Monsanto-documenten die recent zijn onthuld in kankergeschillen in de VS - laten zien hoe de industrie de wetenschap
actief kan ondermijnen.2 Academische wetenschappelijke literatuur wordt herhaaldelijk verworpen tijdens de
risicobeoordeling3 en recente onafhankelijke wetenschappelijke beoordelingen tonen aan dat de industrie nalaat alle
negatieve effecten te melden die worden aangetroffen in door de industrie gesponsorde toxiciteitsstudies, waardoor de
valse indruk wordt gewekt dat een specifiek pesticide veilig is.4,5 Het is duidelijk dat de industrie op afstand moet
worden gehouden van veiligheidstests, risicobeoordeling en risicobeheer
Studies tonen een abnormaal hoog aantal ziektes aan in boerenfamilies en bewoners in landbouwgebieden,6 evenals
hoge niveaus van residuen van bestrijdingsmiddelen die in voedsel worden aangetroffen.7 Verder worden de slechte
staat van het milieu 8,9 en de achteruitgang van biodiversiteit en dieren in de natuur in de nabijheid van
landbouwgebieden meer en meer gedocumenteerd.10,11.
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Kennelijk faalt het huidige risicobeoordelings- en beheersysteem voor pesticiden en worden pesticiden die schade
toebrengen aan mens, dier en milieu ten onrechte geautoriseerd voor gebruik. Een hervorming van het huidige systeem
is dringend nodig en een betere implementatie van het voorzorgsbeginsel is noodzakelijk.
In afwachting van de dringende noodzaak van een aanzienlijke verbetering van het systeem, nodigen wij u uit om actie
te ondernemen en follow-up te nemen van ons manifest " Rigorous science, safe food, and a healthy environment” en
eisen wij de implementatie van de 15 praktische oplossingen die wij leveren aan de grote tekortkoming van het huidige
risicobeoordelings- en risicobeheersysteem.
Ons verzoek komt op een cruciaal moment: de Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om de transparantie in
de Europese levensmiddelenwetgeving te vergroten, het Europees Parlement heeft een speciaal comité (PEST) ingesteld
om de vergunningsprocedure voor pesticiden van de Europese Unie te onderzoeken en zal zijn aanbevelingen
presenteren. Belangrijke beslissingen zullen op 11 december worden genomen en we vragen om uw reactie om het
niveau van bescherming tegen schade veroorzaakt door pesticiden te versterken. Verder bekijkt de Europese Commissie
de wetgeving van bestrijdingsmiddelen als onderdeel van haar REFIT-programma. Dit is een belangrijke kans om het
systeem zowel op EU- als op nationaal niveau sterk te verbeteren en daarom vragen wij u om uw steun.
Uw acties zullen nu helpen om de uitvoering van de EU-regels te versterken die erop gericht zijn een hoog niveau van
bescherming tegen pesticiden in Europa te waarborgen. Zowel voor bijen als burgers!
Op voorhand bedankt voor uw aandacht.
Vriendelijke groeten,
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