
AM\1176250PL.docx PE631.712v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.2.2019 A8-0045/1

Poprawka 1
Anthea McIntyre
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0045/2019
Jytte Guteland
Zrównoważone stosowanie pestycydów
(2017/2284(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. ponadto zauważa, że największe 
ograniczenie ilości pestycydów 
najprawdopodobniej osiągnięto by w 
wyniku zmian systemowych 
zmniejszających podatność na ataki 
szkodników, traktujących priorytetowo 
różnorodność strukturalną i biologiczną 
względem monokultur i upraw ciągłych, a 
także ograniczających odporność 
agrofagów na substancje czynne; podkreśla 
zatem potrzebę skupienia się na metodach 
agroekologicznych, które zapewniają 
większą odporność całego systemu 
rolnictwa na agrofagi, oraz potrzebę 
finansowania i propagowania takich 
metod;

17. ponadto zauważa, że zmniejszenie 
zagrożeń związanych ze stosowaniem 
pestycydów i wpływu ich stosowania 
można by osiągnąć w drodze zmian 
systemowych zmniejszających podatność 
na ataki szkodników, traktujących 
priorytetowo różnorodność strukturalną i 
biologiczną względem monokultur i upraw 
ciągłych, a także ograniczających 
odporność agrofagów na substancje 
czynne; podkreśla zatem potrzebę 
skupienia się na metodach 
agroekologicznych, które zapewniają 
większą odporność całego systemu 
rolnictwa na agrofagi, oraz potrzebę 
finansowania i propagowania takich 
metod;

Or. en



AM\1176250PL.docx PE631.712v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

6.2.2019 A8-0045/2

Poprawka 2
Anthea McIntyre
w imieniu grupy ECR

Sprawozdanie A8-0045/2019
Jytte Guteland
Zrównoważone stosowanie pestycydów
(2017/2284(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 42

Projekt rezolucji Poprawka

42. wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania ustalonych terminów 
przedstawienia zmienionych krajowych 
planów działania; wzywa te państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
zrobiły, by uczyniły to bez dalszej zwłoki, 
tym razem wyznaczając jasne cele 
ilościowe i wymierny cel ogólny dotyczące 
bezzwłocznego i długoterminowego 
faktycznego ograniczenia stosowania 
pestycydów, obejmujące jasno określone 
roczne cele redukcji, i ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwego wpływu na 
owady zapylające oraz wspierania i 
upowszechniania zrównoważonych 
niechemicznych rozwiązań alternatywnych 
i ŚOR niskiego ryzyka, zgodnie z zasadami 
integrowanej ochrony roślin;

42. wzywa państwa członkowskie do 
przestrzegania ustalonych terminów 
przedstawienia zmienionych krajowych 
planów działania; wzywa te państwa 
członkowskie, które jeszcze tego nie 
zrobiły, by uczyniły to bez dalszej zwłoki, 
tym razem wyznaczając jasne cele 
ilościowe i wymierny cel ogólny dotyczące 
bezzwłocznego i długoterminowego 
faktycznego ograniczenia zagrożeń 
związanych ze stosowaniem pestycydów i 
wpływu ich stosowania, obejmujące jasno 
określone roczne cele redukcji, i ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwego 
wpływu na owady zapylające oraz 
wspierania i upowszechniania 
zrównoważonych niechemicznych 
rozwiązań alternatywnych i ŚOR niskiego 
ryzyka, zgodnie z zasadami integrowanej 
ochrony roślin;
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62. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia inwestycji w praktyki 
adaptacyjne zapobiegające przedostawaniu 
się substancji agrochemicznych do wód 
powierzchniowych i głębokich, a także w 
środki mające na celu ograniczenie 
możliwego wypłukiwania tych substancji 
do cieków wodnych, rzek i mórz; zaleca 
zakazanie ich stosowania w glebach, przez 
które mogą przenikać do wód gruntowych;

62. wzywa państwa członkowskie do 
zwiększenia inwestycji w praktyki 
adaptacyjne zapobiegające przedostawaniu 
się substancji agrochemicznych do wód 
powierzchniowych i głębokich, a także w 
środki mające na celu ograniczenie 
możliwego wypłukiwania tych substancji 
do cieków wodnych, rzek i mórz; zaleca 
zakazanie ich stosowania w glebach w 
pobliżu płytkich źródeł wód gruntowych i 
rezerwatów przyrody;
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64. wzywa Komisję do niezwłocznego 
wprowadzenia zakazu stosowania 
pestycydów zawierających substancje 
czynne, które są mutagenne, rakotwórcze 
lub toksyczne dla rozrodczości lub 
zaburzają funkcjonowanie układu 
hormonalnego i są szkodliwe dla ludzi lub 
zwierząt;

64. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do zapewnienia pełnego i 
jednolitego stosowania kryteriów 
granicznych opartych na analizie 
zagrożeń względem substancji czynnych, 
które są mutagenne, rakotwórcze lub 
działają szkodliwie na rozrodczość bądź 
mają właściwości zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego;
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