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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/46 

Изменение  46 

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 БФ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БФ. като има предвид, че се 

наблюдава липса на продукти за 

растителна защита с нисък риск; като 

има предвид, че само десет вещества са 

одобрени като продукти за растителна 

защита с нисък риск, от общо почти 500 

налични на пазара на ЕС; като има 

предвид, че липсата на продукти за 

растителна защита с нисък риск 

затрудняват прилагането и 

развитието на интегрираното 

управление на вредителите; като има 

предвид, че тази липса се дължи на 

дългия процес на оценяване, 

разрешаване и регистрация; 

БФ. като има предвид, че се 

наблюдава необходимост от подкрепа 

на ускореното одобряване на нови 

продукти за растителна защита с нисък 

риск; като има предвид, че само десет 

вещества са одобрени като продукти за 

растителна защита с нисък риск, от 

общо почти 500 налични на пазара на 

ЕС; като има предвид, че в 

европейската оценка на Парламента 

за изпълнението на Регламента се 

отбелязва, че е общопризнат факт, че 

броят на наличните активни 

вещества значително намалява; като 

има предвид, че веществата с нисък 

риск трябва да бъдат насърчавани и 

могат да бъдат алтернатива на 

някои вещества; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/47 

Изменение  47 

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 БЦ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЦ. като има предвид, че продуктите 

за растителна защита следва да бъдат 

внимателно оценени в съответствие с 

настоящите научни и технически 

познания преди тяхното разрешаване; 

като има предвид, че недостигът на 

персонал и/или недостатъчното 

финансиране може да доведе до 

предоверяване на оценката, 

извършена за одобрение на активните 

вещества в контекста на решения за 

продукти за растителна защита; 

БЦ. като има предвид, че продуктите 

за растителна защита следва да бъдат 

внимателно оценени в съответствие с 

настоящите научни и технически 

познания преди тяхното разрешаване;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/48 

Изменение  48 

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 БЧ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

БЧ. като има предвид, че при 

процедурата за разрешаване на 

продукти за растителна защита, и по-

специално изискванията за данните за 

оценка на риска, следва да се отчита 

действителната употреба на продуктите 

за растителна защита; 

БЧ. като има предвид, че при 

процедурата за разрешаване на 

продукти за растителна защита, и по-

специално изискванията за данните за 

оценка на риска, вече се отчита 

действителната употреба на продуктите 

за растителна защита; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/49 

Изменение  49 

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 ВБ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВБ. като има предвид, че липсата 

на тези списъци на ЕС затруднява 

задълбочената оценка на риска по 

отношение на продуктите за 

растителна защита; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/50 

Изменение  50 

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 ВВ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВВ. като има предвид, че беше 

изразена загриженост по отношение на 

системата на зониране, и по-специално 

забавянията в процедурата и честите 

пълни или частични повторни оценки на 

заявленията в контекста на взаимното 

признаване, произтичащи от различните 

национални изисквания на моделите за 

оценка на държавите членки в една и 

съща зона; като има предвид, че 

процедурата за взаимно признаване от 

държавите членки имаше за цел да 

опрости процедурите и да повиши 

доверието между държавите членки; 

като има предвид, че прилагането на 

процедурата за взаимно признаване се 

счита за важен инструмент за 

увеличаване на споделянето на работата 

и за гарантиране на спазването на 

сроковете, като същевременно се 

гарантира оптимална защита, и е важно 

за функционирането на вътрешния 

пазар; 

ВВ. като има предвид, че беше 

изразена загриженост по отношение на 

системата на зониране, и по-специално 

забавянията в процедурата и честите 

пълни или частични повторни оценки на 

заявленията в контекста на взаимното 

признаване, произтичащи от различните 

национални изисквания на моделите за 

оценка на държавите членки в една и 

съща зона; като има предвид, че 

процедурата за взаимно признаване от 

държавите членки, принадлежащи към 

конкретна географска зона, има за цел 

– що се отнася до вътрешния пазар – 
да опрости процедурите и да повиши 

доверието между държавите членки; 

като има предвид, че прилагането на 

процедурата за взаимно признаване се 

счита за важен инструмент за 

увеличаване на споделянето на работата 

и за гарантиране на спазването на 

сроковете, като същевременно се 

гарантира оптимална защита за 

потребителите; подчертава, че тези 

забавяния сериозно възпрепятстват 

въвеждането на пазара на ефективни 

и иновативни продукти; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/51 

Изменение  51 

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 ВЗ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВЗ. като има предвид, че в 

последните доклади е подчертан 

значителният спад на биологичното 

разнообразие по отношение на 

птиците и насекомите, по-специално 

на пчелите и другите опрашители; 

като има предвид, че през последните 

27 години се наблюдава спад от над 75 

% на общата биомаса на летящите 

насекоми в защитените зони1; като 

има предвид, че интензифицирането 

на селското стопанство (напр. 

