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6.2.2019 A8-0045/6

Pozměňovací návrh 6
Karl-Heinz Florenz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že biologická kontrola 
zahrnuje v rámci souboru nástrojů 
integrované ochrany rostlin posílení nebo 
zavádění užitečných druhů, které se živí 
populacemi škůdců, a tudíž je regulují a 
udržují pod kontrolou; zdůrazňuje proto, že 
je důležité používat chemické pesticidy 
jako krajní možnost integrované ochrany 
rostlin, poté co byly použity jiné fyzikální 
a biologické metody, a aplikovat chemické 
pesticidy selektivně a cíleně, jinak by tyto 
užitečné látky proti škůdcům mohly být 
znehodnoceny a plodiny by tak byly 
náchylnější k budoucím útokům; 

10. konstatuje, že biologická kontrola 
zahrnuje v rámci souboru nástrojů 
integrované ochrany rostlin posílení nebo 
zavádění užitečných druhů, které se živí 
populacemi škůdců, a tudíž je regulují a 
udržují pod kontrolou; zdůrazňuje proto, že 
je důležité před chemickými pesticidy 
upřednostňovat udržitelné biologické, 
fyzikální a jiné metody nechemické 
povahy, pokud uspokojivě zajišťují 
ochranu před škůdci; zdůrazňuje také, že 
je důležité používat chemické pesticidy 
selektivně a cíleně, jinak by tyto užitečné 
látky proti škůdcům mohly být 
znehodnoceny a plodiny by tak byly 
náchylnější k budoucím útokům;
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6.2.2019 A8-0045/7

Pozměňovací návrh 7
Karl-Heinz Florenz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. v této souvislosti bere na vědomí, 
že rezistence vůči pesticidním účinným 
látkám je biologickou nevyhnutelností u 
rychle se rozmnožujících škůdců a chorob 
a je rostoucím problémem; zdůrazňuje 
proto, že chemické pesticidy by měly být 
používány selektivně a cíleně, jako 
poslední řešení, nikoli jako první, a po 
vyčerpání všech možných fyzikálních 
nebo biologických alternativ; zdůrazňuje, 
že jinak by tyto prospěšné prostředky proti 
škůdcům mohly být ztraceny, takže by 
plodiny byly náchylnější k budoucím 
útokům;

16. v této souvislosti bere na vědomí, 
že rezistence vůči pesticidním účinným 
látkám je biologickou nevyhnutelností u 
rychle se rozmnožujících škůdců a chorob 
a je rostoucím problémem; zdůrazňuje 
proto, že před chemickými metodami je 
nutné dát přednost udržitelným 
biologickým, fyzikálním a jiným 
nechemickým metodám, pokud uspokojivě 
zajistí ochranu před škůdci; připomíná, že 
chemické pesticidy by měly být používány 
selektivně a cíleně; zdůrazňuje, že jinak by 
tyto prospěšné prostředky proti škůdcům 
mohly být ztraceny, takže by plodiny byly 
náchylnější k budoucím útokům;
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6.2.2019 A8-0045/8

Pozměňovací návrh 8
Karl-Heinz Florenz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. konstatuje, že zemědělství je 
jedním z hlavních zdrojů, jež způsobují, že 
vodní útvary nedosahují dobrého 
chemického stavu, neboť způsobuje 
znečištění pesticidy; zdůrazňuje, že bránění 
tomu, aby pesticidy vstupovaly 
do sladkovodních systémů, je nákladově 
efektivnější než technologie na jejich 
odstraňování a že členské státy musí 
poskytovat zemědělcům odpovídající 
pobídky v tomto ohledu; v tomto ohledu 
rovněž uznává význam provádění rámcové 
směrnice o vodě pro zlepšení kvality vody; 
vítá pokrok, jehož členské státy dosáhly při 
řešení otázky prioritních látek, což vedlo k 
tomu, že méně vodních útvarů nesplňuje 
normy pro látky, jako je kadmium, olovo a 
nikl a pesticidy; 

28. konstatuje, že zemědělství je spolu 
s dalšími činnostmi v rámci naší 
industrializované společnosti jedním z 
hlavních zdrojů, jež způsobují, že vodní 
útvary nedosahují dobrého chemického 
stavu, neboť způsobuje znečištění 
pesticidy; zdůrazňuje, že bránění tomu, aby 
pesticidy vstupovaly do sladkovodních 
systémů, je nákladově efektivnější než 
technologie na jejich odstraňování 
a že členské státy musí poskytovat 
zemědělcům odpovídající pobídky v tomto 
ohledu; v tomto ohledu rovněž uznává 
význam provádění rámcové směrnice o 
vodě pro zlepšení kvality vody; vítá 
pokrok, jehož členské státy dosáhly při 
řešení otázky prioritních látek, což vedlo k 
tomu, že méně vodních útvarů nesplňuje 
normy pro látky, jako je kadmium, olovo a 
nikl a pesticidy;
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6.2.2019 A8-0045/9

Pozměňovací návrh 9
Karl-Heinz Florenz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
kladly větší důraz na podporu vývoje, 
výzkumu, registrace a uvádění na trh 
alternativ představujících nízké riziko a 
biologických alternativ, včetně zvýšení 
možností financování v rámci programu 
Horizontu Evropa a víceletého finančního 
rámce na období 2021-2027; připomíná, že 
je důležité, aby pesticidy byly v rámci 
integrované ochrany rostlin používány 
jako poslední možnost po vyčerpání jiných 
fyzikálních a biologických metod, a 
přidanou hodnotu ekologicky udržitelných 
a bezpečných technik ochrany rostlin;

45. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
kladly větší důraz na podporu vývoje, 
výzkumu, registrace a uvádění na trh 
alternativ představujících nízké riziko a 
biologických alternativ, včetně zvýšení 
možností financování v rámci programu 
Horizontu Evropa a víceletého finančního 
rámce na období 2021-2027; připomíná, že 
je důležité před chemickými pesticidy 
upřednostňovat udržitelné biologické, 
fyzikální a jiné metody nechemické 
povahy, pokud uspokojivě zajišťují 
ochranu před škůdci; připomíná význam 
přidané hodnoty ekologicky udržitelných a 
bezpečných technik ochrany rostlin;

Or. en



AM\1176254CS.docx PE631.712v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

6.2.2019 A8-0045/10

Pozměňovací návrh 10
Karl-Heinz Florenz
za skupinu PPE

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 67

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

67. vyzývá Komisi, aby podnikla 
důrazné kroky proti členským státům, 
které systematicky zneužívají odchylky od 
zákazu pesticidů obsahujících 
neonikotinoidy;

67. vyzývá Komisi, aby využívala 
svých kontrolních pravomocí s cílem 
omezit odchylky od zákazu pesticidů na 
odůvodněné mimořádné situace;
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