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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0045/1

Amendement 1
Anthea McIntyre
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. merkt verder op dat de grootste 
vermindering in het gebruik van pesticiden 
vermoedelijk zal voortvloeien uit 
systeemveranderingen die de gevoeligheid 
voor plagen verminderen, voorrang geven 
aan structurele en biologische diversiteit 
boven monoculturen en continuteelt, en de 
resistentie van plagen tegen werkzame 
bestanddelen verminderen; onderstreept 
daarom dat de aandacht, de financiering en 
de integratie-inspanningen met name 
gericht moeten zijn op ecologische 
landbouwmethoden die de landbouw als 
geheel beter bestand maken tegen plagen;

17. merkt verder op dat 
verminderingen van de risico's en de 
impact van het gebruik van pesticiden 
vermoedelijk zullen voortvloeien uit 
systeemveranderingen die de gevoeligheid 
voor plagen verminderen, voorrang geven 
aan structurele en biologische diversiteit 
boven monoculturen en continuteelt, en de 
resistentie van plagen tegen werkzame 
bestanddelen verminderen; onderstreept 
daarom dat de aandacht, de financiering en 
de integratie-inspanningen met name 
gericht moeten zijn op ecologische 
landbouwmethoden die de landbouw als 
geheel beter bestand maken tegen plagen;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/2

Amendement 2
Anthea McIntyre
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 42

Ontwerpresolutie Amendement

42. verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan het vastgestelde tijdsbestek voor de 
indiening van de herziene nationale 
actieplannen; verzoekt de lidstaten die nog 
geen herziene nationale actieplannen 
hebben ingediend, dit onverwijld te doen, 
deze keer echter met duidelijke 
kwantitatieve doelstellingen en een 
meetbare algemene doelstelling om het 
gebruik van pesticiden onmiddellijk en 
blijvend terug te dringen, met duidelijk 
gedefinieerde jaarlijkse 
reductiestreefcijfers, waarbij speciale 
aandacht wordt besteed aan de mogelijke 
gevolgen voor bestuivende insecten en aan 
het bevorderen en invoeren van duurzame 
niet-chemische alternatieven en 
gewasbeschermingsmiddelen met een laag 
risico, overeenkomstig de beginselen van 
geïntegreerde gewasbescherming;

42. verzoekt de lidstaten zich te houden 
aan het vastgestelde tijdsbestek voor de 
indiening van de herziene nationale 
actieplannen; verzoekt de lidstaten die nog 
geen herziene nationale actieplannen 
hebben ingediend, dit onverwijld te doen, 
deze keer echter met duidelijke 
kwantitatieve doelstellingen en een 
meetbare algemene doelstelling om de 
risico's en de impact van het gebruik van 
pesticiden onmiddellijk en blijvend terug te 
dringen, met duidelijk gedefinieerde 
jaarlijkse reductiestreefcijfers, waarbij 
speciale aandacht wordt besteed aan de 
mogelijke gevolgen voor bestuivende 
insecten en aan het bevorderen en invoeren 
van duurzame niet-chemische alternatieven 
en gewasbeschermingsmiddelen met een 
laag risico, overeenkomstig de beginselen 
van geïntegreerde gewasbescherming;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/3

Amendement 3
Anthea McIntyre
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 62

Ontwerpresolutie Amendement

62. verzoekt de lidstaten meer te 
investeren in aanpassingsmethodes 
waarmee wordt voorkomen dat 
agrochemische stoffen in het oppervlakte- 
en grondwater terechtkomen, alsook in 
maatregelen om het weglekken van deze 
stoffen in waterlopen, rivieren en zeeën te 
beperken; beveelt aan het gebruik ervan te 
verbieden op bodems waar het gevaar 
bestaat dat ze afvloeien naar het 
grondwater;

62. verzoekt de lidstaten meer te 
investeren in aanpassingsmethodes 
waarmee wordt voorkomen dat 
agrochemische stoffen in het oppervlakte- 
en grondwater terechtkomen, alsook in 
maatregelen om het weglekken van deze 
stoffen in waterlopen, rivieren en zeeën te 
beperken; beveelt aan het gebruik ervan te 
verbieden op bodems in de buurt van 
ondiepe grondwaterbronnen en 
natuurreservaten;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/4

Amendement 4
Anthea McIntyre
namens de ECR-Fractie

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

Ontwerpresolutie
Paragraaf 64

Ontwerpresolutie Amendement

64. verzoekt de Commissie onverwijld 
een verbod in te stellen op het gebruik van 
pesticiden met werkzame stoffen die 
mutageen, kankerverwekkend of giftig 
voor de voortplanting zijn, of 
hormoonverstorende eigenschappen 
hebben en schadelijk zijn voor mens en 
dier;

64. verzoekt de Commissie en de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de op 
gevaren gebaseerde uitsluitingscriteria 
voor werkzame stoffen die mutageen, 
kankerverwekkend of giftig voor de 
voortplanting zijn, of die 
hormoonverstorende eigenschappen 
hebben, volledig en uniform worden 
toegepast;

Or. en


