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Изменение 12
Марейд Макгинес
от името на групата PPE

Предложение за резолюция B9-0233/2019
Марейд Макгинес, Ищван Уихеи, Фредерик Рийс, Мартин Хойслинг, Луиза 
Реджименти, Пиетро Фиоки, Катержина Конечна
от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Инициатива на ЕС за опрашителите

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. отбелязва, че намаляването на 
зависимостта от пестициди е основна 
цел на Директива 2009/128/ЕО относно 
устойчивата употреба на пестициди13; 
подчертава, че във всеки национален 
план за действие на държавите членки, 
приет съгласно настоящата директива, 
следва да бъде определен план за 
намаляване на пестицидите с ясни цели, 
основни етапи и график, а намаляването 
на пестицидите следва да бъде 
определено като „общ показател“, с 
който да се проследява успехът; счита, 
че в предстоящото преразглеждане на 
Директива 2009/128/ЕО следва да бъдат 
включени общовалидни за ЕС 
задължителни цели за тяхното 
намаляване; 

_______________________
13 Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди, ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71.

10. отбелязва, че намаляването на 
зависимостта от пестициди е основна 
цел на Директива 2009/128/ЕО относно 
устойчивата употреба на пестициди13; 
подчертава, че във всеки национален 
план за действие на държавите членки, 
приет съгласно настоящата директива, 
следва да бъде определен план за 
намаляване на пестицидите с ясни цели, 
основни етапи и график, а намаляването 
на пестицидите следва да бъде 
определено като „общ показател“, 
с който да се проследява успехът; счита, 
че в предстоящото преразглеждане на 
Директива 2009/128/ЕО следва да бъдат 
включени общовалидни за ЕС 
задължителни цели за тяхното 
намаляване, след подходяща оценка на 
въздействието;

_______________________
13 Директива 2009/128/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
21 октомври 2009 г. за създаване на 
рамка за действие на Общността за 
постигане на устойчива употреба на 
пестициди, ОВ L 309, 24.11.2009 г., 
стр. 71.
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