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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0045/6

Amendement 6
Karl-Heinz Florenz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat biologische bestrijding 
in het kader van de toolkit voor 
geïntegreerde gewasbescherming behelst 
dat nuttige soorten worden gestimuleerd of 
geïntroduceerd die jagen op schadelijke 
populaties en deze zo reguleren en onder 
controle houden; benadrukt daarom dat 
chemische pesticiden in het kader van 
geïntegreerde gewasbescherming als 
laatste redmiddel moeten worden gebruikt 
nadat andere fysische en biologische 
methoden zijn gebruikt, en dat chemische 
pesticiden tevens selectief en gericht 
moeten worden ingezet, omdat deze nuttige 
plaagbestrijders anders dreigen uit te 
sterven, waardoor de gewassen 
kwetsbaarder worden voor toekomstige 
plagen; 

10. merkt op dat biologische bestrijding 
in het kader van de toolkit voor 
geïntegreerde gewasbescherming behelst 
dat nuttige soorten worden gestimuleerd of 
geïntroduceerd die jagen op schadelijke 
populaties en deze zo reguleren en onder 
controle houden; benadrukt daarom dat 
duurzame, biologische, fysische en andere 
niet-chemische methoden de voorkeur 
moeten krijgen boven chemische 
pesticiden wanneer zij voldoende resultaat 
opleveren bij de bestrijding van plagen. 
benadrukt tevens hoe belangrijk het is dat 
chemische pesticiden  selectief en gericht 
worden ingezet, omdat deze nuttige 
plaagbestrijders anders dreigen uit te 
sterven, waardoor de gewassen 
kwetsbaarder worden voor toekomstige 
plagen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/7

Amendement 7
Karl-Heinz Florenz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. merkt in dit opzicht op dat 
resistentie tegen werkzame stoffen in 
pesticiden biologisch gezien onvermijdelijk 
is bij zich snel vermeerderende plagen en 
ziekten, en een groeiend probleem vormt; 
benadrukt daarom dat chemische 
pesticiden selectief en gericht moeten 
worden ingezet, eerder als laatste dan als 
eerste redmiddel, en pas nadat alle  
fysische of biologische alternatieven zijn 
uitgeput; benadrukt dat deze nuttige 
plaagbestrijders anders dreigen uit te 
sterven, waardoor de gewassen 
kwetsbaarder worden voor toekomstige 
plagen;

16. merkt in dit opzicht op dat 
resistentie tegen werkzame stoffen in 
pesticiden biologisch gezien onvermijdelijk 
is bij zich snel vermeerderende plagen en 
ziekten, en een groeiend probleem vormt; 
benadrukt daarom dat duurzame, 
biologische, fysische en andere niet-
chemische methoden de voorkeur moeten 
krijgen boven chemische pesticiden 
wanneer zij voldoende resultaat opleveren 
bij de bestrijding van plagen. herinnert 
eraan dat chemische pesticiden selectief en 
gericht moeten worden ingezet; benadrukt 
dat deze nuttige plaagbestrijders anders 
dreigen uit te sterven, waardoor de 
gewassen kwetsbaarder worden voor 
toekomstige plagen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/8

Amendement 8
Karl-Heinz Florenz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 28

Ontwerpresolutie Amendement

28. merkt op dat de landbouw een van 
de voornaamste veroorzakers is van het feit 
dat waterlichamen geen goede chemische 
toestand bereiken, aangezien de landbouw 
vervuiling door nitraten en pesticiden 
veroorzaakt; onderstreept dat het 
kosteneffectiever is te voorkomen dat 
pesticiden in zoetwatersystemen 
terechtkomen dan 
verwijderingstechnologieën toe te passen, 
en dat lidstaten landbouwers in dit opzicht 
de juiste stimulansen moeten bieden; 
onderkent in dit verband tevens hoe 
belangrijk de tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn water is voor de verbetering 
van de waterkwaliteit; is ingenomen met de 
vooruitgang die lidstaten hebben geboekt 
bij de aanpak van stoffen met een hoge 
prioriteit, hetgeen ertoe heeft geleid dat 
minder waterlichamen niet voldoen aan de 
normen voor stoffen als cadmium, lood en 
nikkel, alsmede pesticiden; 

28. merkt op dat de landbouw, naast 
andere activiteiten in onze industriële 
maatschappij, een van de voornaamste 
veroorzakers is van het feit dat 
waterlichamen geen goede chemische 
toestand bereiken, aangezien de landbouw 
vervuiling door nitraten en pesticiden 
veroorzaakt; onderstreept dat het 
kosteneffectiever is te voorkomen dat 
pesticiden in zoetwatersystemen 
terechtkomen dan 
verwijderingstechnologieën toe te passen, 
en dat lidstaten landbouwers in dit opzicht 
de juiste stimulansen moeten bieden; 
onderkent in dit verband tevens hoe 
belangrijk de tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn water is voor de verbetering 
van de waterkwaliteit; is ingenomen met de 
vooruitgang die lidstaten hebben geboekt 
bij de aanpak van stoffen met een hoge 
prioriteit, hetgeen ertoe heeft geleid dat 
minder waterlichamen niet voldoen aan de 
normen voor stoffen als cadmium, lood en 
nikkel, alsmede pesticiden;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/9

Amendement 9
Karl-Heinz Florenz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 45

Ontwerpresolutie Amendement

45. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer de nadruk te leggen op het 
stimuleren van de ontwikkeling van, het 
onderzoek naar en het op de markt brengen 
van biologische alternatieven met een laag 
risico, ook door in het kader van Horizon 
Europa en binnen het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 meer mogelijkheden voor 
financiering te creëren; herinnert eraan dat 
chemische pesticiden in het kader van 
geïntegreerde gewasbescherming als 
laatste redmiddel moeten worden gebruikt 
nadat andere fysische en biologische 
methoden zijn uitgeput, en dat ecologisch 
duurzame en veilige 
gewasbeschermingstechnieken een 
toegevoegde waarde hebben;

45. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten meer de nadruk te leggen op het 
stimuleren van de ontwikkeling van, het 
onderzoek naar en het op de markt brengen 
van biologische alternatieven met een laag 
risico, ook door in het kader van Horizon 
Europa en binnen het meerjarig financieel 
kader 2021-2027 meer mogelijkheden voor 
financiering te creëren; herinnert eraan dat 
duurzame, biologische, fysische en andere 
niet-chemische methoden de voorkeur 
moeten krijgen boven chemische 
pesticiden wanneer zij voldoende resultaat 
opleveren bij de bestrijding van plagen; 
herinnert eraan hoe belangrijk de 
toegevoegde waarde van ecologisch 
duurzame en veilige 
gewasbeschermingstechnieken is;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/10

Amendement 10
Karl-Heinz Florenz
namens de PPE-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 67

Ontwerpresolutie Amendement

67. verzoekt de Commissie 
krachtdadig op te treden tegen lidstaten 
die systematisch misbruik maken van 
ontheffingen voor verboden pesticiden die 
neonicotinoïden bevatten;

67. verzoekt de Commissie ten volle 
gebruik te maken van haar 
controlebevoegdheden teneinde de 
ontheffingen voor verboden pesticiden te 
beperken tot gerechtvaardigde 
noodsituaties;

Or. en


