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16.12.2019 B9-0233/10

Pozmeňujúci návrh 10
Pietro Fiocchi
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. poznamenáva, že znižovanie 
závislosti od pesticídov je kľúčovým 
cieľom smernice 2009/128/ES o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov13; 
zdôrazňuje, že plán obmedzovania 
pesticídov s jasnými cieľmi, čiastkovými 
cieľmi a harmonogramami by sa mal 
stanoviť v národnom akčnom pláne 
každého členského štátu, ktorý bol prijatý 
v rámci uvedenej smernice, a že zníženie 
používania pesticídov by sa malo stanoviť 
ako „spoločný ukazovateľ“ 
monitorovania úspechu; domnieva sa, že 
do nadchádzajúcej revízie smernice 
2009/128/ES by mali byť zahrnuté 
celoúniové povinné ciele obmedzovania 
pesticídov;
______________
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného používania 
pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).

10. poznamenáva, že znižovanie rizík 
spojených s používaním pesticídov je 
kľúčovým cieľom smernice 2009/128/ES o 
trvalo udržateľnom používaní pesticídov13;

______________
13 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa 
ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na 
dosiahnutie trvalo udržateľného používania 
pesticídov (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71).
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16.12.2019 B9-0233/11

Pozmeňujúci návrh 11
Pietro Fiocchi
v mene skupiny ECR

Návrh uznesenia B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Iniciatíva EÚ zameraná na opeľovače

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyzýva Komisiu, aby systematicky 
žiadala úrad EFSA o stanovisko v 
prípade, že členské štáty vydajú núdzové 
povolenie neonikotinoidným prípravkom 
na ochranu rastlín, a to na základe 
článku 53 nariadenia (ES) č. 1107/2009;

vypúšťa sa
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