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NL In verscheidenheid verenigd NL

16.12.2019 B9-0233/10

Amendement 10
Pietro Fiocchi
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
EU-initiatief inzake bestuivers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. merkt op dat de afbouw van de 
afhankelijkheid van pesticiden een van de 
hoofddoelstellingen is van Richtlijn 
2009/128/EG inzake het duurzame gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen13; 
onderstreept dat de lidstaten in hun uit 
hoofde van deze richtlijn aangenomen 
nationale actieplannen plannen voor de 
reductie van pesticiden moeten opnemen, 
met heldere doelen, ijkpunten en 
termijnen, en dat het terugdringen van 
pesticiden een “gemeenschappelijke 
indicator” moet worden voor het meten 
van succes; is van oordeel dat bij de 
aanstaande herziening van Richtlijn 
2009/128/EG voor de hele EU geldende 
verplichte doelstellingen voor de reductie 
van het gebruik van pesticiden moeten 
worden opgenomen;
______________
13 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire 
actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

10. merkt op dat de beperking van de 
risico’s die aan het gebruik van pesticiden 
verbonden zijn een van de 
hoofddoelstellingen is van Richtlijn 
2009/128/EG inzake het duurzame gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen13;

______________
13 Richtlijn 2009/128/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van een kader voor communautaire 
actie ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik 
van pesticiden (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 71).

Or. en
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16.12.2019 B9-0233/11

Amendement 11
Pietro Fiocchi
namens de ECR-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
EU-initiatief inzake bestuivers

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie stelselmatig 
advies in te winnen bij de EFSA in 
gevallen waarin de lidstaten een 
noodtoelating voor een op 
neonicotinoïden gebaseerd 
gewasbeschermingsproduct afgeven, 
overeenkomstig artikel 53 van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009;

Schrappen

Or. en


