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CS Jednotná v rozmanitosti CS

14.12.2020 B9-0401/9

Pozměňovací návrh 9
Christophe Hansen
za skupinu PPE

Návrh usnesení B9-0401/2020
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vítá cíl snížit do roku 2030 
používání a rizika pesticidů o 50 % a cíl 
snížit ztráty živin z hnojiv nejméně o 50 %, 
které byly vytyčeny ve strategii „Od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii 
v oblasti biologické rozmanitosti, jakož 
i rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů 
a zahrnutí lepšího hospodaření s živinami 
mezi nové cíle strategických plánů SZP 
a obou zmíněných strategií; vyzývá 
k tomu, aby výše uvedené záměry a cíle, 
jakož i nadcházející akční plán nulového 
znečištění byly začleněny do právních 
předpisů; zdůrazňuje, že je naléhavě nutné 
omezit dopad pesticidů na zdroje pitné 
vody zajištěním jejich důsledné ochrany při 
(opětovném) schvalování účinných látek 
a (opětovném) povolování pesticidů;

36. vítá cíl snížit do roku 2030 
používání a rizika pesticidů o 50 % a cíl 
snížit ztráty živin z hnojiv nejméně o 50 %, 
které byly vytyčeny ve strategii „Od 
zemědělce ke spotřebiteli“ a ve strategii 
v oblasti biologické rozmanitosti, jakož 
i rozhodnutí revidovat směrnici 
o udržitelném používání pesticidů 
a zahrnutí lepšího hospodaření s živinami 
mezi nové cíle strategických plánů SZP 
a obou zmíněných strategií; vyzývá 
spolunormotvůrce, aby uvedené záměry 
a cíle, jakož i nadcházející akční plán 
nulového znečištění řádně zohlednili 
v budoucích iniciativách začleňujících 
strategie do právních předpisů; zdůrazňuje, 
že je naléhavě nutné omezit dopad 
pesticidů na zdroje pitné vody zajištěním 
jejich důsledné ochrany při (opětovném) 
schvalování účinných látek a (opětovném) 
povolování pesticidů;
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CS Jednotná v rozmanitosti CS

14.12.2020 B9-0401/10

Pozměňovací návrh 10
Christophe Hansen
za skupinu PPE

Návrh usnesení B9-0401/2020
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Provádění vodohospodářských právních předpisů EU

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
normy kvality směrnice o podzemních 
vodách, zlepšila homogenizaci norem 
a omezila širokou škálu prahových hodnot 
v rámci členských států;

37. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
normy kvality směrnice o podzemních 
vodách, zlepšila homogenizaci norem 
a omezila širokou škálu prahových hodnot 
v rámci členských států ve směrnici 
o podzemních vodách;

Or. en


