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14.12.2020 B9-0401/9

Pozmeňujúci návrh 9
Christophe Hansen
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B9-0401/2020
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrh uznesenia
Odsek 36

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

36. víta cieľ obmedziť používanie 
a riziká pesticídov do roku 2030 o 50 % 
a obmedziť stratu živín z hnojív, ako sa 
stanovuje v stratégii z farmy na stôl 
a v stratégii v oblasti biodiverzity, ako aj 
rozhodnutie revidovať smernicu o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov 
a začleniť lepšie hospodárenie so živinami 
do cieľov nových strategických plánov 
SPP a týchto dvoch stratégií; požaduje, aby 
sa uvedené zámery a ciele transponovali 
do právnych predpisov, ako aj do 
pripravovaného akčného plánu nulového 
znečisťovania; zdôrazňuje naliehavú 
potrebu znížiť vplyv pesticídov na zdroje 
pitnej vody tým, že sa v (opätovných) 
procesoch schvaľovania účinných látok 
a povoľovania pesticídov bude v plnej 
miere riešiť ochrana týchto zdrojov;

36. víta cieľ obmedziť používanie 
a riziká pesticídov do roku 2030 o 50 % 
a obmedziť stratu živín z hnojív, ako sa 
stanovuje v stratégii z farmy na stôl 
a v stratégii v oblasti biodiverzity, ako aj 
rozhodnutie revidovať smernicu o trvalo 
udržateľnom používaní pesticídov 
a začleniť lepšie hospodárenie so živinami 
do cieľov nových strategických plánov 
SPP a týchto dvoch stratégií; vyzýva 
spoluzákonodarcov, aby uvedené ciele a 
zámery náležite zohľadnili v 
nadchádzajúcich iniciatívach, ktorými sa 
stratégie prenášajú do právnych 
predpisov, ako aj v pripravovanom 
akčnom pláne nulového znečistenia; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu znížiť vplyv 
pesticídov na zdroje pitnej vody tým, že sa 
v (opätovných) procesoch schvaľovania 
účinných látok a povoľovania pesticídov 
bude v plnej miere riešiť ochrana týchto 
zdrojov;
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14.12.2020 B9-0401/10

Pozmeňujúci návrh 10
Christophe Hansen
v mene skupiny PPE

Návrh uznesenia B9-0401/2020
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode

Návrh uznesenia
Odsek 37

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

37. vyzýva Komisiu, aby revidovala 
normy kvality uvedené v smernici 
o podzemných vodách, zlepšila 
homogenizáciu noriem a znížila širokú 
škálu prahových hodnôt v členských 
štátoch;

37. vyzýva Komisiu, aby revidovala 
normy kvality uvedené v smernici 
o podzemných vodách, zlepšila 
homogenizáciu noriem a znížila širokú 
škálu prahových hodnôt v členských 
štátoch v smernici o podzemných vodách;
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