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Amendamentul 11
Miriam Dalli
în numele Grupului S&D

Raport A8-0045/2019
Jytte Guteland
Utilizarea durabilă a pesticidelor
(2017/2284(INI))

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că majoritatea 
statelor membre utilizează indicatori de 
risc naționali pentru a evalua, fie în 
întregime, fie parțial, impactul negativ al 
utilizării pesticidelor; regretă că, în ciuda 
obligației explicite prevăzute la articolul 15 
din directivă, indicatorii de risc armonizați 
la nivelul UE nu au fost încă conveniți de 
statele membre, ceea ce, în ansamblu, face 
imposibilă compararea progreselor 
înregistrate în diferite state membre și la 
nivelul întregii Uniuni; se așteaptă ca 
indicatorii de risc armonizați, în curs de 
stabilire, să fie gata până la începutul 
anului 2019;

20. ia act de faptul că majoritatea 
statelor membre utilizează indicatori de 
risc naționali pentru a evalua, fie în 
întregime, fie parțial, impactul negativ al 
utilizării pesticidelor; regretă că, în ciuda 
obligației explicite prevăzute la articolul 15 
din directivă, indicatorii de risc armonizați 
la nivelul UE nu au fost încă conveniți de 
statele membre, ceea ce, în ansamblu, face 
imposibilă compararea progreselor 
înregistrate în diferite state membre și la 
nivelul întregii Uniuni; salută adoptarea, 
la 25 ianuarie 2019, a indicatorilor de risc 
armonizați de către Comitetul permanent 
pentru plante, animale, produse 
alimentare și hrană pentru animale 
(Comitetul PAFF);
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Amendamentul 12
Miriam Dalli
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Propunere de rezoluție
Punctul 51

Propunerea de rezoluție Amendamentul

51. solicită statelor membre să 
avanseze în ceea ce privește adoptarea și 
implementarea unor indicatori de risc 
armonizați, conform unei propuneri recente 
a Comisiei, pentru a monitoriza în mod 
adecvat impactul de reducere a 
pesticidelor;

51. salută recenta adoptare a 
indicatorilor de risc armonizați de către 
Comitetul permanent pentru plante, 
animale, produse alimentare și hrană 
pentru animale (Comitetul PAFF) și 
solicită statelor membre să avanseze în 
ceea ce privește adoptarea și 
implementarea unor indicatori de risc 
armonizați, conform unei propuneri recente 
a Comisiei, pentru a monitoriza în mod 
adecvat impactul de reducere a 
pesticidelor;
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