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

LT Suvienijusi įvairovę LT

6.2.2019 A8-0045/6

Pakeitimas 6
Karl-Heinz Florenz
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0045/2019
Jytte Guteland
Taususis pesticidų naudojimas
(2017/2284(INI))

Pasiūlymas dėl rezoliucijos
10 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

10. pažymi, kad, taikant integruotosios 
kenkėjų kontrolės priemonių rinkinį, 
biologinė kontrolė yra susijusi su 
naudingųjų rūšių, kurios maitinasi 
kenkėjais ir taip reguliuoja jų populiacijas, 
populiacijų didinimu ar įkurdinimu; todėl 
pabrėžia, kad svarbu cheminius pesticidus 
naudoti kaip paskutinę išeitį pagal 
integruotąją kenkėjų kontrolę, ir tipo po 
to, kai jau buvo panaudoti kiti fiziniai ir 
biologiniai metodai,, taip pat cheminius 
pesticidus naudoti pasirinktinai ir 
tikslingai, nes kitaip šie naudingi kenkėjų 
valdymo organizmai gali būti išnaikinti, 
padarant pasėlius dar pažeidžiamesnius 
būsimiems protrūkiams; 

10. pažymi, kad, taikant integruotosios 
kenkėjų kontrolės priemonių rinkinį, 
biologinė kontrolė yra susijusi su 
naudingųjų rūšių, kurios maitinasi 
kenkėjais ir taip reguliuoja jų populiacijas, 
populiacijų didinimu ar įkurdinimu; todėl 
pabrėžia, kad svarbu pirmenybę teikti 
tvariems biologiniams, fiziniams ir kitiems 
necheminiams metodams, o ne 
pesticidams, jeigu jais užtikrinama 
pakankama kenkėjų kontrolė; taip pat 
pabrėžia, kad svarbu cheminius pesticidus 
naudoti pasirinktinai ir tikslingai, nes kitaip 
šie naudingi kenkėjų valdymo organizmai 
gali būti išnaikinti, padarant pasėlius dar 
pažeidžiamesnius būsimiems protrūkiams;
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Pakeitimas 7
Karl-Heinz Florenz
PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0045/2019
Jytte Guteland
Taususis pesticidų naudojimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
16 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

16. šiuo atžvilgiu pažymi, kad 
atsparumas pesticidų veikliosioms 
medžiagoms yra biologiniu požiūriu 
neišvengiamas, atsižvelgiant į greitai 
besidauginančius kenkėjus ir plintančias 
ligas, ir tai tampa vis didesne problema; 
todėl pabrėžia, kad cheminiai pesticidai 
turėtų būti naudojami pasirinktinai ir 
tikslingai, kaip paskutinė išeitis, o ne 
pirmoji priemonė, panaudojus visas 
galimas fizines ar biologines alternatyvas; 
pabrėžia, kad kitaip šie naudingi kenkėjų 
valdymo organizmai gali būti išnaikinti, 
padarant pasėlius dar pažeidžiamesnius 
būsimiems protrūkiams;

16. šiuo atžvilgiu pažymi, kad 
atsparumas pesticidų veikliosioms 
medžiagoms yra biologiniu požiūriu 
neišvengiamas, atsižvelgiant į greitai 
besidauginančius kenkėjus ir plintančias 
ligas, ir tai tampa vis didesne problema; 
todėl pabrėžia, kad pirmenybė turi būti 
teikiama tvariems biologiniams, fiziniams 
ir kitiems necheminiams metodams, o ne 
cheminiams pesticidams, jeigu jais 
užtikrinama pakankama kenkėjų 
kontrolė; primena, kad cheminiai 
pesticidai turėtų būti naudojami 
pasirinktinai ir tikslingai; pabrėžia, kad 
kitaip šie naudingi kenkėjų valdymo 
organizmai gali būti išnaikinti, padarant 
pasėlius dar pažeidžiamesnius būsimiems 
protrūkiams;
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PPE frakcijos vardu

Pranešimas A8-0045/2019
Jytte Guteland
Taususis pesticidų naudojimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
28 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

