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Изменение  2 

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мария Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0268/2018 

Павел Поц 

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита 

2017/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7а. изразява загриженост, че 

прилагането на Регламента, във 

връзка с използването на животни 

при изпитването за идентификация 

на опасността и оценка на риска, не е 

в съответствие с изискванията за 3R 

(принципите на заместване, 

намаляване и облекчаване) на 

Директива 2010/63/ЕС относно 

защитата на животните, използвани 

за научни цели, и че двугодишното 

биологично изследване за 

канцерогенност може да доведе до 

противоречиви резултати1; 

______________ 

1 Източник: Въз основа на информация и 

констатации на оценката за прилагането на 

европейско равнище, проучване на EPRS от 

април 2018 г., стр. 36 и II-33. 

Or. en 
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Изменение  3 

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мария Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0268/2018 

Павел Поц 

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита 

2017/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36а.  призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

процедурното удължаване на срока за 

одобрение, докато продължава 

процедурата, в съответствие с 

член 17 от Регламента няма да бъде 

използвано за активни вещества, 

които са мутагенни, канцерогенни и 

токсични за репродукцията и които 

по тази причина попадат в категория 

1A или 1B, или за активни вещества, 

които имат свойства, нарушаващи 

функцията на ендокринната система, 

и вредят на хората или животните, 

какъвто понастоящем е случаят с 

вещества като флумиоксазин, 

тиаклоприд, хлоротолурон и 

димоксистробин1; 

______________ 

1 Източник: 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl

/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents

/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot

.pdf 

Or. en 

 

https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
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Изменение  4 

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мария Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0268/2018 

Павел Поц 

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита 

2017/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 36 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  36б. Трябва да бъде наложена 

незабавна забрана за употребата на 

активни вещества, които са 

мутагенни, канцерогенни и токсични 

за репродукцията и които по тази 

причина попадат в категория 1A или 

1B, или на активни вещества, които 

имат свойства, нарушаващи 

функцията на ендокринната система, 

и вредят на хората или животните, 

за които срокът за одобрение вече е 

бил процедурно удължаван веднъж 

или повече пъти в съответствие с 

член 17;  

Or. en 
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Изменение  5 

Аня Хазекамп, Щефан Ек, Мария Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0268/2018 

Павел Поц 

Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита 

2017/2128(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  39а. призовава Комисията и 

държавите членки да забранят 

изпитванията върху животни във 

всички свързани с ПРЗ процедури за 

научни изследвания и оценка;  

Or. en 

 

 

 


