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6.2.2019 A8-0045/1

Pozměňovací návrh 1
Anthea McIntyre
za skupinu ECR

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. dále poznamenává, že 
nejvýznamnější snížení objemu pesticidů 
pravděpodobně nastane v důsledku 
systémových změn, které snižují 
náchylnost k napadení škůdci, 
upřednostňují strukturální a biologickou 
rozmanitost před monokulturami 
a nepřetržitým pěstováním a snižují 
odolnost škůdců vůči účinným látkám; 
zdůrazňuje proto, že je třeba soustředit se 
na agroekologické metody, které zvyšují 
odolnost celého zemědělského systému 
vůči škůdcům, a tyto metody financovat 
a prosazovat;

17. dále poznamenává, že omezení 
rizik a dopadu používání pesticidů 
pravděpodobně nastane prostřednictvím 
systémových změn, které snižují 
náchylnost k napadení škůdci, 
upřednostňují strukturální a biologickou 
rozmanitost před monokulturami 
a nepřetržitým pěstováním a snižují 
odolnost škůdců vůči účinným látkám; 
zdůrazňuje proto, že je třeba soustředit se 
na agroekologické metody, které zvyšují 
odolnost celého zemědělského systému 
vůči škůdcům, a tyto metody financovat 
a prosazovat;
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6.2.2019 A8-0045/2

Pozměňovací návrh 2
Anthea McIntyre
za skupinu ECR

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vyzývá členské státy, aby 
dodržovaly stanovené lhůty pro předložení 
revidovaných národních akčních plánů; 
naléhavě vyzývá členské státy, které tak 
dosud neučinily, aby je neprodleně 
předložily, tentokrát s jasnými 
kvantitativními cíli a měřitelným hlavním 
cílem, jímž je okamžité a dlouhodobé 
účinné snížení používání pesticidů, včetně 
jasně stanovených cílů pro roční snižování, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
možným dopadům na opylovače a podpoře 
a zavádění udržitelných nechemických 
alternativ a přípravků na ochranu rostlin 
představujících nízké riziko, a to v souladu 
se zásadami integrované ochrany rostlin;

42. vyzývá členské státy, aby 
dodržovaly stanovené lhůty pro předložení 
revidovaných národních akčních plánů; 
naléhavě vyzývá členské státy, které tak 
dosud neučinily, aby je neprodleně 
předložily, tentokrát s jasnými 
kvantitativními cíli a měřitelným hlavním 
cílem, jímž je okamžité a dlouhodobé 
účinné snížení rizik a dopadů používání 
pesticidů, včetně jasně stanovených cílů 
pro roční snižování, přičemž zvláštní 
pozornost je třeba věnovat možným 
dopadům na opylovače a podpoře 
a zavádění udržitelných nechemických 
alternativ a přípravků na ochranu rostlin 
představujících nízké riziko, a to v souladu 
se zásadami integrované ochrany rostlin;
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6.2.2019 A8-0045/3

Pozměňovací návrh 3
Anthea McIntyre
za skupinu ECR

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. vyzývá členské státy k větším 
investicím do postupů adaptace, které 
zabrání tomu, aby se agrochemické látky 
dostávaly do povrchových a podzemních 
vod, a do opatření, která budou bránit 
možnému úniku těchto látek do vodních 
toků, řek a moří; doporučuje, aby jejich 
používání bylo zakázáno na půdě, ze které 
by mohly proniknout do podzemních vod;

62. vyzývá členské státy k větším 
investicím do postupů adaptace, které 
zabrání tomu, aby se agrochemické látky 
dostávaly do povrchových a podzemních 
vod, a do opatření, která budou bránit 
možnému úniku těchto látek do vodních 
toků, řek a moří; doporučuje, aby jejich 
používání bylo zakázáno na půdě 
v blízkosti zdrojů mělkých podzemních 
vod a přírodních rezervací;
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6.2.2019 A8-0045/4

Pozměňovací návrh 4
Anthea McIntyre
za skupinu ECR

Zpráva A8-0045/2019
Jytte Guteland
Udržitelné používání pesticidů
(2017/2284(INI))

Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. vyzývá Komisi, aby okamžitě 
zakázala používání pesticidů s účinnými 
látkami, které jsou mutagenní, 
karcinogenní nebo toxické pro reprodukci 
nebo vyvolávají narušení činnosti 
endokrinního systému a poškozují zdraví 
lidí či zvířat;

64. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
u účinných látek, které jsou mutagenní, 
karcinogenní nebo toxické pro reprodukci 
nebo mají vlastnosti endokrinních 
disruptorů, zajistily úplné a jednotné 
uplatňování mezních kritérií vycházejících 
z míry ohrožení;
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