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6.2.2019 A8-0045/6

Amendamentul 6
Karl-Heinz Florenz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. observă că, în setul de instrumente 
pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, 
controlul biologic implică stimularea sau 
introducerea unor specii benefice care se 
hrănesc și reglează astfel populațiile de 
dăunători, păstrându-le sub control; 
subliniază, prin urmare, importanța 
utilizării pesticidelor chimice ca o soluție 
la care se recurge în ultimă instanță în 
cadrul gestionării integrate a 
dăunătorilor, după utilizarea altor metode 
fizice și biologice, precum și a aplicării 
pesticidelor chimice întotdeauna în mod 
selectiv și direcționat, deoarece, în caz 
contrar, acești agenți benefici de combatere 
a dăunătorilor riscă să fie eliminați, lăsând 
culturile mai vulnerabile la viitoare atacuri; 

10. observă că, în setul de instrumente 
pentru gestionarea integrată a dăunătorilor, 
controlul biologic implică stimularea sau 
introducerea unor specii benefice care se 
hrănesc și reglează astfel populațiile de 
dăunători, păstrându-le sub control; 
subliniază, prin urmare, importanța de a 
prefera metodele biologice, fizice și alte 
metode nechimice sustenabile în locul 
pesticidelor chimice în cazul în care 
acestea asigură un control adecvat al 
dăunătorilor; subliniază, de asemenea, 
importanța aplicării pesticidelor chimice în 
mod selectiv și direcționat, deoarece, în caz 
contrar, acești agenți benefici de combatere 
a dăunătorilor riscă să fie eliminați, lăsând 
culturile mai vulnerabile la viitoare atacuri;
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Amendamentul 7
Karl-Heinz Florenz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. observă, în acest sens, că rezistența 
la substanțele active din pesticide 
reprezintă un fapt biologic inevitabil în 
ceea ce privește dăunătorii cu reproducere 
rapidă și bolile și constituie o problemă tot 
mai mare; subliniază, prin urmare, că 
pesticidele chimice ar trebui utilizate 
selectiv și în mod direcționat, ca o măsură 
la care se recurge mai degrabă în ultimă 
instanță decât în primă instanță și după 
epuizarea tuturor alternativelor fizice sau 
biologice posibile; subliniază că, în caz 
contrar, agenții benefici de combatere a 
dăunătorilor riscă să fie exterminați, lăsând 
culturile mai vulnerabile la viitoare atacuri;

16. observă, în acest sens, că rezistența 
la substanțele active din pesticide 
reprezintă un fapt biologic inevitabil în 
ceea ce privește dăunătorii cu reproducere 
rapidă și bolile și constituie o problemă tot 
mai mare; subliniază, prin urmare, că 
trebuie preferate metodele biologice, fizice 
și alte metode nechimice sustenabile în 
locul pesticidelor chimice în cazul în care 
acestea asigură un control adecvat al 
dăunătorilor; reamintește că pesticidele 
chimice ar trebui utilizate selectiv și în 
mod direcționat; subliniază că, în caz 
contrar, agenții benefici de combatere a 
dăunătorilor riscă să fie exterminați, lăsând 
culturile mai vulnerabile la viitoare atacuri;
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Amendamentul 8
Karl-Heinz Florenz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. observă că agricultura este una din 
sursele care face ca corpurile de apă să nu 
ajungă la o stare chimică bună, întrucât 
duce la poluarea cu pesticide; subliniază că 
prevenirea pătrunderii pesticidelor în 
sistemele de apă dulce este mai rentabilă 
decât tehnologiile de eliminare și că statele 
membre trebuie să ofere stimulente 
adecvate în acest sens fermierilor; în acest 
sens, recunoaște, de asemenea, importanța 
punerii în aplicare a Directivei-cadru 
privind apa pentru îmbunătățirea calității 
apei; salută progresele realizate de statele 
membre în abordarea substanțelor 
prioritare, ceea ce a făcut ca un număr mai 
mic de corpuri de apă să nu respecte 
standardele referitoare la substanțe, cum ar 
fi cadmiul, plumbul și nichelul, precum și 
pesticidele; 

28. observă că agricultura, împreună 
cu alte activități din societatea noastră 
industrializată, este una din sursele care 
face ca corpurile de apă să nu ajungă la o 
stare chimică bună, întrucât duce la 
poluarea cu pesticide; subliniază că 
prevenirea pătrunderii pesticidelor în 
sistemele de apă dulce este mai rentabilă 
decât tehnologiile de eliminare și că statele 
membre trebuie să ofere stimulente 
adecvate în acest sens fermierilor; în acest 
sens, recunoaște, de asemenea, importanța 
punerii în aplicare a Directivei-cadru 
privind apa pentru îmbunătățirea calității 
apei; salută progresele realizate de statele 
membre în abordarea substanțelor 
prioritare, ceea ce a făcut ca un număr mai 
mic de corpuri de apă să nu respecte 
standardele referitoare la substanțe, cum ar 
fi cadmiul, plumbul și nichelul, precum și 
pesticidele;
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Amendamentul 9
Karl-Heinz Florenz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. solicită Comisiei și statelor membre 
să pună un accent mai mare pe promovarea 
dezvoltării, cercetării, înregistrării și 
comercializării alternativelor biologice și 
cu risc redus, inclusiv suplimentarea 
oportunităților de finanțare în cadrul 
programului Orizont Europa și în contextul 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027; reamintește, prin 
urmare, importanța utilizării pesticidelor 
chimice ca soluție de ultimă instanță în 
gestionarea integrată a dăunătorilor, 
după ce au fost epuizate alte metode fizice 
și biologice, precum și valoarea adăugată 
a tehnicilor sigure de protecție a plantelor 
și sustenabile din punct de vedere 
ecologic;

45. solicită Comisiei și statelor membre 
să pună un accent mai mare pe promovarea 
dezvoltării, cercetării, înregistrării și 
comercializării alternativelor biologice și 
cu risc redus, inclusiv suplimentarea 
oportunităților de finanțare în cadrul 
programului Orizont Europa și în contextul 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2021-2027; reamintește 
importanța de a prefera metodele 
biologice, fizice și alte metode nechimice 
sustenabile în locul pesticidelor chimice în 
cazul în care acestea asigură un control 
adecvat al dăunătorilor; reamintește 
importanța valorii adăugate a tehnicilor de 
protecție fitosanitară sigure și durabile 
din punct de vedere ecologic;
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6.2.2019 A8-0045/10

Amendamentul 10
Karl-Heinz Florenz
în numele Grupului PPE

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. solicită Comisiei să ia măsuri 
ferme împotriva statelor membre care 
abuzează în mod sistematic de derogările 
privind interzicerea pesticidelor care 
conțin neonicotinoide;

67. solicită Comisiei să își utilizeze pe 
deplin drepturile de control pentru a 
limita derogările privind pesticidele 
interzise la situații de urgență justificate;
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