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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0045/11

Изменение 11
Мириам Дали
от името на групата S&D

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. отбелязва, че държавите членки 
използват национални показатели за 
риска, за да оценяват, цялостно или 
частично, неблагоприятното влияние на 
употребата на пестициди; припомня, че 
въпреки изричното задължение, 
определено в член 15 от Директивата, 
държавите членки все още не са се 
договорили за хармонизирани 
общоевропейски показатели за риска, 
което води до невъзможност за 
сравнение на напредъка, постигнат в 
различните държави членки и в Съюза 
като цяло; очаква, че хармонизираните 
показатели за риска, чието 
установяване е в процес на 
реализация, ще бъдат готови в 
началото на 2019 г.;

20. отбелязва, че държавите членки 
използват национални показатели за 
риска, за да оценяват, цялостно или 
частично, неблагоприятното влияние на 
употребата на пестициди; припомня, че 
въпреки изричното задължение, 
определено в член 15 от Директивата, 
държавите членки все още не са се 
договорили за хармонизирани 
общоевропейски показатели за риска, 
което води до невъзможност за 
сравнение на напредъка, постигнат в 
различните държави членки и в Съюза 
като цяло; приветства приемането на 
25 януари 2019 г. от Постоянния 
комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите 
(комитет PAFF) на хармонизирани 
показатели за риска;
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BG Единство в многообразието BG

6.2.2019 A8-0045/12

Изменение 12
Мириам Дали
от името на групата S&D

Доклад A8-0045/2019
Юте Гутеланд
Устойчива употреба на пестициди
(2017/2284(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 51

Предложение за резолюция Изменение

51. призовава държавите членки да 
преминат към следващ етап на 
приемането и прилагането на 
хармонизирани показатели за риска, 
както неотдавна беше предложено от 
Комисията, с цел подходящо 
наблюдение на въздействието от 
намаляването на пестицидите;

51. приветства приемането 
наскоро от Постоянния комитет по 
растенията, животните, храните и 
фуражите (комитет PAFF) на 
хармонизирани показатели за риска и 
призовава държавите членки да 
преминат към следващ етап на 
приемането и прилагането на 
хармонизирани показатели за риска, 
както неотдавна беше предложено от 
Комисията, с цел подходящо 
наблюдение на въздействието от 
намаляването на пестицидите;
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