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6.2.2019 A8-0045/6

Pozmeňujúci návrh 6
Karl-Heinz Florenz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že biologická kontrola 
v rámci súboru nástrojov IPM zahŕňa 
zvyšovanie množstva alebo privážanie 
užitočných druhov, ktoré sa živia 
škodcami, čím regulujú ich populáciu 
a udržiavajú ju pod kontrolou; zdôrazňuje 
preto, že chemické pesticídy je dôležité 
používať ako poslednú možnosť v rámci 
IPM, až po vyčerpaní iných fyzikálnych 
a biologických metód a tiež ich 
uplatňovať selektívne a cieleným 
spôsobom, keďže v opačnom prípade 
hrozí, že tieto prospešné činidlá na hubenie 
škodcov budú zničené a plodiny tak budú 
náchylnejšie voči ďalším útokom škodcov; 

10. konštatuje, že biologická kontrola 
v rámci súboru nástrojov IPM zahŕňa 
zvyšovanie množstva alebo privážanie 
užitočných druhov, ktoré sa živia 
škodcami, čím regulujú ich populáciu 
a udržiavajú ju pod kontrolou; zdôrazňuje 
preto, že je dôležité uprednostňovať 
udržateľné biologické, fyzické a iné 
nechemické metódy pred chemickými 
pesticídmi, ak zabezpečujú uspokojivú 
kontrolu škodcov; zdôrazňuje tiež, že je 
dôležité, aby sa chemické pesticídy 
aplikovali selektívne a cieleným 
spôsobom, keďže v opačnom prípade 
hrozí, že tieto prospešné činidlá na hubenie 
škodcov budú zničené a plodiny tak budú 
náchylnejšie voči ďalším útokom škodcov;
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6.2.2019 A8-0045/7

Pozmeňujúci návrh 7
Karl-Heinz Florenz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. v tejto súvislosti konštatuje, že 
odolnosť rýchlo sa rozmnožujúcich 
škodcov a choroby voči účinným látkam 
pesticídov je biologická nevyhnutnosť a 
predstavuje rastúci problém; zdôrazňuje 
preto, že chemické pesticídy by sa mali 
používať selektívne a cieleným spôsobom 
a nemali byť prvou voľbou, ale mali by sa 
používať len ako posledná možnosť po 
vyčerpaní všetkých možných fyzikálnych 
alebo biologických alternatív; v opačnom 
prípade hrozí, že tieto prospešné činidlá na 
hubenie škodcov budú zničené a plodiny 
tak budú náchylnejšie voči ďalším útokom 
škodcov;

16. v tejto súvislosti konštatuje, že 
odolnosť rýchlo sa rozmnožujúcich 
škodcov a choroby voči účinným látkam 
pesticídov je biologická nevyhnutnosť a 
predstavuje rastúci problém; zdôrazňuje 
preto, že namiesto chemických metód sa 
musia uprednostniť trvalo udržateľné 
biologické, fyzikálne a iné nechemické 
metódy, ak poskytujú uspokojivú ochranu 
pred škodcami. pripomína, že chemické 
pesticídy by sa mali používať selektívne a 
cielene; v opačnom prípade hrozí, že tieto 
prospešné činidlá na hubenie škodcov budú 
zničené a plodiny tak budú náchylnejšie 
voči ďalším útokom škodcov;
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6.2.2019 A8-0045/8

Pozmeňujúci návrh 8
Karl-Heinz Florenz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. konštatuje, že poľnohospodárstvo je 
jednou z hlavných príčin toho, že 
podzemná voda nemá dobré chemické 
zloženie, pretože vedie k jej znečisťovaniu 
pesticídmi; zdôrazňuje, že zabránenie 
prenikaniu pesticídov do sladkovodných 
systémov je nákladovo efektívnejšie ako 
technológie na ich odstránenie a že členské 
štáty v tomto ohľade musia poskytnúť 
farmárom primerané stimuly; v tejto 
súvislosti uznáva aj význam vykonávania 
rámcovej smernice o vode pre zlepšenie 
kvality vody; víta pokrok, ktorý dosiahli 
členské štáty v rámci riešenia problematiky 
prioritných látok, čo viedlo k zníženiu 
počtu vodných útvarov nespĺňajúcich 
normy pre látky, ako sú kadmium, olovo, 
nikel či pesticídy; 

28. konštatuje, že poľnohospodárstvo je 
spolu s ďalšími činnosťami v rámci našej 
industrializovanej spoločnosti jednou z 
hlavných príčin toho, že podzemná voda 
nemá dobré chemické zloženie, pretože 
vedie k jej znečisťovaniu pesticídmi; 
zdôrazňuje, že zabránenie prenikaniu 
pesticídov do sladkovodných systémov je 
nákladovo efektívnejšie ako technológie na 
ich odstránenie a že členské štáty v tomto 
ohľade musia poskytnúť farmárom 
primerané stimuly; v tejto súvislosti uznáva 
aj význam vykonávania rámcovej smernice 
o vode pre zlepšenie kvality vody; víta 
pokrok, ktorý dosiahli členské štáty 
v rámci riešenia problematiky prioritných 
látok, čo viedlo k zníženiu počtu vodných 
útvarov nespĺňajúcich normy pre látky, ako 
sú kadmium, olovo, nikel či pesticídy;
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6.2.2019 A8-0045/9

Pozmeňujúci návrh 9
Karl-Heinz Florenz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 45

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby kládli väčší dôraz na podporu rozvoja, 
výskumu, registrácie a uvádzania 
nízkorizikových a biologických alternatív 
na trh, a to aj zvýšením možností 
financovania v rámci programu Horizont 
Európa a viacročného finančného rámca na 
obdobie rokov 2021 – 2027; pripomína, že 
je dôležité, aby sa chemické pesticídy v 
rámci IPM používali až po vyčerpaní 
iných fyzikálnych a biologických metód, 
ako aj pridanej hodnoty ekologicky 
udržateľných a bezpečných metód na 
ochranu rastlín;

45. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby kládli väčší dôraz na podporu rozvoja, 
výskumu, registrácie a uvádzania 
nízkorizikových a biologických alternatív 
na trh, a to aj zvýšením možností 
financovania v rámci programu Horizont 
Európa a viacročného finančného rámca na 
obdobie rokov 2021 – 2027; pripomína, že 
je dôležité, aby sa namiesto chemických 
pesticídov uprednostňovali udržateľné 
biologické, fyzikálne a iné nechemické 
metódy, ak poskytujú uspokojivú ochranu 
pred škodcami; pripomína význam 
pridanej hodnoty ekologicky udržateľných 
a bezpečných techník ochrany rastlín;
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6.2.2019 A8-0045/10

Pozmeňujúci návrh 10
Karl-Heinz Florenz
v mene skupiny PPE

Správa A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trvalo udržateľné používanie pesticídov
(2017/2284(INI))

Návrh uznesenia
Odsek 67

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

67. vyzýva Komisiu, aby podnikla 
rázne kroky proti členským štátom, ktoré 
systematicky zneužívajú výnimky týkajúce 
sa zakázaných pesticídov obsahujúcich 
neonikotínoidy;

67. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere 
využila svoje kontrolné práva s cieľom 
obmedziť výnimky zo zakázaných 
pesticídov v odôvodnených naliehavých 
situáciách;
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