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NL In verscheidenheid verenigd NL

14.12.2020 B9-0401/9

Amendement 9
Christophe Hansen
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0401/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. is ingenomen met de streefcijfers 
om het gebruik en risico van pesticiden 
tegen 2030 met 50 % te verminderen en 
om het nutriëntenverlies van meststoffen te 
verminderen, zoals bepaald in de “van boer 
tot bord”- en de biodiversiteitsstrategie, 
met het besluit om de richtlijn inzake een 
duurzaam gebruik van pesticiden te herzien 
en met de opneming van verbeterd 
nutriëntenbeheer in de doelstellingen van 
de nieuwe strategische GLB-plannen en 
van de twee strategieën; roept ertoe op de 
bovengenoemde streefcijfers en 
doelstellingen en het komende actieplan 
om vervuiling tot nul terug te brengen, om 
te zetten in wetgeving; wijst erop dat de 
effecten van pesticiden op de 
drinkwatervoorraad dringend moeten 
worden verminderd door de bescherming 
van de drinkwatervoorraad volledig in 
aanmerking te nemen bij het (opnieuw) 
goedkeuren van actieve stoffen en het 
(opnieuw) toelaten van pesticiden;

36. is ingenomen met de streefcijfers 
om het gebruik en risico van pesticiden 
tegen 2030 met 50 % te verminderen en 
om het nutriëntenverlies van meststoffen te 
verminderen, zoals bepaald in de “van boer 
tot bord”- en de biodiversiteitsstrategie, 
met het besluit om de richtlijn inzake een 
duurzaam gebruik van pesticiden te herzien 
en met de opneming van verbeterd 
nutriëntenbeheer in de doelstellingen van 
de nieuwe strategische GLB-plannen en 
van de twee strategieën; dringt er bij de 
medewetgevers op aan terdege rekening te 
houden met de bovengenoemde 
streefcijfers en doelstellingen in de 
komende initiatieven om de strategieën 
om te zetten in wetgeving, alsook in het 
komende actieplan om vervuiling tot nul 
terug te brengen; wijst erop dat de effecten 
van pesticiden op de drinkwatervoorraad 
dringend moeten worden verminderd door 
de bescherming van de drinkwatervoorraad 
volledig in aanmerking te nemen bij het 
(opnieuw) goedkeuren van actieve stoffen 
en het (opnieuw) toelaten van pesticiden;

Or. en
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Amendement 10
Christophe Hansen
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0401/2020
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. verzoekt de Commissie de 
kwaliteitsnormen van de 
grondwaterrichtlijn te herzien, de 
homogenisering van de normen te 
verbeteren en de grote diversiteit aan 
drempels in de verschillende lidstaten te 
verminderen;

37. verzoekt de Commissie de 
kwaliteitsnormen van de 
grondwaterrichtlijn te herzien, de 
homogenisering van de normen te 
verbeteren en de grote diversiteit aan 
drempels in de verschillende lidstaten in de 
grondwaterrichtlijn te verminderen;

Or. en


