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Alteração 9
Christophe Hansen
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0401/2020
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Aplicação da legislação da UE no domínio da água

Proposta de resolução
N.º 36

Proposta de resolução Alteração

36. Congratula-se com os objetivos de 
redução da utilização e dos riscos dos 
pesticidas em 50 % até 2030 e de redução 
da perda de nutrientes provocada por 
fertilizantes, como estabelecido na 
Estratégia «Do Prado ao Prato» e na 
Estratégia de Biodiversidade, com a 
decisão de rever a Diretiva relativa à 
utilização sustentável de pesticidas e com a 
inclusão de uma melhor gestão dos 
nutrientes entre os objetivos dos novos 
planos estratégicos da PAC e das duas 
estratégias;  apela à transposição para a 
legislação das metas e dos objetivos acima 
referidos, bem como do próximo plano de 
ação para a poluição zero; salienta a 
necessidade urgente de reduzir o impacto 
dos pesticidas nos recursos de água potável 
tomando plenamente em conta a proteção 
destes recursos nos processos de 
(re)aprovação de substâncias ativas e de 
(re)autorização de pesticidas;

36. Congratula-se com os objetivos de 
redução da utilização e dos riscos dos 
pesticidas em 50 % até 2030 e de redução 
da perda de nutrientes provocada por 
fertilizantes, como estabelecido na 
Estratégia «Do Prado ao Prato» e na 
Estratégia de Biodiversidade, com a 
decisão de rever a Diretiva relativa à 
utilização sustentável de pesticidas e com a 
inclusão de uma melhor gestão dos 
nutrientes entre os objetivos dos novos 
planos estratégicos da PAC e das duas 
estratégias; apela aos colegisladores a 
terem devidamente em conta as metas e os 
objetivos acima referidos nas próximas 
iniciativas destinadas a transpor as 
estratégias para a legislação, bem como o 
próximo plano de ação para a poluição 
zero; salienta a necessidade urgente de 
reduzir o impacto dos pesticidas nos 
recursos de água potável tomando 
plenamente em conta a proteção destes 
recursos nos processos de (re)aprovação de 
substâncias ativas e de (re)autorização de 
pesticidas;
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Alteração 10
Christophe Hansen
em nome do Grupo PPE

Proposta de resolução B9-0401/2020
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar
Aplicação da legislação da UE no domínio da água

Proposta de resolução
N.º 37

Proposta de resolução Alteração

37. Insta a Comissão a rever as normas 
de qualidade da Diretiva Águas 
Subterrâneas, melhorar a homogeneização 
das normas e reduzir a vasta gama de 
limiares nos Estados Membros;

37. Insta a Comissão a rever as normas 
de qualidade da Diretiva Águas 
Subterrâneas, melhorar a homogeneização 
das normas e reduzir a vasta gama de 
limiares nos Estados-Membros prevista na 
referida diretiva;
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