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

SL Združena v raznolikosti SL

6.2.2019 A8-0045/6

Predlog spremembe 6
Karl-Heinz Florenz
v imenu skupine PPE

Poročilo A8-0045/2019
Jytte Guteland
Trajnostna raba pesticidov
(2017/2284(INI))

Predlog resolucije
Odstavek 10
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10. ugotavlja, da je v okviru nabora 
orodij za integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivimi organizmi tudi biotično 
zatiranje in da vključuje spodbujanje ali 
uvajanje koristnih vrst, ki plenijo in zato 
omejujejo populacije škodljivih 
organizmov ter njihovo število ohranjajo 
na vzdržni ravni; zato poudarja, da je treba 
kemične pesticide v okviru integriranega 
varstva rastlin pred škodljivimi organizmi 
uporabiti zgolj kot zadnjo možnost ter šele 
po uporabi drugih fizikalnih in bioloških 
metod in da je treba kemične pesticide 
uporabljati selektivno in ciljno usmerjeno, 
sicer bi se lahko ta koristna sredstva za 
zatiranje škodljivcev izgubila, zaradi česar 
bi bile kmetijske rastline dovzetnejše za 
prihodnje napade; 

10. ugotavlja, da je v okviru nabora 
orodij za integrirano varstvo rastlin pred 
škodljivimi organizmi tudi biotično 
zatiranje in da vključuje spodbujanje ali 
uvajanje koristnih vrst, ki plenijo in zato 
omejujejo populacije škodljivih 
organizmov ter njihovo število ohranjajo 
na vzdržni ravni; zato poudarja, da je treba 
pred kemičnimi pesticidi dati prednost 
trajnostnim biološkim, fizikalnim in 
drugim nekemičnim metodam, če 
zadostujejo za obvladovanje škodljivcev; 
poudarja tudi, da je pomembno 
uporabljati kemične pesticide selektivno in 
ciljno usmerjeno, sicer bi se lahko ta 
koristna sredstva za zatiranje škodljivcev 
izgubila, zaradi česar bi bile kmetijske 
rastline dovzetnejše za prihodnje napade;
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16. v zvezi s tem ugotavlja, da je 
odpornost na pesticidne aktivne snovi pri 
hitro razmnožujočih se škodljivcih in 
boleznih biološko neizogibna in da postaja 
to vse večji problem; zato poudarja, da bi 
bilo treba kemične pesticide uporabljati 
selektivno in ciljno ter le kot zadnjo 
možnost in potem, ko so izčrpane že vse 
fizikalne ali biološke alternative; poudarja, 
da bi se sicer lahko ta koristna sredstva za 
zatiranje škodljivcev izgubila, kmetijske 
rastline pa bi bile dovzetnejše za prihodnje 
napade;

16. v zvezi s tem ugotavlja, da je 
odpornost na pesticidne aktivne snovi pri 
hitro razmnožujočih se škodljivcih in 
boleznih biološko neizogibna in da postaja 
to vse večji problem; zato poudarja, da je 
treba pred kemičnimi pesticidi dati 
prednost trajnostnim biološkim, 
fizikalnim in drugim nekemičnim 
metodam, če zadostujejo za obvladovanje 
škodljivcev; želi opozoriti, da bi bilo treba 
kemične pesticide uporabljati selektivno 
in ciljno; poudarja, da bi se sicer lahko ta 
koristna sredstva za zatiranje škodljivcev 
izgubila, kmetijske rastline pa bi bile 
dovzetnejše za prihodnje napade;
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28. ugotavlja, da je kmetijstvo eden 
glavnih virov onesnaževanja vodnih teles s 
pesticidi, zaradi katerih je kemijsko stanje 
teh vodnih teles slabo; poudarja, da je 
preprečevanje, da bi pesticidi vstopili v 
sladkovodne sisteme, stroškovno 
učinkovitejše in da morajo države članice 
kmetom glede tega zagotoviti ustrezne 
spodbude; v zvezi s tem priznava tudi, da 
je izvajanje okvirne direktive o vodah 
pomembno za izboljšanje kakovosti vode; 
pozdravlja napredek držav članic pri 
reševanju težave prednostnih snovi, kar je 
omogočilo, da več vodnih teles izpolnjuje 
standarde za snovi, kot so kadmij, svinec in 
nikelj, ter pesticide; 

28. ugotavlja, da je kmetijstvo poleg 
dejavnosti naše industrializirane družbe 
eden glavnih virov onesnaževanja vodnih 
teles s pesticidi, zaradi katerih je kemijsko 
stanje teh vodnih teles slabo; poudarja, da 
je preprečevanje, da bi pesticidi vstopili v 
sladkovodne sisteme, stroškovno 
učinkovitejše kot njihovo odstranjevanje 
pesticidov iz vodnih sistemov in da morajo 
države članice kmetom glede tega 
zagotoviti ustrezne spodbude; v zvezi s tem 
priznava tudi, da je izvajanje okvirne 
direktive o vodah pomembno za izboljšanje 
kakovosti vode; pozdravlja napredek držav 
članic pri reševanju težave prednostnih 
snovi, kar je omogočilo, da več vodnih 
teles izpolnjuje standarde za snovi, kot so 
kadmij, svinec in nikelj, ter za pesticide;
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45. poziva Komisijo in države članice, 
naj več pozornosti namenijo spodbujanju 
razvoja, raziskav, registracije in trženja 
bioloških alternativ in alternativ z nizko 
stopnjo tveganja, tudi s povečanjem 
možnosti financiranja v programu Obzorje 
Evropa in večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021-2027; opozarja, da je 
pomembno kemične pesticide v okviru 
integriranega varstva rastlin pred 
škodljivimi organizmi uporabiti zgolj kot 
zadnjo možnost in šele, ko so bile izčrpane 
druge fizikalne in biološke metode, in na 
dodano vrednost ekološko trajnostnih in 
varnih tehnik za varstvo rastlin;

45. poziva Komisijo in države članice, 
naj več pozornosti namenijo spodbujanju 
razvoja, raziskav, registracije in trženja 
bioloških alternativ in alternativ z nizko 
stopnjo tveganja, tudi s povečanjem 
možnosti financiranja v programu Obzorje 
Evropa in večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027; opozarja, da je 
pomembno pred kemičnimi pesticidi dati 
prednost trajnostnim biološkim, 
fizikalnim in drugim nekemičnim 
metodam, če zadostujejo za obvladovanje 
škodljivcev; želi spomniti, da je 
pomembna dodana vrednost ekološko 
trajnostnih in varnih tehnik za varstvo 
rastlin;
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67. poziva Komisijo, naj sprejme 
odločne ukrepe zoper države članice, ki 
sistematično zlorabljajo odstopanja v zvezi 
s prepovedanimi pesticidi, ki vsebujejo 
neonikotinoide;

67. poziva Komisijo, naj dodobra 
izkoristi svoje pravice nadzora, da bi 
odstopanja v zvezi s prepovedanimi 
pesticidi omejila na upravičene krizne 
razmere;
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