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Forslag til beslutning
Punkt 20

Forslag til beslutning Ændringsforslag

20. bemærker, at de fleste 
medlemsstater anvender nationale 
risikoindikatorer til enten helt eller delvist 
at vurdere de skadelige virkninger af 
anvendelsen af pesticider; minder om, at 
medlemsstaterne til trods for den 
udtrykkelige forpligtelse, der er fastsat i 
artikel 15 i direktivet, endnu ikke er blevet 
enige om de harmoniserede 
risikoindikatorer i hele EU, hvilket gør det 
så godt som umuligt at sammenligne de 
fremskridt, der er gjort i de forskellige 
medlemsstater og i hele Unionen; 
forventer, at de harmoniserede 
risikoindikatorer, hvis indførelse nu er på 
vej, er klar i starten af 2019;

20. bemærker, at de fleste 
medlemsstater anvender nationale 
risikoindikatorer til enten helt eller delvist 
at vurdere de skadelige virkninger af 
anvendelsen af pesticider; minder om, at 
medlemsstaterne til trods for den 
udtrykkelige forpligtelse, der er fastsat i 
artikel 15 i direktivet, endnu ikke er blevet 
enige om de harmoniserede 
risikoindikatorer i hele EU, hvilket gør det 
så godt som umuligt at sammenligne de 
fremskridt, der er gjort i de forskellige 
medlemsstater og i hele Unionen; glæder 
sig over, at Den Stående Komité for 
Planter, Dyr, Fødevarer og Foder den 
25. januar 2019 vedtog harmoniserede 
risikoindikatorer;

Or. en
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

51. opfordrer medlemsstaterne til at gå 
videre med vedtagelsen og indførelsen af 
harmoniserede risikoindikatorer som senest 
foreslået af Kommissionen med henblik på 
en korrekt overvågning af virkningen af 
pesticidreduktionen;

51. glæder sig over, at Den Stående 
Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og 
Foder for nylig vedtog harmoniserede 
risikoindikatorer, og opfordrer 
medlemsstaterne til at gå videre med 
vedtagelsen og indførelsen af 
harmoniserede risikoindikatorer som senest 
foreslået af Kommissionen med henblik på 
en korrekt overvågning af virkningen af 
pesticidreduktionen;

Or. en


