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

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.2.2019 A8-0045/6

Poprawka 6
Karl-Heinz Florenz
w imieniu grupy PPE

Sprawozdanie A8-0045/2019
Jytte Guteland
Zrównoważone stosowanie pestycydów
(2017/2284(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że w ramach zestawu 
narzędzi integrowanej ochrony roślin 
kontrola biologiczna obejmuje zwiększanie 
liczby lub wprowadzanie pożytecznych 
gatunków, które żerują na populacjach 
szkodników i tym samym regulują 
wielkość tych populacji, co pozwala 
hamować ich rozwój; podkreśla w związku 
z tym, jak ważne jest stosowanie 
chemicznych pestycydów w integrowanej 
ochronie roślin jako ostateczności, po 
zastosowaniu innych metod fizycznych i 
biologicznych, oraz stosowanie tych 
środków w sposób selektywny i 
ukierunkowany, ponieważ w przeciwnym 
razie pożyteczne organizmy umożliwiające 
zwalczanie szkodników ulegną 
zniszczeniu, a uprawy staną się bardziej 
podatne na przyszłe ataki; 

10. zauważa, że w ramach zestawu 
narzędzi integrowanej ochrony roślin 
kontrola biologiczna obejmuje zwiększanie 
liczby lub wprowadzanie pożytecznych 
gatunków, które żerują na populacjach 
szkodników i tym samym regulują 
wielkość tych populacji, co pozwala 
hamować ich rozwój; podkreśla w związku 
z tym, że ważne jest, by nad pestycydy 
chemiczne przedkładać zrównoważone 
metody biologiczne, fizyczne i inne środki 
niechemiczne, jeżeli zapewniają one 
zadowalające zwalczanie agrofagów; 
podkreśla również, jak ważne jest 
stosowanie chemicznych pestycydów w 
sposób selektywny i ukierunkowany, 
ponieważ w przeciwnym razie pożyteczne 
organizmy umożliwiające zwalczanie 
szkodników ulegną zniszczeniu, a uprawy 
staną się bardziej podatne na przyszłe 
ataki;
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. zauważa w związku z tym, że 
wykształcenie odporności na substancje 
czynne pestycydów jest nieuchronne z 
biologicznego punktu widzenia w 
przypadku szybko szerzących się 
agrofagów i chorób oraz stanowi coraz 
większy problem; dlatego podkreśla, że 
chemiczne pestycydy należy stosować w 
sposób selektywny i ukierunkowany, nie 
jako rozwiązanie podejmowane w 
pierwszej kolejności, lecz w ostateczności, 
po wyczerpaniu wszystkich możliwych 
alternatywnych środków fizycznych lub 
biologicznych; podkreśla, że w 
przeciwnym razie pożyteczne środki 
umożliwiające zwalczanie agrofagów 
ulegną zniszczeniu, a uprawy staną się 
bardziej podatne na przyszłe ataki;

16. zauważa w związku z tym, że 
wykształcenie odporności na substancje 
czynne pestycydów jest nieuchronne z 
biologicznego punktu widzenia w 
przypadku szybko szerzących się 
agrofagów i chorób oraz stanowi coraz 
większy problem; dlatego podkreśla, że 
nad pestycydy chemiczne należy 
przedkładać zrównoważone metody 
biologiczne, fizyczne i inne metody 
niechemiczne, jeżeli zapewniają one 
zadowalające zwalczanie agrofagów; 
przypomina, że chemiczne pestycydy 
należy stosować w sposób selektywny i 
ukierunkowany; podkreśla, że w 
przeciwnym razie pożyteczne środki 
umożliwiające zwalczanie agrofagów 
ulegną zniszczeniu, a uprawy staną się 
bardziej podatne na przyszłe ataki;
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28. zauważa, że rolnictwo – jako że 
prowadzi do zanieczyszczenia pestycydami 
– jest jedną z głównych przyczyn, które 
powodują, że jednolita część wód nie 
osiąga dobrego stanu chemicznego; 
podkreśla, że zapobieganie przenikaniu 
pestycydów do systemów słodkowodnych 
jest bardziej opłacalne niż technologie 
usuwania, oraz że państwa członkowskie 
muszą zapewnić rolnikom odpowiednie 
zachęty w tym zakresie; w związku z tym 
uznaje, że dla poprawy jakości wody 
ważne jest również wdrożenie ramowej 
dyrektywy wodnej; z zadowoleniem 
przyjmuje postępy poczynione przez 
państwa członkowskie, jeśli chodzi o 
eliminowanie substancji priorytetowych, 
dzięki czemu zmniejszyła się jednolita 
część wód niespełniających norm dla 
substancji takich jak kadm, ołów i nikiel, a 
także pestycydów; 

28. zauważa, że rolnictwo, obok innej 
działalności w naszym uprzemysłowionym 
społeczeństwie – jako że prowadzi do 
zanieczyszczenia pestycydami – jest jedną 
z głównych przyczyn, które powodują, że 
jednolita część wód nie osiąga dobrego 
stanu chemicznego; podkreśla, że 
zapobieganie przenikaniu pestycydów do 
systemów słodkowodnych jest bardziej 
opłacalne niż technologie usuwania, oraz 
że państwa członkowskie muszą zapewnić 
rolnikom odpowiednie zachęty w tym 
zakresie; w związku z tym uznaje, że dla 
poprawy jakości wody ważne jest również 
wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej; z 
zadowoleniem przyjmuje postępy 
poczynione przez państwa członkowskie, 
jeśli chodzi o eliminowanie substancji 
priorytetowych, dzięki czemu zmniejszyła 
się jednolita część wód niespełniających 
norm dla substancji takich jak kadm, ołów 
i nikiel, a także pestycydów;
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Projekt rezolucji Poprawka

45. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przykładały większą 
wagę do wspierania rozwoju, badań, 
rejestracji i wprowadzania do obrotu 
alternatywnych środków biologicznych 
niskiego ryzyka, w tym przez zwiększenie 
możliwości finansowania z programu 
„Horyzont Europa” i w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027; 
przypomina, że ważne jest, by pestycydy 
chemiczne były stosowane w integrowanej 
ochronie roślin jedynie w ostateczności po 
wykorzystaniu innych metod fizycznych i 
biologicznych, a także o wartości dodanej 
stosowania zrównoważonych ekologicznie 
i bezpiecznych technik ochrony roślin;

45. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby przykładały większą 
wagę do wspierania rozwoju, badań, 
rejestracji i wprowadzania do obrotu 
alternatywnych środków biologicznych 
niskiego ryzyka, w tym przez zwiększenie 
możliwości finansowania z programu 
„Horyzont Europa” i w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2021–2027; 
przypomina, że ważne jest, by nad 
pestycydy chemiczne przedkładać 
zrównoważone metody biologiczne, 
fizyczne i inne środki niechemiczne, jeżeli 
zapewniają one zadowalające zwalczanie 
agrofagów; przypomina o znaczeniu 
wartości dodanej stosowania 
zrównoważonych ekologicznie i 
bezpiecznych technik ochrony roślin;
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67. wzywa Komisję, aby podjęła 
energiczne działania przeciwko państwom 
członkowskim, które systematycznie 
nadużywają odstępstw od stosowania 
zakazanych pestycydów zawierających 
neonikotynoidy;

67. wzywa Komisję do pełnego 
wykorzystania uprawnień kontrolnych w 
celu ograniczenia odstępstw od 
stosowania zakazanych pestycydów do 
uzasadnionych sytuacji nadzwyczajnych;
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