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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/2 

Изменение  2 

Норберт Линс 

от името на групата PPE 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение З 

 

Предложение за резолюция Изменение 

З. като има предвид, че е 

установено, че в някои случаи 

националните компетентни органи, 

участващи в процеса на одобряване и 

разрешаване, в някои случаи изпитват 

недостиг на персонал и на финансиране; 

като има предвид, че това рискува да се 

отрази върху качеството на оценките 

както за активните вещества, така и за 

продуктите за растителна защита, и 

върху времето, в което те могат да 

бъдат извършени; 

З. като има предвид, че работата 

на националните компетентни 

органи, участващи в процедурите на 

одобрение и разрешаване, често се 

забавя; като има предвид, че е 

установено, че в някои случаи 

националните компетентни органи, 

участващи в процеса на одобряване и 

разрешаване, в някои случаи изпитват 

недостиг на персонал и на финансиране; 

като има предвид, че наред със 

забавянията по отношение на 

работата по оценяването, липсата 

на ресурси носи риск за това, да се 

отрази върху качеството на оценките 

както за активните вещества, така и за 

продуктите за растителна защита; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/3 

Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение AX a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 AXa. като има предвид, че 

неотдавнашно сравнение на 25 

заявления за одобрение на активни 

вещества със съответните проекти 

на доклади с оценки на риска от 

съответните докладващи държави 

членки показа, че важни елементи от 

оценката в проектите на доклади на 

оценки на риска са взети директно от 

съответните заявления от много 

докладващи държави членки, без да 

бъдат ясно обозначени като 

позовавания1a; 

 _________________ 

 1a Разрешения за пестициди в ЕС – 

Bayrischer Rundfunk, 4 декември 2018 

г., https://web.br.de/interaktiv/pestizide/ 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/4 

Изменение  4 

Норберт Линс 

от името на групата PPE 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. счита, че процедурата за взаимно 

признаване е от съществено значение за 

споделяне на работата и за насърчаване 

на спазването на крайните срокове; 

изразява съжаление за проблемите по 

прилагането, свързани с принципа на 

взаимно признаване; призовава 

Комисията да работи заедно с 

държавите членки с оглед на 

усъвършенстването на 

функционирането на зоналната система; 

подчертава, че пълното прилагане на 

действащото законодателство следва да 

има за цел избягване на дублирането на 

работа и предоставяне на нови вещества 

на разположение на земеделските 

стопани без ненужни закъснения; 

89. счита, че процедурата за взаимно 

признаване е от съществено значение за 

споделяне на работата и за улесняване 

на спазването на крайните срокове; 

изразява съжаление за забавянията при 

оценките от държавите членки, 

които разглеждат заявленията за 

разрешение, и проблемите по 

прилагането, свързани с принципа на 

взаимно признаване; призовава 

Комисията да работи заедно с 

държавите членки с оглед на 

усъвършенстването на 

функционирането на зоналната система; 

подчертава, че пълното прилагане на 

действащото законодателство следва да 

има за цел избягване на дублирането на 

работа и предоставяне на нови вещества 

на разположение на земеделските 

стопани без ненужни закъснения; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/5 

Изменение  5 

Норберт Линс 

от името на групата PPE 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 90 

 

Предложение за резолюция Изменение 

90. настоятелно призовава 

държавите членки да спазват сроковете 

и разпоредбите, свързани с взаимното 

признаване, в съответствие с 

установеното в Регламента; 

90. настоятелно призовава 

държавите членки да спазват сроковете 

за оценката на продуктите за 

растителна защита и разпоредбите, 

свързани с взаимното признаване, в 

съответствие с установеното в 

Регламента; 

Or. en 

 

 


