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Poprawka 10
Pietro Fiocchi
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. zauważa, że zmniejszenie 
uzależnienia od pestycydów jest jednym z 
podstawowych celów dyrektywy w 
sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów (2009/128/WE)13; podkreśla, 
że w przyjętym na mocy tej dyrektywy 
krajowym planie działania każdego z 
państw członkowskich należy ustanowić 
plan ograniczenia stosowania pestycydów, 
przewidujący jasno określone cele, etapy i 
harmonogram, oraz że ograniczenie 
pestycydów powinno zostać określone jako 
„wspólny wskaźnik” umożliwiający 
monitorowanie osiągnięć; uważa, że 
ogólnounijne obowiązkowe cele redukcji 
powinny zostać objęte zbliżającym się 
przeglądem dyrektywy 2009/128/WE;
______________
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na 
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, 
Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.

10. zauważa, że zmniejszenie ryzyka 
stosowania pestycydów jest jednym z 
podstawowych celów dyrektywy w 
sprawie zrównoważonego stosowania 
pestycydów (2009/128/WE)13;

______________
13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na 
rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, 
Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71.
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Poprawka 11
Pietro Fiocchi
w imieniu grupy ECR

Projekt rezolucji B9-0233/2019
Mairead McGuinness, István Ujhelyi, Frédérique Ries, Martin Häusling, Luisa 
Regimenti, Pietro Fiocchi, Kateřina Konečná
w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności
Inicjatywa UE na rzecz owadów zapylających

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. apeluje do Komisji, aby zwracała 
się o opinię do EFSA za każdym razem, 
gdy państwa członkowskie udzielają na 
podstawie art. 53 rozporządzenia (WE) nr 
1107/2009 zezwolenia na zastosowanie 
środka ochrony roślin na bazie 
neonikotynoidów w sytuacji 
nadzwyczajnej;

skreśla się
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