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16.12.2019 B9-0233/10

Pozměňovací návrh 10
Pietro Fiocchi
za skupinu ECR

Návrh usnesení B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Iniciativa EU týkající se opylovačů

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že snížení závislosti na 
pesticidech je klíčovým cílem směrnice 
2009/128/ES o udržitelném používání 
pesticidů13; zdůrazňuje, že ve všech 
národních akčních plánech členských 
států přijatých v rámci této směrnice by 
měl být stanoven plán na snížení 
používání pesticidů s jasnými cíli, mezníky 
a časovým harmonogramem a že omezení 
pesticidů by se mělo stát „společným 
ukazatelem“, s jehož pomocí bude 
sledován dosažený úspěch; vyjadřuje 
přesvědčení, že do nadcházejícího 
přezkumu směrnice 2009/128/ES by měly 
být zařazeny celounijní povinné cíle na 
snížení používání pesticidů;
______________
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. 
L 309, 24.11.2009, s. 71).

10. konstatuje, že snížení rizika 
spojeného s používáním pesticidů je 
klíčovým cílem směrnice 2009/128/ES 
o udržitelném používání pesticidů13;

______________
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem 
dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. 
L 309, 24.11.2009, s. 71).
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16.12.2019 B9-0233/11

Pozměňovací návrh 11
Pietro Fiocchi
za skupinu ECR

Návrh usnesení B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Iniciativa EU týkající se opylovačů

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyzývá Komisi, aby v případě, že 
členský stát vydá na základě článku 53 
nařízení (ES) č.1107/2009 mimořádné 
povolení přípravku na ochranu rostlin na 
bázi neonikotinoidů, soustavně žádala 
úřad EFSA o stanovisko;

vypouští se
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