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DA Forenet i mangfoldighed DA

6.2.2019 A8-0045/1

Ændringsforslag 1
Anthea McIntyre
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0045/2019
Jytte Guteland
Bæredygtig anvendelse af pesticider
(2017/2284(INI))

Forslag til beslutning
Punkt 17

Forslag til beslutning Ændringsforslag

17. bemærker desuden, at der bedst 
opnås en nedbringelse af mængden af 
pesticider ved systemiske ændringer, der 
mindsker sandsynligheden for angreb fra 
skadegørere, fremmer strukturel og 
biologisk mangfoldighed frem for 
monokulturer og vedvarende afgrøder og 
reducerer skadegøreres resistens over for 
aktive stoffer; fremhæver således behovet 
for at fokusere på, finansiere og integrere 
agroøkologiske metoder, der gør hele 
landbrugssystemet mere modstandsdygtigt 
over for skadegørere;

17. bemærker desuden, at risiciene ved 
og virkningen af anvendelsen af pesticider 
sandsynligvis vil blive nedbragt ved 
systemiske ændringer, der mindsker 
sandsynligheden for angreb fra 
skadegørere, fremmer strukturel og 
biologisk mangfoldighed frem for 
monokulturer og vedvarende afgrøder og 
reducerer skadegøreres resistens over for 
aktive stoffer; fremhæver således behovet 
for at fokusere på, finansiere og integrere 
agroøkologiske metoder, der gør hele 
landbrugssystemet mere modstandsdygtigt 
over for skadegørere;

Or. en
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Forslag til beslutning
Punkt 42

Forslag til beslutning Ændringsforslag

42. opfordrer medlemsstaterne til at 
tilslutte sig de fastsatte frister for 
gennemførelse af reviderede nationale 
handlingsplaner; opfordrer indtrængende 
de medlemsstater, der endnu ikke har 
indleveret reviderede nationale 
handlingsplaner, til at gøre det uden 
yderligere forsinkelse, og denne gang med 
klare kvantitative mål og en målbar 
overordnet målsætning om en umiddelbar 
og langsigtet reduktion i anvendelsen af 
pesticider, herunder klart definerede årlige 
reduktionsmål og med særlig vægt på de 
mulige følger for bestøvere og fremme og  
anvendelsen af bæredygtige ikke-kemiske 
alternativer og PPP'er med lav risiko i 
overensstemmelse med IPM-principperne;

42. opfordrer medlemsstaterne til at 
tilslutte sig de fastsatte frister for 
gennemførelse af reviderede nationale 
handlingsplaner; opfordrer indtrængende 
de medlemsstater, der endnu ikke har 
indleveret reviderede nationale 
handlingsplaner, til at gøre det uden 
yderligere forsinkelse, og denne gang med 
klare kvantitative mål og en målbar 
overordnet målsætning om en umiddelbar 
og langsigtet reduktion af risiciene ved og 
virkningerne af anvendelsen af pesticider, 
herunder klart definerede årlige 
reduktionsmål, og med særlig vægt på de 
mulige følger for bestøvere og fremme og 
anvendelsen af bæredygtige ikke-kemiske 
alternativer og PPP'er med lav risiko i 
overensstemmelse med IPM-principperne;

Or. en
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Punkt 62

Forslag til beslutning Ændringsforslag

62. opfordrer medlemsstaterne til at 
øge deres investeringer i 
tilpasningspraksisser, der forhindrer 
landbrugskemikalier i at nå overflade- og 
dybt vand, samt i foranstaltninger, der 
tager sigte på at begrænse eventuel 
udsivning af disse stoffer til vandløb, 
floder og have; henstiller til, at det 
forbydes at anvende dem i jord, hvorfra 
der kan forekomme nedsivning til 
grundvandet;

62. opfordrer medlemsstaterne til at 
øge deres investeringer i 
tilpasningspraksisser, der forhindrer 
landbrugskemikalier i at nå overflade- og 
dybt vand, samt i foranstaltninger, der 
tager sigte på at begrænse eventuel 
udsivning af disse stoffer til vandløb, 
floder og have; henstiller til, at det 
forbydes at anvende dem i jord i nærheden 
af lavvandede grundvandsforekomster og 
naturreservater;

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

64. opfordrer Kommissionen til 
øjeblikkeligt at forbyde anvendelsen af 
pesticider med aktivstoffer, som er 
mutagene, kræftfremkaldende eller 
reproduktionstoksiske eller har 
hormonforstyrrende egenskaber, og som er 
skadelige for mennesker eller dyr;

64. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at sikre en 
fuldstændig og ensartet anvendelse af de 
risikobaserede afskæringskriterier for 
aktivstoffer, som er mutagene, 
kræftfremkaldende eller 
reproduktionstoksiske, eller som har 
hormonforstyrrende egenskaber;

Or. en


