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Изменение 6
Карл-Хайнц Флоренц
от името на групата PPE

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва, че в рамките на набора 
от инструменти за ИУВ биологичният 
контрол включва увеличаване или 
въвеждане на полезни хищнически 
видове, които регулират популациите от 
вредители, като ги държат под контрол; 
ето защо подчертава, че е важно 
химическите пестициди да се 
използват като последно средство за 
борба с вредителите, и то след като 
са използвани други физически и 
биологични методи, като също така 
химическите пестициди се прилагат по 
селективен и целенасочен начин, тъй 
като в противен случай има опасност 
тези полезни за контрола на вредителите 
видове да бъда унищожени, правейки 
културите по-податливи на бъдещи 
атаки; 

10. отбелязва, че в рамките на набора 
от инструменти за ИУВ биологичният 
контрол включва увеличаване или 
въвеждане на полезни хищнически 
видове, които регулират популациите от 
вредители, като ги държат под контрол; 
ето защо подчертава, че е важно да се 
отдава предпочитание на 
устойчивите биологични, физически и 
други нехимични методи пред 
химическите пестициди, ако те 
предоставят задоволителен контрол 
на вредителите; подчертава също, че 
е важно химическите пестициди се 
прилагат по селективен и целенасочен 
начин, тъй като в противен случай има 
опасност тези полезни за контрола на 
вредителите видове да бъда унищожени, 
правейки културите по-податливи на 
бъдещи атаки;
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Изменение 7
Карл-Хайнц Флоренц
от името на групата PPE

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. отбелязва в това отношение, че 
резистентността към активните съставки 
на пестицидите представлява 
биологична неизбежност при бързо 
възпроизвеждащите се вредители и 
болести и се превръща във все по-голям 
проблем; ето защо изтъква, че 
химическите пестициди следва да се 
използват селективно и целево, като 
последна, а не като първа мярка, и 
след изчерпване на всички възможни 
физически или биологични 
алтернативи; подчертава, че в 
противен случай има опасност тези 
полезни за контрола на вредителите 
видове да бъдат унищожени, правейки 
културите по-податливи на бъдещи 
атаки;

16. отбелязва в това отношение, че 
резистентността към активните съставки 
на пестицидите представлява 
биологична неизбежност при бързо 
възпроизвеждащите се вредители и 
болести и се превръща във все по-голям 
проблем; ето защо изтъква, че трябва 
да се отдава предпочитание на 
устойчивите биологични, физически и 
други нехимични методи пред 
химическите пестициди, ако те 
предоставят задоволителен контрол 
на вредителите; припомня, че 
химическите пестициди следва да се 
използват селективно и целево; 
подчертава, че в противен случай има 
опасност тези полезни за контрола на 
вредителите видове да бъдат 
унищожени, правейки културите по-
податливи на бъдещи атаки;
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Изменение 8
Карл-Хайнц Флоренц
от името на групата PPE

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. отбелязва, че селското 
стопанство е една от основните причини 
за това водите да не постигат добро 
химично състояние, тъй като води до 
замърсяване с пестициди; подчертава, 
че предотвратяването на навлизането на 
пестициди в сладководни системи е по-
икономически ефективно от 
технологиите за отстраняване и че 
държавите членки трябва да осигурят 
подходящи стимули в това отношение 
за земеделските стопани; във връзка с 
това също така признава значението на 
изпълнението на Рамковата директива 
за водите за подобряване на качеството 
на водата; приветства напредъка, 
постигнат от държавите членки по 
отношение на справянето с веществата 
от приоритетно значение, благодарение 
на което по-малък брой водни обекти не 
отговорят на стандартите за съдържание 
на вещества като кадмий, олово и никел, 
както и на пестициди; 

28. отбелязва, че селското 
стопанство, наред с други дейности в 
нашето индустриализирано 
общество, е една от основните причини 
за това водите да не постигат добро 
химично състояние, тъй като води до 
замърсяване с пестициди; подчертава, 
че предотвратяването на навлизането на 
пестициди в сладководни системи е по-
икономически ефективно от 
технологиите за отстраняване и че 
държавите членки трябва да осигурят 
подходящи стимули в това отношение 
за земеделските стопани; във връзка с 
това също така признава значението на 
изпълнението на Рамковата директива 
за водите за подобряване на качеството 
на водата; приветства напредъка, 
постигнат от държавите членки по 
отношение на справянето с веществата 
от приоритетно значение, благодарение 
на което по-малък брой водни обекти не 
отговорят на стандартите за съдържание 
на вещества като кадмий, олово и никел, 
както и на пестициди;
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Изменение 9
Карл-Хайнц Флоренц
от името на групата PPE

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 45

Предложение за резолюция Изменение

45. призовава Комисията и 
държавите членки да поставят по-голям 
акцент върху насърчаването на 
разработването, научните изследвания, 
регистрирането и пускането на пазара 
на нискорискови и биологични 
алтернативи, включително чрез 
увеличаване на възможностите за 
финансиране в рамките на „Хоризонт 
Европа“ и многогодишната финансова 
рамка за 2012 – 2027 г.; припомня колко 
е важно химическите пестициди да се 
използват като последно средство в 
ИУВ, след изчерпването на други 
физически и биологични методи, а 
така също и добавената стойност на 
екологично устойчивите и безопасни 
техники за растителна защита;

45. призовава Комисията и 
държавите членки да поставят по-голям 
акцент върху насърчаването на 
разработването, научните изследвания, 
регистрирането и пускането на пазара 
на нискорискови и биологични 
алтернативи, включително чрез 
увеличаване на възможностите за 
финансиране в рамките на „Хоризонт 
Европа“ и многогодишната финансова 
рамка за 2012 – 2027 г.; припомня колко 
е важно да се отдава предпочитание 
на устойчивите биологични, 
физически и други нехимични методи 
пред химическите пестициди, ако те 
предоставят задоволителен контрол 
на вредителите; припомня 
значението на добавената стойност на 
екологично устойчивите и безопасни 
техники за растителна защита;
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Изменение 10
Карл-Хайнц Флоренц
от името на групата PPE

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 67

Предложение за резолюция Изменение

67. призовава Комисията да 
предприеме енергични действия срещу 
държавите членки, които системно 
злоупотребяват с дерогации във 
връзка със забранени пестициди, 
съдържащи неоникотиноиди;

67. призовава Комисията да 
използва пълноценно своите права за 
контрол, за да ограничи дерогациите 
във връзка със забранени пестициди до 
обосновани ситуации на спешност;
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