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Ändringsförslag 11
Miriam Dalli
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 20

Förslag till resolution Ändringsförslag

20. Europaparlamentet konstaterar att 
de flesta medlemsstater använder 
nationella riskindikatorer för att helt eller 
delvis göra en bedömning av 
bekämpningsmedlens skadliga inverkan. 
Parlamentet beklagar att medlemsstaterna, 
trots den uttryckliga skyldigheten i artikel 
15 i direktivet, fortfarande inte har enats 
om harmoniserade riskindikatorer på EU-
nivå, vilket gör det näst intill omöjligt att 
jämföra framstegen i olika medlemsstater 
och i EU som helhet. Parlamentet 
förväntar sig att de harmoniserade 
riskindikatorerna, som nu håller på att 
fastställas, kommer att vara klara i början 
av 2019.

20. Europaparlamentet konstaterar att 
de flesta medlemsstater använder 
nationella riskindikatorer för att helt eller 
delvis göra en bedömning av 
bekämpningsmedlens skadliga inverkan. 
Parlamentet beklagar att medlemsstaterna, 
trots den uttryckliga skyldigheten i artikel 
15 i direktivet, fortfarande inte har enats 
om harmoniserade riskindikatorer på EU-
nivå, vilket gör det näst intill omöjligt att 
jämföra framstegen i olika medlemsstater 
och i EU som helhet. Parlamentet 
välkomnar att den ständiga kommittén för 
växter, djur, livsmedel, den 25 januari 
2019, antog harmoniserade 
riskindikatorer. 

Or. en



AM\1176281SV.docx PE631.712v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

6.2.2019 A8-0045/12

Ändringsförslag 12
Miriam Dalli
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0045/2019
Jytte Guteland
Hållbar användning av bekämpningsmedel
(2017/2284(INI))

Förslag till resolution
Punkt 51

Förslag till resolution Ändringsförslag

51. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att gå vidare med 
antagandet och genomförandet av 
harmoniserade riskindikatorer såsom 
kommissionen nyligen föreslog, för att 
noggrant övervaka effekterna av 
minskningen av bekämpningsmedel.

51. Europaparlamentet välkomnar att 
den ständiga kommittén för växter, djur, 
livsmedel nyligen antog harmoniserade 
riskindikatorer och uppmanar 
medlemsstaterna att gå vidare med 
antagandet och genomförandet av 
harmoniserade riskindikatorer såsom 
kommissionen nyligen föreslog, för att 
noggrant övervaka effekterna av 
minskningen av bekämpningsmedel.

Or. en


