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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/26 

Изменение  26 

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 AН a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АНа. като има предвид, че 

доказателствената тежест следва 

да остане у заявителя, за да се 

гарантира, че не се изразходват 

публични средства за изследвания, 

които в крайна сметка биха могли да 

облагодетелстват частни интереси; 

като има предвид същевременно, че на 

всеки етап от процедурата за 

издаване на разрешение трябва да се 

гарантира прозрачност при пълно 

съответствие с правата върху 

интелектуалната собственост, като 

също така трябва да се гарантира, че 

в целия Съюз последователно се 

спазват принципите на добра 

лабораторна практика; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/27 

Изменение  27 

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 АО 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АО. като има предвид, че няколко 

заинтересовани страни изразиха 

загриженост относно установения 

от законодателството подход за 

оценяване, по-специално по 

отношение на това кой следва да 

представи научните изследвания и 

доказателства за оценката на 

активните вещества, кой следва да 

предостави рецензирана от експерти 

научна литература и кой следва да 

оцени проучванията; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/28 

Изменение  28 

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 АЦ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЦ. като има предвид, че е 

установено, че когато действат като 

ДДЧ, отделните държави членки 

използват различни практики, когато 

става въпрос за препратки към 

резюметата на заявителя на рецензирана 

от експерти литература; като има 

предвид, че е основно правило във 

всяка научна работа ясно да са 

указани изявленията, направени от 

други, чрез използване на кавички; 

АЦ. като има предвид, че е 

установено, че когато действат като 

ДДЧ, отделните държави членки 

използват различни практики, когато 

става въпрос за препратки към 

резюметата на заявителя на рецензирана 

от експерти литература; като има 

предвид, че всяка практика е в 

съответствие със задълженията на 

докладващите държави членки, а 

именно да проверяват 

предоставената от заявителя 

информация и, когато е приложимо, 

да коригират и изменят 

информацията въз основа на 

критичен анализ; като има предвид, 

че ЕОБХ потвърди, че не 

съществуват изисквания, които да 

попречат на докладващите държави 

членки да включат текст директно в 

проекта на доклад за оценка (ПДО), 

когато докладващите държави 

членки са съгласни с обобщението или 

оценката; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/29 

Изменение  29 

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 АЧ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АЧ. като има предвид, че 

Парламентът признава дебата по 

прегледа на научната литература в 

доклада за оценка на риска относно 

глифозата от германския Федерален 

институт за оценка на риска (BfR); като 

има предвид, че няколко 

заинтересовани страни изразиха 

загриженост, че важни елементи за 

оценка в проекта на доклад за оценка на 

риска относно глифозата са взети от 

заявлението, без да бъдат ясно 

посочени като препратки; 

АЧ. като има предвид, че 

Парламентът признава 

недоразуменията, предизвикани от 

някои поканени членове на 

експертната група по прегледа на 

научната литература в доклада за оценка 

на риска относно глифозата от 

германския Федерален институт за 

оценка на риска (BfR); като има 

предвид, че Парламентът е 

удовлетворен от обстойните и 

многократни разяснения, 

предоставени от компетентния 

национален орган и от европейските 

регулаторни агенции, според които 

BfR е съставил проекта на доклад за 

оценка в съответствие със 

стандартната процедура, което 

предоставя възможност на 

докладващата държава членка, след 

като провери предоставената 

информация и при условие че е 

съгласна с обобщението или 

оценката, да включи части от 

заявлението непосредствено в проекта 

на доклад за оценка; 

Or. en 



 

AM\1173514BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/30 

Изменение  30 

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 АШ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

АШ. като има предвид , че 

надеждността на системата на Съюза за 

разрешаване на продукти за растителна 

защита зависи до голяма степен от 

общественото доверие в ЕОБХ, 

предоставящ научните становища, въз 

основа на които се вземат решения по 

отношение на безопасността на храните 

в Европа; като има предвид, че 

намаляващото обществено доверие в 

ЕОБХ е повод за загриженост;  

АШ. като има предвид , че 

надеждността на системата на Съюза за 

разрешаване на продукти за растителна 

защита зависи до голяма степен от 

общественото доверие в ЕОБХ, 

предоставящ научните становища, въз 

основа на които се вземат решения по 

отношение на безопасността на храните 

в Европа;  

Or. en 



 

AM\1173514BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/31 

Изменение  31 

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 AШ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  АШа. като има предвид, че 

