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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/16 

Изменение  16 

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 Х a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Va. като има предвид, че е важно да се 

води борба с плевелите, вредителите 

по растенията и болестите по 

растенията; като има предвид, че без 

третиране тези плевели и болести 

оказват неблагоприятно въздействие 

върху отглеждането на култури и 

излагат на риск културите, 

развиващи вторични въздействия и 

последици, като например 

микотоксините, които могат да 

оцелеят в крайния продукт и да 

представляват сериозен риск за 

здравето на хората и животните; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/17 

Изменение  17 

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 Ч 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ч. като има предвид, че 

решенията за разрешаване относно 

новоразработени активни вещества и 

продукти за растителна защита 

неизменно се вземат при условия на 

несигурност за отраженията в 

действителността; като има 

предвид, че след получаването на 

разрешение не се извършва 

наблюдение; като има предвид, че 

липсват данни за точните 

количества на всеки приложен 

продукт за растителна защита, за 

изпълнението и ефективността на 

мерките за смекчаване и за 

потенциалните вредни въздействия 

върху здравето на хората и 

животните и върху околната среда; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/18 

Изменение  18 

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 Ш 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ш. като има предвид, че липсата 

на данни се отнася до 

действителните въздействия на 

активни вещества, антидоти, 

синергисти и коформуланти и 

техните метаболити, както и до 

рецептури и смеси на продукти; като 

има предвид следователно, че 

пълното въздействие на пестицидите 

върху здравето на хората и на 

животните, както и върху околната 

среда, не е добре известно; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/19 

Изменение  19 

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 Щ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Щ. като има предвид, че 

пилотният проект „Екологично 

наблюдение на употребата на 

пестициди чрез медоносни пчели“ все 

още не е изпълнен въпреки 

включването му в бюджета на Съюза 

за финансовите години 2017 и 2018; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/20 

Изменение  20 

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 АГ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АГ. като има предвид, че 

понастоящем не съществува правно 

задължение за изпитване на 

активните вещества за тяхната 

невротоксичност за развиващия се 

организъм (DNT), примери за което са 

причиняването на аутизъм, синдром 

на дефицит на вниманието и 

хиперактивност (ADHD) и дислексия; 

като има предвид, че се изискват 

изследвания на токсичността и 

невротоксичността за развиващия се 

организъм и те могат да дадат началото 

на изследвания със специализиран 

проектен замисъл, за да се обърне 

внимание на конкретни опасения; като 

има предвид, че в този контекст ЕОБХ 

работи по текущ проект за разработване 

на алтернативни методи, които не 

включват животни, за проверка на DNT; 

АГ. като има предвид, че се изискват 

изследвания на токсичността и 

невротоксичността за развиващия се 

организъм и те могат да дадат началото 

на изследвания със специализиран 

проектен замисъл, за да се обърне 

внимание на конкретни опасения; като 

има предвид, че в този контекст ЕОБХ 

работи по текущ проект за разработване 

на алтернативни методи, които не 

включват животни, за проверка за  

невротоксичност за развиващия се 

организъм (DNT); 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/21 

Изменение  21 

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 АЙ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЙ. като има предвид, че във връзка 

с прозрачността и конфликтите на 

интереси беше изразена загриженост 

от няколко заинтересовани страни 

относно правото на заявителите да 

избират докладващата държава 

членка (ДДЧ) при първо подаване на 

заявление за одобрение на дадено 

активно вещество; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173494BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/22 

Изменение  22 

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 AЙ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АЙа. като има предвид, че 

методологиите, използвани за 

научната оценка на активни 

вещества под формата на насоки, 

използвани от ЕОБХ и държавите 

членки, невинаги отразяват 

текущото състояние на научно-

техническите познания, както се 

изисква съгласно член 4 от 

Регламента; като има предвид, че 

Регламент (ЕС) № 283/2013 на 

Комисията за установяване на 

изискванията за данни за активни 

вещества следва да бъде редовно 

актуализиран, така че да е съобразен 

със съвременните научно-

техническите познания; като има 

предвид, че Съобщение 2013/C95/01 на 

Комисията остава най-

изчерпателният източник на 

документи с насоки и методи за 

изпитване, въпреки че някои от 

изброените документи може да са 

били заменени и списъкът следва да 

бъде актуализиран; като има предвид, 

че съществуващата регулаторна 

рамка предлага подходяща гъвкавост, 

за да се гарантира, че всяко 

валидирано изпитване може да се 

използва, ако е придружено с 

достатъчна научна обосновка; 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/23 

Изменение  23 

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 АК 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АК. като има предвид, че във връзка 

с прозрачността и конфликтите на 

интереси е изразена загриженост от 

няколко заинтересовани страни и 

относно факта, че ДДЧ, на която 

Комисията е възложила 

отговорността за подновяването на 

доклад за оценка, може да бъде 

същата, която е направила 

първоначалния проект на доклад за 

оценка; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/24 

Изменение  24 

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 AК a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АКа. като има предвид , че в своето 

решение по дело T-257/07 Съдът на 

Европейския съюз заявява, че „за 

определяне на равнището на риска, 

който се счита за неприемлив за 

обществото, институциите са 

обвързани от задължението си да 

гарантират високо равнище на 

защита на общественото здраве, 

безопасността и околната среда . За 

да бъде съвместимо с тази разпоредба 

това високо ниво на защита не 

трябва непременно да бъде най-

високото, което е технически 

възможно. Освен това тези 

институции не могат да възприемат 

изцяло хипотетичен подход по 

отношение на риска и не могат да 

основават своите решения на „нулев 

риск“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/25 

Изменение  25 

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 АК б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АКб. като има предвид, че 

Комисията, с подкрепата на 

държавите членки, одобрява 

активните вещества – въпреки че 

ЕОБХ счита, че те биха могли да 

представляват висок риск за 

околната среда и биологичното 

разнообразие – при условие, че се 

демонстрират безопасни употреби и 

се прилага предпазлив предпазен 

марж, като се взема предвид 

селскостопанската потребност и се 

отдава дължимото внимание на 

действителната доза и технология, 

използвани за тяхното прилагане;  

Or. en 

 

 


