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6.2.2019 A8-0045/6

Ändringsförslag 6
Karl-Heinz Florenz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 10

Förslag till resolution Ändringsförslag

10. Europaparlamentet noterar att 
biologisk bekämpning, i verktygslådan för 
integrerat växtskydd, handlar om att främja 
eller införa nyttiga arter som äter upp 
skadedjursbestånden och på så sätt reglerar 
dem och håller dem i schack. Parlamentet 
understryker därför vikten av att använda 
kemiska bekämpningsmedel som en sista 
utväg inom integrerat växtskydd efter det 
att andra fysiska och biologiska metoder 
har prövats, och att också använda 
kemiska bekämpningsmedel på ett selektivt 
och riktat sätt eftersom de 
skadedjursbekämpande nyttiga arterna 
annars riskerar att utplånas, vilket innebär 
att grödorna blir mer sårbara för framtida 
angrepp. 

10. Europaparlamentet noterar att 
biologisk bekämpning, i verktygslådan för 
integrerat växtskydd, handlar om att främja 
eller införa nyttiga arter som äter upp 
skadedjursbestånden och på så sätt reglerar 
dem och håller dem i schack. Parlamentet 
understryker därför vikten av att välja 
hållbara, biologiska, fysiska och andra 
icke-kemiska metoder framför kemiska 
bekämpningsmedel, om dessa erbjuder 
tillräcklig skadedjursbekämpning. 
Parlamentet betonar därför också 
betydelsen av att använda kemiska 
bekämpningsmedel på ett selektivt och 
riktat sätt eftersom de 
skadedjursbekämpande nyttiga arterna 
annars riskerar att utplånas, vilket innebär 
att grödorna blir mer sårbara för framtida 
angrepp.
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6.2.2019 A8-0045/7

Ändringsförslag 7
Karl-Heinz Florenz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 16

Förslag till resolution Ändringsförslag

16. Europaparlamentet konstaterar i 
detta avseende att resistens mot verksamma 
ämnen i bekämpningsmedel är biologiskt 
oundvikligt när det gäller skadedjur som 
snabbt förökar sig och sjukdomar som 
snabbt sprids, och att detta är ett växande 
problem. Parlamentet betonar därför att 
kemiska bekämpningsmedel bör användas 
selektivt och på ett riktat sätt och som en 
sista utväg snarare än som ett 
förstahandsval, och efter det att alla 
fysiska eller biologiska alternativ prövats. 
Parlamentet betonar att dessa 
skadedjursbekämpande nyttiga arter annars 
riskerar att utplånas och grödorna att bli 
mer sårbara för framtida angrepp.

16. Europaparlamentet konstaterar i 
detta avseende att resistens mot verksamma 
ämnen i bekämpningsmedel är biologiskt 
oundvikligt när det gäller skadedjur som 
snabbt förökar sig och sjukdomar som 
snabbt sprids, och att detta är ett växande 
problem. Parlamentet betonar därför att 
man måste välja hållbara, biologiska, 
fysiska och andra icke-kemiska metoder 
framför kemiska bekämpningsmedel, om 
dessa erbjuder tillräcklig 
skadedjursbekämpning. Parlamentet 
påminner om att kemiska 
bekämpningsmedel bör användas selektivt 
och på ett riktat sätt. Parlamentet betonar 
att dessa skadedjursbekämpande nyttiga 
arter annars riskerar att utplånas och 
grödorna att bli mer sårbara för framtida 
angrepp.
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6.2.2019 A8-0045/8

Ändringsförslag 8
Karl-Heinz Florenz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 28

Förslag till resolution Ändringsförslag

28. Europaparlamentet konstaterar att 
jordbruk är en av de främsta orsakerna till 
att vattenförekomster inte lyckas uppnå 
god kemisk status, eftersom det leder till 
förorening på grund av bekämpningsmedel. 
Parlamentet framhåller att det är mer 
kostnadseffektivt att förhindra 
bekämpningsmedel från att komma in i 
sötvattensystem än med teknik för att 
avlägsna sådana medel, och att 
medlemsstaterna måste ge jordbrukare 
lämpliga incitament i detta avseende. 
Parlamentet erkänner i detta sammanhang 
även vikten av att genomföra ramdirektivet 
för vatten för att förbättra vattenkvaliteten. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som 
medlemsstaterna har gjort för att hantera 
prioriterade ämnen, vilket har lett till att 
fler vattenförekomster uppfyller normerna 
för ämnen som kadmium, bly och nickel 
samt bekämpningsmedel. 

28. Europaparlamentet konstaterar att 
jordbruk, parallellt med annan 
verksamhet i vårt industrialiserade 
samhälle, är en av de främsta orsakerna till 
att vattenförekomster inte lyckas uppnå 
god kemisk status, eftersom det leder till 
förorening på grund av bekämpningsmedel. 
Parlamentet framhåller att det är mer 
kostnadseffektivt att förhindra 
bekämpningsmedel från att komma in i 
sötvattensystem än med teknik för att 
avlägsna sådana medel, och att 
medlemsstaterna måste ge jordbrukare 
lämpliga incitament i detta avseende. 
Parlamentet erkänner i detta sammanhang 
även vikten av att genomföra ramdirektivet 
för vatten för att förbättra vattenkvaliteten. 
Parlamentet välkomnar de framsteg som 
medlemsstaterna har gjort för att hantera 
prioriterade ämnen, vilket har lett till att 
fler vattenförekomster uppfyller normerna 
för ämnen som kadmium, bly och nickel 
samt bekämpningsmedel.
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6.2.2019 A8-0045/9

Ändringsförslag 9
Karl-Heinz Florenz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 45

Förslag till resolution Ändringsförslag

45. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fokusera mer på att främja utveckling, 
forskning, registrering och marknadsföring 
av lågriskalternativ och biologiska 
alternativ, bland annat genom att öka 
finansieringsmöjligheterna inom Horisont 
Europa och den fleråriga budgetramen 
2021–2027. Parlamentet påminner om 
betydelsen av att använda kemiska 
bekämpningsmedel som en sista utväg 
inom integrerat växtskydd, efter att ha 
prövat andra fysiska och biologiska 
metoder, och om mervärdet av ekologiskt 
hållbara och säkra växtskyddstekniker.

45. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
fokusera mer på att främja utveckling, 
forskning, registrering och marknadsföring 
av lågriskalternativ och biologiska 
alternativ, bland annat genom att öka 
finansieringsmöjligheterna inom Horisont 
Europa och den fleråriga budgetramen 
2021–2027. Parlamentet påminner om 
betydelsen av att välja hållbara, 
biologiska, fysiska och andra icke-
kemiska metoder snarare än kemiska 
bekämpningsmedel, om dessa erbjuder 
tillräcklig skadedjursbekämpning. 
Parlamentet påminner om mervärdet av 
ekologiskt hållbara och säkra 
växtskyddsmetoder.
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6.2.2019 A8-0045/10

Ändringsförslag 10
Karl-Heinz Florenz
för PPE-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 67

Förslag till resolution Ändringsförslag

67. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder 
mot medlemsstater som systematiskt 
missbrukar undantag för förbjudna 
bekämpningsmedel som innehåller 
neonikotinoider.

67. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att utnyttja sina 
kontrollrättigheter fullt ut för att begränsa 
undantagen för förbjudna 
bekämpningsmedel till konstaterade 
nödsituationer. 

Or. en


