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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/36 

Изменение  36 

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 БЖ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЖ. като има предвид, че за 

съжаление се оказа невъзможно този 

спор да бъде разрешен в специалната 

комисия; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/37 

Изменение  37 

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 БИ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БИ. като има предвид, че така 

наречените Досиета за Монсанто и 

неотдавнашното решение на 

Върховния съд на щата Калифорния 

по дело Диуейн Джонсън/Монсанто 

(дело № CGC-16—550128) и 

последващото обжалване породиха 

опасения относно независимостта и 

конфликтите на интереси в процеса 

на оценка на глифозата; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/38 

Изменение  38 

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 БК 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БК. като има предвид, че решението 

за подновяване на одобрението на 

глифозата не съдържа правно 

обвързващи мерки за намаляване на 

риска на равнището на Съюза; като 

има предвид, че Комисията реши да 

приеме специална препоръка в 

условията за одобрение, според която 

държавите членки следва да обръщат 

специално внимание на риска за 

сухоземните гръбначни животни при 

предоставянето на разрешения за 

продукти за растителна защита, 

съдържащи глифозат; като има 

предвид, че беше установен висок 

дългосрочен риск за почти всички 

употреби на глифозат за нецелеви 

сухоземни гръбначни животни, 

включително бозайници и птици; 

БК. като има предвид, че решението 

за подновяване на одобрението на 

глифосата не съдържа правно 

обвързващи мерки за намаляване на 

риска на равнището на Съюза, докато 

Комисията реши да приеме специална 

разпоредба в условията за одобрение, 

според която държавите членки трябва 

да обръщат специално внимание на 

риска за сухоземните гръбначни 

животни при предоставянето на 

разрешения за продукти за растителна 

защита, съдържащи глифосат; като има 

предвид, че беше установен висок 

дългосрочен риск за почти всички 

употреби на глифосат за нецелеви 

сухоземни гръбначни животни, 

включително бозайници и птици, които 

обаче не бяха идентифицирани като 

критичен проблем в заключението на 

ЕОБХ, тъй като оценката в 

съответствие с член 4, параграф 5 от 

регламента, извършена поне за една 

от представителните употреби, 

показва, че рискът се очаква да бъде 

малък; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/39 

Изменение  39 

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 БЛ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЛ. като има предвид, че ECHA 

стигна до заключението, че 

глифозатът причинява тежко 

увреждане на очите и е токсичен за 

водните организми, като има 

дълготрайни последици; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/40 

Изменение  40 

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 БМ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БМ. като има предвид, че не е ясно 

при какви условия Комисията и 

държавите членки считат, че даден 

риск е неприемлив за околната среда; 

БМ. като има предвид, че в своето 

решение по дело T-257/07 Съдът на 

Европейския съюз заявява, че „при 

определянето на нивото на риска, 

считано за неприемливо за 

обществото, институциите са 

длъжни да осигуряват високо равнище 

на закрила на общественото здраве, 

сигурността и околната среда. За да 

бъде съвместимо с посочената 

разпоредба, това високо равнище на 

закрила не трябва непременно да бъде 

възможно най-високото от 

техническа гледна точка. Освен това 

тези институции не могат да 

приемат чисто хипотетичен подход 

относно риска и да ориентират 

своите решения към „нулево ниво на 

риска“; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/41 

Изменение  41 

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 БН 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БН. като има предвид, че 

Комисията, с подкрепата на 

държавите членки, одобрява 

активните вещества, за които ЕОБХ 

счита, че представляват висок риск 

за околната среда и биологичното 

разнообразие, и това е повод за 

загриженост, като се има предвид, че 

съгласно член 4, параграф 3, буква д) 

от Регламента продукт за 

растителна защита не бива да има 

неприемливи последици за околната 

среда; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/42 

Изменение  42 

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 БО 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БО. като има предвид, че в своето 

решение по дело 12/2013/MDC от 18 

февруари 2016 г. Европейският 

омбудсман заяви, че предоставянето на 

потвърждаваща информация не следва 

да се отнася за изискванията към 

данните, които са съществували към 

момента на подаване на заявлението във 

връзка с оценката на рисковете за 

здравето и за които са налице 

подходящи документи с насоки; 

БО. като има предвид, че в своето 

решение по дело 12/2013/MDC от 18 

февруари 2016 г. Европейският 

омбудсман отбелязва заявлението на 

Комисията, че предоставянето на 

потвърждаваща информация не следва 

да се отнася за изискванията към 

данните, които са съществували към 

момента на подаване на заявлението във 

връзка с оценката на рисковете за 

здравето и за които са налице 

подходящи документи с насоки; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/43 

Изменение  43 

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 БП 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БП. като има предвид, че 

потвърждаващите данни обикновено 

не подлежат на същата научна 

проверка или оценка като данните, 

представени в първоначалното 

заявление, тъй като не са 

систематично предмет на 

партньорска оценка на ЕОБХ; като 

има предвид, че в решението си от 

2016 г. Европейският омбудсман 

прикани Комисията да обмисли дали 

отсега нататък цялата 

потвърждаваща информация следва 

системно да бъде предмет на 

партньорска проверка на ЕОБХ и дали 

документите с насоки следва да 

бъдат съответно изменени; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/44 

Изменение  44 

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 БР 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БР. като има предвид, че въз основа 

на доклада за последващите действия, 

представен от Комисията през 

февруари 2018 г. по отношение на 

десет активни вещества, разгледани в 

контекста на проучването на 

омбудсмана, процедурата на 

потвърждаващите данни е довела до 

това две активни вещества — 

халоксифоп-Р и малатион, които в 

противен случай биха били 

ограничени, да останат на пазара за 

продължителен период от време; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173496BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/45 

Изменение  45 

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 БТ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БТ. като има предвид, че въпреки 

рисковете, установени от ЕОБХ в 

заключенията му относно активните 

вещества, Комисията често оставя на 

държавите членки мерките за 

смекчаване на риска, независимо от 

предоставената ѝ по силата на 

регламента възможност да ги налага на 

равнището на ЕС; като има предвид, че 

този подход беше осъден от 

Европейския омбудсман в решението ѝ 

по дело 12/2013/MDC; 

БТ. като има предвид, че рискове са 

установени от ЕОБХ в заключенията му 

относно активните вещества, но 

Комисията често оставя решението за 

мерките за намаляване на риска да 

бъде взето от държавите членки, 

които имат експертен опит, 

съответстващ на специфичните 

потребности на съответната 

държава, независимо от предоставената 

ѝ по силата на регламента възможност 

да ги налага на равнището на ЕС; като 

има предвид, че този подход беше 

осъден от Европейския омбудсман в 

решението ѝ по дело 12/2013/MDC; 

като има предвид, че Омбудсманът 

заявява, че разбира, че точното 

определяне на мерките за смекчаване 

следва да бъде оставено на 

националните органи, като признава, 

че това е най-подходящото равнище, 

за да се гарантира, че те са 

адаптирани към специфичните 

земеделски, почвени и климатични 

условия и към местните 

селскостопански практики; 

Or. en 

 

 


