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Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

17.
megjegyzi továbbá, hogy a
peszticidhasználat legnagyobb
volumencsökkentését várhatóan azok a
rendszerszintű változások hozzák el,
amelyek csökkentik a kártevők
támadásával szembeni védtelenséget, a
monokultúrákkal és a folyamatos aratással
szemben a szerkezeti és biológiai
sokféleségnek kedveznek, továbbá
csökkentik a kártevők hatóanyagokkal
szembeni ellenálló képességét;
következésképpen kiemeli, hogy olyan
agroökológiai módszereket kell a
középpontba állítani, illetve finanszírozni
és elterjeszteni, amelyek a gazdálkodási
rendszer egészét ellenállóbbá teszik a
kártevőkkel szemben;

17.
megjegyzi továbbá, hogy a
peszticidhasználat kockázatainak és
hatásainak csökkenése várhatóan olyan,
rendszerszintű változásokon keresztül
valósul meg, amelyek csökkentik a
kártevők támadásával szembeni
védtelenséget, a monokultúrákkal és a
folyamatos aratással szemben a szerkezeti
és biológiai sokféleségnek kedveznek,
továbbá csökkentik a kártevők
hatóanyagokkal szembeni ellenálló
képességét; következésképpen kiemeli,
hogy olyan agroökológiai módszereket kell
a középpontba állítani, illetve finanszírozni
és elterjeszteni, amelyek a gazdálkodási
rendszer egészét ellenállóbbá teszik a
kártevőkkel szemben;
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42 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

42.
felhívja a tagállamokat, hogy
tartsák be a felülvizsgált nemzeti
cselekvési tervek benyújtására
vonatkozóan meghatározott
menetrendeket; sürgeti azokat a
tagállamokat, amelyek mind ez ideig
elmulasztották a tervek benyújtását, hogy
ezt további késedelem nélkül tegyék meg,
ezúttal egyértelmű számszerűsített
célértékek, valamint a peszticidhasználat
haladéktalan és hosszú távú tényleges
csökkentésére irányuló, mérhető és átfogó,
többek között egyértelműen rögzített éves
csökkentési célértékeket is tartalmazó
célkitűzés meghatározásával, továbbá
különös figyelmet fordítva a beporzást
végző rovarokra gyakorolt lehetséges
hatásokra, valamint – az integrált
növényvédelem elveivel összhangban – a
fenntartható nem vegyi alternatívák és kis
kockázatú növényvédő szerek
támogatására és térnyerésének
előmozdítására;

42.
felhívja a tagállamokat, hogy
tartsák be a felülvizsgált nemzeti
cselekvési tervek benyújtására
vonatkozóan meghatározott
menetrendeket; sürgeti azokat a
tagállamokat, amelyek mind ez ideig
elmulasztották a tervek benyújtását, hogy
ezt további késedelem nélkül tegyék meg,
ezúttal egyértelmű számszerűsített
célértékek, valamint a peszticidhasználat
kockázatainak és hatásainak haladéktalan
és hosszú távú tényleges csökkentésére
irányuló, mérhető és átfogó, többek között
egyértelműen rögzített éves csökkentési
célértékeket is tartalmazó célkitűzés
meghatározásával, továbbá különös
figyelmet fordítva a beporzást végző
rovarokra gyakorolt lehetséges hatásokra,
valamint – az integrált növényvédelem
elveivel összhangban – a fenntartható nem
vegyi alternatívák és kis kockázatú
növényvédő szerek támogatására és
térnyerésének előmozdítására;
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány

Módosítás

62.
felhívja a tagállamokat, hogy
fokozzák az olyan alkalmazkodási
gyakorlatokra irányuló beruházásaikat,
amelyek megakadályozzák, hogy a
mezőgazdasági vegyi anyagok elérjék a
felszíni vizeket és a mélyebb rétegek vizeit,
valamint az ezen anyagok vízfolyásokba,
folyókba és tengerekbe történő esetleges
beszivárgásának megakadályozását
szolgáló intézkedésekre irányuló
támogatásukat; javasolja, hogy tiltsák be
ezen anyagok használatát az olyan
földeken, ahol azok esetlegesen a
talajvízbe szivároghatnak;

62.
felhívja a tagállamokat, hogy
fokozzák az olyan alkalmazkodási
gyakorlatokra irányuló beruházásaikat,
amelyek megakadályozzák, hogy a
mezőgazdasági vegyi anyagok elérjék a
felszíni vizeket és a mélyebb rétegek vizeit,
valamint az ezen anyagok vízfolyásokba,
folyókba és tengerekbe történő esetleges
beszivárgásának megakadályozását
szolgáló intézkedésekre irányuló
támogatásukat; javasolja, hogy tiltsák be
ezen anyagok használatát a felszínközeli
talajvizek forrásai és a természetvédelmi
területek közelében;
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64 bekezdés
Állásfoglalásra irányuló indítvány
64.
felhívja a Bizottságot a mutagén,
rákkeltő vagy reprodukciót károsító
hatóanyagokat tartalmazó, illetve
endokrin károsító tulajdonságokkal
rendelkező, valamint az emberekre vagy
az állatokra nézve káros peszticidek
használatának azonnali betiltására;

Módosítás
64.
felhívja a Bizottságot és a
tagállamokat, hogy biztosítsák a
kockázatalapú kizáró kritériumok teljes
körű és egységes alkalmazását a mutagén,
rákkeltő vagy reprodukciót károsító,
illetve az endokrin károsító
tulajdonságokkal rendelkező hatóanyagok
esetében;
Or. en

AM\1176250HU.docx

HU

PE631.712v01-00
Egyesülve a sokféleségben

HU

