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NL In verscheidenheid verenigd NL

6.2.2019 A8-0045/11

Amendement 11
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. merkt op dat de meeste lidstaten 
gebruikmaken van nationale risico-
indicatoren om de negatieve gevolgen van 
het gebruik van pesticiden geheel of 
gedeeltelijk te beoordelen; herinnert eraan 
dat de lidstaten nog altijd geen 
overeenstemming hebben bereikt over 
geharmoniseerde risico-indicatoren voor de 
hele EU, ook al zijn zij daar uit hoofde van 
artikel 15 van de richtlijn expliciet toe 
verplicht, hetgeen het nagenoeg 
onmogelijk maakt om de voortgang van de 
verschillende lidstaten en van de Unie als 
geheel te vergelijken; verwacht dat de 
geharmoniseerde risico-indicatoren, 
waarvan de vaststelling nu gaande is, 
begin 2019 gereed zijn;

20. merkt op dat de meeste lidstaten 
gebruikmaken van nationale risico-
indicatoren om de negatieve gevolgen van 
het gebruik van pesticiden geheel of 
gedeeltelijk te beoordelen; herinnert eraan 
dat de lidstaten nog altijd geen 
overeenstemming hebben bereikt over 
geharmoniseerde risico-indicatoren voor de 
hele EU, ook al zijn zij daar uit hoofde van 
artikel 15 van de richtlijn expliciet toe 
verplicht, hetgeen het nagenoeg 
onmogelijk maakt om de voortgang van de 
verschillende lidstaten en van de Unie als 
geheel te vergelijken; is ingenomen met 
het feit dat het Permanent Comité voor 
planten, dieren, levensmiddelen en 
diervoeders op 25 januari 2019 
geharmoniseerde risico-indicatoren heeft 
vastgesteld;

Or. en
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6.2.2019 A8-0045/12

Amendement 12
Miriam Dalli
namens de S&D-Fractie

Verslag A8-0045/2019
Jytte Guteland
Duurzaam gebruik van pesticiden
(2017/2284(INI))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 51

Ontwerpresolutie Amendement

51. verzoekt de lidstaten verder te gaan 
met de vaststelling en doorvoering van 
geharmoniseerde risico-indicatoren, zoals 
de Commissie onlangs heeft voorgesteld, 
zodat duidelijk kan worden gemonitord 
welke effecten het terugdringen van het 
gebruik van pesticiden heeft;

51. is ingenomen met de recente 
vaststelling van geharmoniseerde risico-
indicatoren door het Permanent Comité 
voor planten, dieren, levensmiddelen en 
diervoeders, en verzoekt de lidstaten 
verder te gaan met de vaststelling en 
doorvoering van geharmoniseerde risico-
indicatoren, zoals de Commissie onlangs 
heeft voorgesteld, zodat duidelijk kan 
worden gemonitord welke effecten het 
terugdringen van het gebruik van 
pesticiden heeft;

Or. en


