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6.2.2019 A8-0045/1

Pozmeňujúci návrh 1
Anthea McIntyre
v mene skupiny ECR

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. ďalej konštatuje, že najlepšie 
zníženie objemu pesticídov môže vyplynúť 
zo systémových zmien, ktoré znižujú 
náchylnosť na útok na škodcov, podporujú 
štrukturálnu a biologickú diverzitu v 
porovnaní s monokultúrami a trvalými 
pestovaním plodín a znižujú odolnosť 
škodcov voči účinným zložkám; 
zdôrazňuje preto, že sa treba zamerať na 
metódy agroekologického 
poľnohospodárstva, financovať ich a 
presadzovať, lebo vďaka týmto metódam je 
celý systém poľnohospodárstva odolnejší 
voči škodcom;

17. ďalej konštatuje, že riziká a vplyvy 
používania pesticídov možno 
pravdepodobne znížiť prostredníctvom 
systémových zmien, ktoré znižujú 
náchylnosť na útok na škodcov, podporujú 
štrukturálnu a biologickú diverzitu v 
porovnaní s monokultúrami a trvalým 
pestovaním plodín a znižujú odolnosť 
škodcov voči účinným zložkám; 
zdôrazňuje preto, že sa treba zamerať na 
metódy agroekologického 
poľnohospodárstva, financovať ich a 
presadzovať, lebo vďaka týmto metódam je 
celý systém poľnohospodárstva odolnejší 
voči škodcom;
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6.2.2019 A8-0045/2

Pozmeňujúci návrh 2
Anthea McIntyre
v mene skupiny ECR

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 42

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

42. vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali stanovené lehoty 
na predloženie revidovaných NAP; 
naliehavo žiada členské štáty, ktoré ešte 
nepredložili revidovaný NAP, aby tak 
bezodkladne urobili a aby v ňom tentoraz 
uviedli jasné kvantitatívne ciele a 
merateľný celkový cieľ v oblasti 
okamžitého zníženia a dlhodobého 
znižovania používania pesticídov vrátane 
jasne stanovených ročných cieľov 
znižovania s venovaním osobitnej 
pozornosti možným účinkom na 
opeľovačov a presadzovaniu a zavádzaniu 
nechemických alternatív a nízkorizikových 
prípravkov na ochranu rastlín  v súlade so 
zásadami IPM;

42. vyzýva členské štáty, aby 
dodržiavali stanovené lehoty 
na predloženie revidovaných NAP; 
naliehavo žiada členské štáty, ktoré ešte 
nepredložili revidovaný NAP, aby tak 
bezodkladne urobili a aby v ňom tentoraz 
uviedli jasné kvantitatívne ciele a 
merateľný celkový cieľ v oblasti 
okamžitého zníženia a dlhodobého 
znižovania rizík a vplyvov používania 
pesticídov vrátane jasne stanovených 
ročných cieľov znižovania s venovaním 
osobitnej pozornosti možným účinkom na 
opeľovačov a presadzovaniu a zavádzaniu 
nechemických alternatív a nízkorizikových 
prípravkov na ochranu rastlín v súlade so 
zásadami IPM;
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6.2.2019 A8-0045/3

Pozmeňujúci návrh 3
Anthea McIntyre
v mene skupiny ECR

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 62

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

62. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
investície do adaptačných postupov, ktoré 
zabraňujú tomu, aby sa agrochemické látky 
dostali do povrchových a podzemných vôd, 
ako aj do opatrení zameraných na 
obmedzenie možného vyplavovania týchto 
látok do vodných tokov, riek a morí; 
odporúča, aby sa  ich používanie zakázalo 
na pôde, z ktorej by mohli preniknúť do 
podzemných vôd;

62. vyzýva členské štáty, aby zvýšili 
investície do adaptačných postupov, ktoré 
zabraňujú tomu, aby sa agrochemické látky 
dostali do povrchových a podzemných vôd, 
ako aj do opatrení zameraných na 
obmedzenie možného vyplavovania týchto 
látok do vodných tokov, riek a morí; 
odporúča, aby sa zakázalo ich používanie 
na pôde v blízkosti plytkých zdrojov 
podzemnej vody a prírodných rezervácií;
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6.2.2019 A8-0045/4

Pozmeňujúci návrh 4
Anthea McIntyre
v mene skupiny ECR

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 64

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

64. vyzýva Komisiu, aby okamžite 
zakázala používanie pesticídov s účinnými 
látkami, ktoré sú mutagénne, karcinogénne 
alebo toxické pre reprodukciu, alebo ktoré 
majú vlastnosti endokrinných disruptorov a 
poškodzujú ľudí alebo zvieratá;

64. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili úplné a jednotné 
uplatňovanie vylučujúcich kritérií 
založených na nebezpečenstve pre účinné 
látky, ktoré sú mutagénne, karcinogénne 
alebo toxické pre reprodukciu alebo majú 
vlastnosti endokrinných disruptorov;
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