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6.2.2019 A8-0045/6

Grozījums Nr. 6
Karl-Heinz Florenz
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
10. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

10. norāda, ka šādā IAA instrumentu 
komplektā bioloģiskā kontrole ietver 
nozarei izdevīgu sugu vairošanu vai 
ieviešanu, kas ir plēsīgas pret kaitēkļu 
populācijām, un tādēļ ļauj kontrolēti 
regulēt šīs populācijas; tādēļ uzsver, ka ir 
svarīgi, lai ķīmiskie pesticīdi tiktu 
izmantoti kā pēdējais IAA līdzeklis, kad ir 
izmēģinātas citas fizikālās un bioloģiskās 
metodes, kā arī lai ķīmiskie pesticīdi tiktu 
piemēroti selektīvi un mērķtiecīgi, jo 
pretējā gadījumā minētie labvēlīgie 
kaitēkļu apkarošanas līdzekļi var aiziet 
bojā, padarot kultūraugus pat vēl 
uzņēmīgākus pret turpmākiem 
uzbrukumiem; 

10. norāda, ka šādā IAA instrumentu 
komplektā bioloģiskā kontrole ietver 
nozarei izdevīgu sugu vairošanu vai 
ieviešanu, kas ir plēsīgas pret kaitēkļu 
populācijām, un tādēļ ļauj kontrolēti 
regulēt šīs populācijas; tādēļ uzsver, ka ir 
svarīgi dot priekšroku ilgtspējīgām 
bioloģiskajām, fizikālajām un citām 
neķīmiskajām metodēm, nevis 
ķīmiskajiem pesticīdiem, ja tie nodrošina 
pietiekamu kaitīgo organismu kontroli; 
tāpat uzsver, ka ir svarīgi, lai ķīmiskie 
pesticīdi tiktu piemēroti selektīvi un 
mērķtiecīgi, jo pretējā gadījumā minētie 
labvēlīgie kaitēkļu apkarošanas līdzekļi var 
aiziet bojā, padarot kultūraugus pat vēl 
uzņēmīgākus pret turpmākiem 
uzbrukumiem;
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6.2.2019 A8-0045/7

Grozījums Nr. 7
Karl-Heinz Florenz
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
16. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

16. šajā sakarībā norāda, ka rezistence 
pret pesticīdu darbīgajām vielām ir 
bioloģiski neizbēgama ātri vairojošos 
kaitēkļu un slimību gadījumā, un šī 
problēma kļūst aizvien nopietnāka; tādēļ 
uzsver, ka ķīmiskos pesticīdus būtu 
jāizmanto selektīvi un mērķtiecīgi kā 
pēdējo, nevis pirmo līdzekli pēc visu 
iespējamo fizikālo vai bioloģisko 
alternatīvu izmēģināšanas; uzsver, ka 
pretējā gadījumā šie labvēlīgie kaitēkļu 
apkarošanas līdzekļi var tikt iznīcināti, 
padarot augus vēl uzņēmīgākus pret 
iespējamiem uzbrukumiem nākotnē;

16. šajā sakarībā norāda, ka rezistence 
pret pesticīdu darbīgajām vielām ir 
bioloģiski neizbēgama ātri vairojošos 
kaitēkļu un slimību gadījumā, un šī 
problēma kļūst aizvien nopietnāka; tādēļ 
uzsver, ka ir svarīgi dot priekšroku 
ilgtspējīgām bioloģiskajām, fizikālajām un 
citām neķīmiskajām metodēm, nevis 
ķīmiskajiem pesticīdiem, ja tie nodrošina 
pietiekamu kaitīgo organismu kontroli; 
atgādina, ka ķīmiskie pesticīdi būtu jālieto 
selektīvi un mērķtiecīgi; uzsver, ka pretējā 
gadījumā šie labvēlīgie kaitēkļu 
apkarošanas līdzekļi var tikt iznīcināti, 
padarot augus vēl uzņēmīgākus pret 
iespējamiem uzbrukumiem nākotnē;
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6.2.2019 A8-0045/8

Grozījums Nr. 8
Karl-Heinz Florenz
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
28. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

