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LV Vienoti daudzveidībā LV

6.2.2019 A8-0045/1

Grozījums Nr. 1
Anthea McIntyre
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0045/2019
Jytte Guteland
Pesticīdu ilgtspējīga lietošana
(2017/2284(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
17. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

17. turklāt norāda, ka pesticīdu 
daudzumu, iespējams, visefektīvāk 
samazinās sistēmiskas izmaiņas, kas 
mazina uzņēmību pret kaitēkļu 
uzbrukumiem, veicina strukturālo un 
bioloģisko daudzveidību, nevis 
monokultūras un ilgstošu kultūraugu 
audzēšanu un mazina kaitēkļu rezistenci 
pret darbīgajām vielām; tādēļ uzsver 
vajadzību pievērt uzmanību, finansēt un 
ieviest agroekoloģiskās metodes, kas 
padarītu visu lauksaimniecības sistēmu 
noturīgāku pret kaitēkļiem;

17. turklāt norāda, ka pesticīdu 
lietošanas risks un ietekme, iespējams, 
samazināsies tādu sistēmisku izmaiņu 
ietekmē, kas mazina uzņēmību pret 
kaitēkļu uzbrukumiem, veicina strukturālo 
un bioloģisko daudzveidību, nevis 
monokultūras un ilgstošu kultūraugu 
audzēšanu un mazina kaitēkļu rezistenci 
pret darbīgajām vielām; tādēļ uzsver 
vajadzību pievērt uzmanību, finansēt un 
ieviest agroekoloģiskās metodes, kas 
padarītu visu lauksaimniecības sistēmu 
noturīgāku pret kaitēkļiem;
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6.2.2019 A8-0045/2

Grozījums Nr. 2
Anthea McIntyre
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0045/2019
Jytte Guteland
Pesticīdu ilgtspējīga lietošana
(2017/2284(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
42. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

42. aicina dalībvalstis ievērot laika 
grafiku, kas noteikts pārskatīto valstu 
rīcības plānu nodrošināšanai; mudina tās 
dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, 
bez turpmākas kavēšanās nodrošināt 
izpildi, paredzot skaidrus kvantitatīvus 
mērķus un izmērāmu vispārējo mērķi, 
proti, nekavējoties un ilgtermiņā efektīvi 
samazināt pesticīdu lietošanu, tostarp 
skaidri nosakot gada samazināšanas 
mērķus un īpašu uzmanību pievēršot 
iespējamajai ietekmei uz apputeksnētājiem, 
un veicināt un izmantot ilgtspējīgus 
alternatīvus neķīmiskos un zema riska 
AAL saskaņā ar IAA principiem;

42. aicina dalībvalstis ievērot laika 
grafiku, kas noteikts pārskatīto valstu 
rīcības plānu nodrošināšanai; mudina tās 
dalībvalstis, kuras to vēl nav izdarījušas, 
bez turpmākas kavēšanās nodrošināt 
izpildi, paredzot skaidrus kvantitatīvus 
mērķus un izmērāmu vispārējo mērķi, 
proti, nekavējoties un ilgtermiņā efektīvi 
samazināt pesticīdu lietošanas riskus un 
ietekmi, tostarp skaidri nosakot gada 
samazināšanas mērķus un īpašu uzmanību 
pievēršot iespējamajai ietekmei uz 
apputeksnētājiem, un veicināt un izmantot 
ilgtspējīgus alternatīvus neķīmiskos un 
zema riska AAL saskaņā ar IAA 
principiem;
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6.2.2019 A8-0045/3

Grozījums Nr. 3
Anthea McIntyre
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0045/2019
Jytte Guteland
Pesticīdu ilgtspējīga lietošana
(2017/2284(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
62. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

62. aicina dalībvalstis palielināt 
ieguldījumus adaptācijas pasākumos, lai 
novērstu agroķīmisko vielu nonākšanu 
virszemes ūdeņos un ūdens dziļākajos 
slāņos, un pasākumos, kuru mērķis ir 
ierobežot šo vielu iespējamo noplūdi 
ūdenstecēs, upēs un jūrās; iesaka aizliegt to 
lietošanu augsnē, no kuras ūdens, 
iespējams, ieplūst gruntsūdeņos;

62. aicina dalībvalstis palielināt 
ieguldījumus adaptācijas pasākumos, lai 
novērstu agroķīmisko vielu nonākšanu 
virszemes ūdeņos un ūdens dziļākajos 
slāņos, un pasākumos, kuru mērķis ir 
ierobežot šo vielu iespējamo noplūdi 
ūdenstecēs, upēs un jūrās; iesaka aizliegt to 
lietošanu augsnē, kas atrodas augšējo 
gruntsūdeņu avotu un dabas rezervātu 
tuvumā;
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6.2.2019 A8-0045/4

Grozījums Nr. 4
Anthea McIntyre
ECR grupas vārdā

Ziņojums A8-0045/2019
Jytte Guteland
Pesticīdu ilgtspējīga lietošana
(2017/2284(INI))

Rezolūcijas priekšlikums
64. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

64. aicina Komisiju nekavējoties 
aizliegt izmantot pesticīdus ar darbīgām 
vielām, kas ir mutagēnas, kancerogēnas 
vai toksiskas reproduktīvajai veselībai, 
kurām ir endokrīnās sistēmas darbību 
traucējošas īpašības un kuras kaitē 
cilvēkiem vai dzīvniekiem;

64. aicina Komisiju un dalībvalstis 
nodrošināt uz bīstamību pamatotu 
izslēgšanas kritēriju pilnīgu un vienādu 
piemērošanu darbīgajām vielām, kuras ir 
mutagēnas, kancerogēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vai 
kuras izraisa endokrīnos traucējumus;
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