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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/6 

Изменение  6 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

като взе предвид публикувания на 24 

януари 2017 г. доклад на специалния 

докладчик на Съвета на ООН по 

правата на човека относно правото 

на прехрана относно използването на 

пестициди в селското стопанство на 

световно равнище и въздействието му 

върху правата на човека, 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/7 

Изменение  7 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че 

процедурата на ЕС за разрешаване на 

продукти за растителна защита е една от 

най-строгите в света; като има предвид, 

че с оглед на опасенията, изразени от 

няколко заинтересовани страни във 

връзка с оценката на глифозата, 

специалната комисия относно 

процедурата на Съюза за разрешаване 

на пестициди (PEST) има за цел да се 

определят области, които могат да 

бъдат допълнително подобрени по 

отношение на процедурата на Съюза за 

разрешаване на продукти за растителна 

защита, като се предоставят препоръки, 

които според нея са необходими, за да 

се гарантира постигането на високо 

равнище на защита както на здравето на 

човека и на животните, така и на 

околната среда; 

Б. като има предвид, че 

процедурата на ЕС за разрешаване на 

продукти за растителна защита е една от 

най-строгите в света, като 

понастоящем въвеждането на 

продукт на пазара на ЕС отнема над 

11 години, изискват се средно над 200 

научни изследвания и разходи на 

стойност над 220 милиона евро; като 

има предвид, че специалната комисия 

относно процедурата на Съюза за 

разрешаване на пестициди (PEST) има 

за цел да се определят областите, 

които могат да бъдат допълнително 

подобрени по отношение на 

процедурата на Съюза за разрешаване 

на продукти за растителна защита, като 

се предоставят препоръки, които според 

нея са необходими, за да се гарантира 

постигането на високо равнище на 

защита както на здравето на човека и на 

животните, така и на околната среда, 

като същевременно се насърчава 

конкурентоспособността, 

стимулират се и се улесняват 

научните изследвания и иновациите и 

се подкрепя селскостопанската 

производителност за отглеждането 

на устойчива, безопасна, здравословна 

и хранителна храна, всичко това с 

оглед постигане на определените от 
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член 1, параграф 3 от регламента 

цели; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/8 

Изменение  8 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Бa. като има предвид, че поради 

рестриктивния характер на 

законодателството на ЕС броят на 

веществата на пазара е намалял; 

като има предвид, че са били одобрени 

само 20 от 43 нови вещества и едва 

осем от тях са били разрешени за 

употреба в продукти за растителна 

защита от влизането в сила на 

Регламента; като има предвид, че 

през последните две години не са 

подавани заявления за одобряването 

на ново активно вещество; като има 

предвид, че това води до недостиг на 

така необходимите пестициди за 

земеделските производители, което 

застрашава доставките на храни и 

застрашава постигането на всички 

цели на регламента, които включват 

запазване на 

конкурентоспособността на селското 

стопанство на Общността; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/9 

Изменение  9 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Бб. като има предвид, че следва да 

се подобрят всички етапи от 

процедурата на одобрение, за да се 

насърчи общественото доверие в 

системата за регулиране на 

веществата в пестицидите; като 

има предвид, че прозрачността на 

дейността на компетентните 

органи, свързана с процеса на издаване 

на разрешения, също следва да се 

подобри; като има предвид, че 

предложението на Комисията за 

преразглеждане на общото 

законодателство в областта на 

храните има за цел да преодолее 

опасенията, свързани с данните и 

доказателствата, представени по 

време на процеса на оценяване, и за да 

повиши прозрачността; 

Or. en 



 

AM\1173440BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/10 

Изменение  10 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че принципът 

на предпазните мерки е основен 

принцип за политиката на Съюза, както 

е предвидено в член 191 от ДФЕС; като 

има предвид, че Регламентът, 

съгласно член 1, параграф 4 от него, се 

основава на принципа на предпазните 

мерки; като има предвид, че решението 

за управлението на риска съгласно 

член 13, параграф 2 трябва да следва 

условията за принципа на 

предохранителните мерки, както е 

предвидено в член 7, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002;  като има 

предвид, че член 7, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда, 

че мерките, приети въз основа на 

принципа на предохранителните 

мерки, трябва да са съразмерни; 

В. като има предвид, че принципът 

на предпазните мерки е основен 

принцип за политиката на Съюза, както 

е предвидено в член 191 от ДФЕС; като 

има предвид, че системата на ЕС за 

издаване на разрешения за продукти 

за растителна защита има най-

ниските максимално допустими 

граници на остатъчни вещества и е 

единствената, която използва 

принципа на предпазните мерки, който 

е кодифициран като конкретна цел в 

законодателството; като има предвид, 

че решението за управлението на риска 

съгласно член 13, параграф 2 от 

регламента трябва  да следва условията 

за принципа на предпазливост, както е 

предвидено в член 7, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002; като има 

предвид, че член 7, параграф 2 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 предвижда, 

че мерките, приети въз основа на 

принципа на предпазливостта, са 

пропорционални; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/11 

Изменение  11 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че няколко 

заинтересовани страни са изразили 

опасения относно оценката на 

глифозата, по-специално що се 

отнася до това дали е била извършена 

независима, обективна и прозрачна 

оценка, дали са приложени правилно 

критериите за класификация на 

Регламент (ЕО) № 1272/2008, дали са 

използвани правилно съответните 

документи с насоки и дали са 

приложени правилно критериите за 

одобрение и принципът на 

предпазните мерки; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/12 

Изменение  12 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че оценката на 

прилагането на Регламента показа, че 

целите за защита на здравето на 

хората и на животните и за опазване 

на околната среда не са постигнати 

изцяло и че могат да бъдат направени 

подобрения, за да се постигнат всички 

цели на Регламента; 

Е. като има предвид, че оценката на 

прилагането на регламента показа, че 

могат да бъдат направени подобрения, 

за да се постигнат всички цели, 

посочени в член 1, параграф 3 от 
регламента; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/13 

Изменение  13 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

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 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 времето, в което могат да 

бъдат извършени оценките ; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/14 

Изменение  14 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Й 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Й. като има предвид, че беше 

установено, че в процеса на вземане на 

решения липсва прозрачност по време 

на цялата процедура – като се 

започне от липсата на публичен 

достъп до пълните проучвания и 

необработените данни и се стигне до 

етапа на управление на риска; 

Й. като има предвид, че беше 

установено, че в процеса на вземане на 

решения липсва прозрачност; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/15 

Изменение  15 

Антия Макинтайър 

от името на групата ECR 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Р 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Р. като има предвид, че 

употребата на продукти за 

растителна защита в райони, 

използвани от широката 

общественост или от уязвими групи, 

е неуместна; 

заличава се 

Or. en 

 

 


