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Amendamentul 9
Christophe Hansen
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. salută obiectivele de reducere a 
utilizării pesticidelor și a riscurilor asociate 
acestora cu 50 % până în 2030 și de 
reducere a pierderilor de nutrienți din 
îngrășăminte, astfel cum au fost stabilite în 
strategiile „De la fermă la consumator” și 
privind biodiversitatea, decizia de revizuire 
a Directivei privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor și includerea unei mai bune 
gestionări a nutrienților în obiectivele 
noilor planuri strategice din cadrul PAC și 
ale celor două strategii; solicită 
transpunerea în legislație a țintelor și 
obiectivelor menționate mai sus, precum și 
a viitorului plan de acțiune privind 
eliminarea poluării; subliniază nevoia 
urgentă de a reduce impactul pesticidelor 
asupra resurselor de apă potabilă, integrând 
măsuri de protecție a acestora în cadrul 
proceselor de (re)aprobare a substanțelor 
active și de (re)autorizare a pesticidelor;

36. salută obiectivele de reducere a 
utilizării pesticidelor și a riscurilor asociate 
acestora cu 50 % până în 2030 și de 
reducere a pierderilor de nutrienți din 
îngrășăminte, astfel cum au fost stabilite în 
strategiile „De la fermă la consumator” și 
privind biodiversitatea, decizia de revizuire 
a Directivei privind utilizarea durabilă a 
pesticidelor și includerea unei mai bune 
gestionări a nutrienților în obiectivele 
noilor planuri strategice din cadrul PAC și 
ale celor două strategii; invită colegiuitorii 
să țină seama în mod corespunzător de 
țintele și obiectivele menționate mai sus în 
viitoarele inițiative care transpun 
strategiile în legislație, precum și în 
viitorul plan de acțiune privind eliminarea 
poluării; subliniază nevoia urgentă de a 
reduce impactul pesticidelor asupra 
resurselor de apă potabilă, integrând 
măsuri de protecție a acestora în cadrul 
proceselor de (re)aprobare a substanțelor 
active și de (re)autorizare a pesticidelor;
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Amendamentul 10
Christophe Hansen
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0401/2020
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Punerea în aplicare a legislației UE privind apa

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. solicită Comisiei să revizuiască 
standardele de calitate incluse în Directiva 
privind apele subterane, să îmbunătățească 
omogenizarea standardelor și să reducă 
numărul mare de praguri existente în 
statele membre;

37. solicită Comisiei să revizuiască 
standardele de calitate incluse în Directiva 
privind protecția apelor subterane, să 
îmbunătățească omogenizarea standardelor 
și să reducă numărul mare de valori prag 
existente în statele membre, potrivit 
Directivei privind protecția apelor 
subterane;
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