28. pažymi, kad žemės ūkis yra vienas 
iš pagrindinių šaltinių, dėl kurių vandens 
telkiniai nesugeba pasiekti geros cheminės 
būklės, nes jie teršiami pesticidais; 
pabrėžia, kad pesticidų patekimo į gėlųjų 
vandenų sistemas prevencija yra 
ekonomiškai efektyvesnė už jų išvalymo iš 
vandens technologijas ir kad valstybės 
narės turi šiuo klausimu numatyti 
atitinkamas paskatas ūkininkams; todėl 
pripažįsta Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo svarbą gerinant vandens 
kokybę; teigimai vertina valstybių narių 
padarytą pažangą sprendžiant prioritetinių 
medžiagų klausimą, nes dėl to mažiau 
vandens telkinių neatitinka standartų, 
susijusių su medžiagomis, tokiomis kaip 
kadmis, švinas ir nikelis, taip pat 
pesticidais; 

28. pažymi, kad žemės ūkis, kartu su 
kita mūsų pramoninės visuomenės veikla, 
yra vienas iš pagrindinių šaltinių, dėl kurių 
vandens telkiniai nesugeba pasiekti geros 
cheminės būklės, nes jie teršiami 
pesticidais; pabrėžia, kad pesticidų 
patekimo į gėlųjų vandenų sistemas 
prevencija yra ekonomiškai efektyvesnė už 
jų išvalymo iš vandens technologijas ir kad 
valstybės narės turi šiuo klausimu numatyti 
atitinkamas paskatas ūkininkams; todėl 
pripažįsta Vandens pagrindų direktyvos 
įgyvendinimo svarbą gerinant vandens 
kokybę; teigimai vertina valstybių narių 
padarytą pažangą sprendžiant prioritetinių 
medžiagų klausimą, nes dėl to mažiau 
vandens telkinių neatitinka standartų, 
susijusių su medžiagomis, tokiomis kaip 
kadmis, švinas ir nikelis, taip pat 
pesticidais;
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Jytte Guteland
Taususis pesticidų naudojimas
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
45 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

45. ragina Komisiją ir valstybes nares 
daugiau dėmesio skirti mažos rizikos 
biologinių alternatyvų kūrimo, mokslinių 
tyrimų, registravimo ir rinkodaros 
skatinimui, įskaitant finansavimo 
galimybių pagal programą „Europos 
horizontas“ ir 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą didinimą; dar kartą 
primena, kaip svarbu integruotoje kenkėjų 
kontrolėje svarbu cheminius pesticidus 
naudoti tik kaip kraštutinę priemonę, 
pirmiau išbandžius kitus fizinius ir 
biologinius metodus, ir taip pat apie tai, 
kad ekologiškai tvarūs ir saugūs augalų 
apsaugos metodai suteikia papildomos 
naudos;

45. ragina Komisiją ir valstybes nares 
daugiau dėmesio skirti mažos rizikos 
biologinių alternatyvų kūrimo, mokslinių 
tyrimų, registravimo ir rinkodaros 
skatinimui, įskaitant finansavimo 
galimybių pagal programą „Europos 
horizontas“ ir 2021–2027 m. daugiametę 
finansinę programą didinimą; primena, kad 
svarbu pirmenybę teikti tvariems 
biologiniams, fiziniams ir kitiems 
necheminiams metodams, o ne 
pesticidams, jeigu jais užtikrinama 
pakankama kenkėjų kontrolė; primena 
ekologiniu požiūriu tvarių ir saugių 
augalų apsaugos metodų pridėtinės vertės 
svarbą;
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Pakeitimas 10
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Jytte Guteland
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Pasiūlymas dėl rezoliucijos
67 dalis

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

67. ragina Komisiją imtis ryžtingų 
veiksmų prieš valstybes nares, kurios 
sistemingai piktnaudžiauja nukrypti 
leidžiančiomis nuostatomis dėl 
draudžiamų pesticidų, kurių sudėtyje yra 
neonikotinoidų;

67. ragina Komisiją visapusiškai 
naudotis savo kontrolės teisėmis, kad būtų 
apribotos nukrypti leidžiančios nuostatos 
dėl draudžiamų pesticidų, grindžiamos 
nepaprastosios padėties atvejais;
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