28. norāda, ka lauksaimniecība ir viens 
no galvenajiem iemesliem tam, ka 
ūdenstilpnes nespēj nodrošināt labu 
ķīmisko stāvokli, jo tā rada piesārņojumu 
ar pesticīdiem; uzsver, ka nepieļaut 
pesticīdu nonākšanu saldūdens sistēmās ir 
rentablāk nekā izmantot attīrīšanas 
tehnoloģijas un ka dalībvalstīm šajā sakarā 
ir jānodrošina atbilstoši stimuli 
lauksaimniekiem; šajā sakarībā arī atzīst 
Ūdens pamatdirektīvas īstenošanas nozīmi 
ūdens kvalitātes uzlabošanā; atzinīgi vērtē 
dalībvalstu panākto progresu prioritāro 
vielu apkarošanā, kā rezultātā ir 
samazinājies tādu ūdenstilpņu skaits, kuras 
neatbilst standartiem tādu vielu ziņā kā 
kadmijs, svins un niķelis, kā arī pesticīdi; 

28. norāda, ka lauksaimniecība — tāpat 
kā citas darbības mūsdienu 
industrializētājā sabiedrībā — ir viens no 
galvenajiem iemesliem tam, ka 
ūdenstilpnes nespēj nodrošināt labu 
ķīmisko stāvokli, jo rada piesārņojumu ar 
pesticīdiem; uzsver, ka nepieļaut pesticīdu 
nonākšanu saldūdens sistēmās ir rentablāk 
nekā izmantot attīrīšanas tehnoloģijas un 
ka dalībvalstīm šajā sakarā ir jānodrošina 
atbilstoši stimuli lauksaimniekiem; šajā 
sakarībā arī atzīst Ūdens pamatdirektīvas 
īstenošanas nozīmi ūdens kvalitātes 
uzlabošanā; atzinīgi vērtē dalībvalstu 
panākto progresu prioritāro vielu 
apkarošanā, kā rezultātā ir samazinājies 
tādu ūdenstilpņu skaits, kuras neatbilst 
standartiem tādu vielu ziņā kā kadmijs, 
svins un niķelis, kā arī pesticīdi;
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6.2.2019 A8-0045/9

Grozījums Nr. 9
Karl-Heinz Florenz
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
45. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

45. aicina Komisiju un dalībvalstis 
lielāku uzmanību pievērst zema riska 
bioloģisku alternatīvu izstrādes, izpētes, 
reģistrācijas un tirdzniecības veicināšanai, 
tostarp palielinot finansējuma iespējas no 
programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam; atgādina, ka ir svarīgi, lai ķīmiskie 
pesticīdi tiktu izmantoti kā pēdējais IPM 
līdzeklis, kad ir izmēģinātas citas fizikālās 
un bioloģiskās metodes un kā pievienotā 
vērtība, ko sniedz ekoloģiski ilgtspējīgi un 
droši augu aizsardzības līdzekļi;

45. aicina Komisiju un dalībvalstis 
lielāku uzmanību pievērst zema riska 
bioloģisku alternatīvu izstrādes, izpētes, 
reģistrācijas un tirdzniecības veicināšanai, 
tostarp palielinot finansējuma iespējas no 
programmas “Apvārsnis Eiropa” un 
daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. 
gadam; atgādina, ka ir svarīgi dot 
priekšroku ilgtspējīgām bioloģiskajām, 
fizikālajām un citām neķīmiskajām 
metodēm, nevis ķīmiskajiem pesticīdiem, 
ja tie nodrošina pietiekamu kaitīgo 
organismu kontroli; atgādina, cik svarīga 
ir pievienotā vērtība, ko sniedz ekoloģiski 
ilgtspējīgi un droši augu aizsardzības 
līdzekļi;
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6.2.2019 A8-0045/10

Grozījums Nr. 10
Karl-Heinz Florenz
PPE grupas vārdā

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

Rezolūcijas priekšlikums
67. punkts

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums

67. aicina Komisiju enerģiski vērsties 
pret dalībvalstīm, kuras sistemātiski 
ļaunprātīgi izmanto atkāpes attiecībā uz 
aizliegtajiem pesticīdiem, kas satur 
neonikotinoīdus;

67. aicina Komisiju pilnībā izmantot 
savas kontroles tiesības, lai pamatotos 
ārkārtas gadījumos ierobežotu atkāpes 
attiecībā uz aizliegtajiem pesticīdiem;

Or. en