непрестанните усилия от страна на 

ЕОБХ да усъвършенства системата 

си с цел да гарантира независимост и 

управлението на евентуални 

конфликти на интереси получиха 

висока оценка от Европейската 

сметна палата, според която 

системата, чиято най-скорошна 

актуализация беше извършена през 

юни 2017 г., е най-добре развитата от 

системите на всички агенции, 

одитирани през 2012 г.;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/32 

Изменение  32 

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 ББ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ББ. като има предвид, че 

Международната агенция за изследване 

на рака (IARC) класифицира глифозата 

като вероятно канцерогенен за хората 

(група 2А) съгласно номенклатурата си 

(еквивалентна на категория 1B в 

Регламент (ЕО) № 1272/2008); като има 

предвид, че след преглед на наличната 

информация, включително оценката 

на IARC, ЕОБХ и ECHA, европейските 

агенции, отговорни за предоставянето 

на научни оценки, които са в основата 

на решенията на ЕС за управление на 

риска, стигнаха до заключението, че 

съгласно разпоредбите на Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 класифицирането 

като канцероген не е обосновано; 

ББ. като има предвид, че 

Международната агенция за изследване 

на рака (IARC) класифицира глифозата 

като вероятно канцерогенен за хората 

(група 2А) съгласно номенклатурата си 

(еквивалентна на категория 1B в 

Регламент (ЕО) № 1272/2008), която не 

е определена като основа за 

вземането на регулаторни решения; 

като има предвид, че европейските 

агенции, отговорни за предоставянето 

на научни оценки, относими към 

решенията на ЕС за управление на риска 

– ЕОБХ и ECHA, след преглед на 

цялата налична информация, 

включително оценката на 

Международната агенция за 

изследване на рака (IARC), стигнаха 

до следното заключение: „малко 

вероятно е глифозатът да 

представлява канцерогенен риск за 

хората и доказателствата не 

подкрепят класифицирането по 

отношение на канцерогенния му 

потенциал съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/20081a“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/33 

Изменение  33 

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 ББ a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ББа. като има предвид, че в 

преамбюла на всяка една монография 

на IARC се посочва, че „не се дава 

препоръка по отношение на 

регулирането или 

законодателството, които са 

отговорност на отделните 

правителства или други 

международни организации"; като 

има предвид, че класификациите на 

IARC и оценките на компетентни 

органи на трети държави не играят 

официална роля в процеса на вземане 

на решения в Съюза; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/34 

Изменение  34 

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 БГ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БГ. като има предвид, че 

впоследствие няколко други 

компетентни органи по света, 

включително на САЩ, Канада, Нова 

Зеландия, Австралия и Япония, 

извършиха нови оценки на глифозата и 

стигнаха до заключението, че той не е 

канцерогенен; като има предвид, че 

глифозатът все още се преразглежда от 

американската Агенция за опазване на 

околната среда, в чийто проект за 

екологична оценка на риска ясно се 

посочва, че съществува потенциал за 

въздействие върху птиците, 

бозайниците, сухоземните и водните 

растения; 

БГ. като има предвид, че 

впоследствие няколко други 

компетентни органи по света, 

включително на САЩ, Канада, Нова 

Зеландия, Австралия и Япония, 

извършиха нови оценки на глифозата и 

са съгласни с извършената от ЕОБХ 

оценка, в която се прави заключението, 

че той не е канцерогенен; като има 

предвид, че глифозатът все още се 

преразглежда от американската Агенция 

за опазване на околната среда, в чийто 

проект за екологична оценка на риска 

ясно се посочва, че съществува 

потенциал за въздействие върху 

птиците, бозайниците, сухоземните и 

водните растения; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/35 

Изменение  35 

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 БЕ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЕ. като има предвид, че е 

изразявана и продължава да бъде 

изразявана загриженост от някои 

заинтересовани страни за становищата 

на ЕОБХ и ECHA относно 

заключенията им в полза на 

некласифицирането на глифозата като 

канцерогенен; 

БЕ. като има предвид, че въпреки 

широкия консенсус сред 

компетентните органи по цял свят, 
някои групи от заинтересовани страни 

продължават да изразяват съмнения 

в становищата на ЕОБХ и ECHA 

относно заключенията им в полза на 

некласифицирането на глифозата като 

канцерогенен; като има предвид, че 

тези опасения бяха изразявани в 

присъствието на ЕОБХ и ECHA, 

които на свой ред представиха 

мотивирано разяснение на своите 

заключения; 

Or. en 

 

 