използване на пестициди, 

целогодишна обработка, увеличена 

употреба на торове и честота на 

агрономичните мерки), което не е 

включено в този анализ, може да бъде 

една правдоподобна причина; като 

има предвид, че интензифицирането 

на селското стопанство е свързано с 

цялостно намаляване на 

биологичното разнообразие сред 

растенията, насекомите, птиците и 

други видове; като има предвид, че 

биологичното разнообразие и 

стабилните екосистеми са от основно 

значение, особено пчелите и други 

опрашващи насекоми, за да се осигури 

ВЗ. като има предвид, че 

биологичното разнообразие и 

стабилните екосистеми са от основно 

значение, особено пчелите и други 

опрашващи насекоми, за да се осигури 

здравословен и устойчив 

селскостопански сектор; 

                                                 
1 Вж. Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., et al. (2017) „За период от 

27 години спад от над 75% в общата биомаса на летящите насекоми в защитените зони“. PLoS ONE 

12(10): e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809 



 

AM\1173497BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

здравословен и устойчив 

селскостопански сектор; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/52 

Изменение  52 

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 ВИ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВИ. като има предвид, че забраната 

за използването на открито на три 

неоникотиноида (имидаклоприд, 

клотианидин и тиаметоксам) е 

стъпка в правилната посока; като 

има предвид, че тези забрани не следва 

да бъдат подкопавани от неоправдани 

дерогации по член 53; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/53 

Изменение  53 

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 ВЙ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВЙ. като има предвид, че други 

системни продукти за растителна 

защита следва да бъдат ограничени 

във възможно най-голяма степен, 

включително за третиране на семена, 

ако те представляват опасност за 

човешкото здраве и околната среда; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/54 

Изменение  54 

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 ВК 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВК. като има предвид, че 

използването и установените случаи на 

разрешения за извънредни ситуации, 

издавани съгласно член 53, параграф 2 

от Регламента, постоянно се 

увеличават в рамките на ЕС; като има 

предвид, че някои държави членки 

използват член 53 значително повече от 

други държави членки; като има 

предвид, че в последната оценка на 

ЕОБХ за извънредните разрешения на 

три неоникотиноида се стигна до 

заключението, че в някои случаи тези 

разрешения са били в съответствие с 

определените в законодателството 

разпоредби, докато в други случаи тези 

условия не са били изпълнени; 

ВК. като има предвид, че 

използването и установените случаи на 

извънредни разрешения, издавани 

съгласно член 53, параграф 2 от 

Регламента, се увеличават в някои 

държави членки, като същевременно 

намаляват в други; като има предвид, 

че някои държави членки използват 

член 53 значително повече от други 

държави членки; като има предвид, че в 

последната оценка на ЕОБХ за 

извънредните разрешения на три 

неоникотиноида се стигна до 

заключението, че в някои случаи тези 

разрешения са били в съответствие с 

определените в законодателството 

разпоредби, докато в други случаи тези 

условия не са били изпълнени, и в тези 

случаи последиците от замяната 

следва да бъдат проучени; като има 

предвид, че в последния одитен доклад 

Комисията отбеляза, че в държавите 

членки системите за издаване на 

извънредни разрешения са били 

ефективни при оценката на 

обосновката за предоставяне на този 

вид разрешение за ограничено и 

контролирано използване; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/55 

Изменение  55 

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 ВЛ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВЛ. като има предвид, че 

системните забавяния в процесите на 

издаване на разрешения биха могли да 

доведат и до все по-честото 

използване на извънредни разрешения; 

като има предвид, че прибягването до 

дерогации по член 53 за минимална 

употреба по отношение на специални 

ситуации, различни от настина 

извънредни ситуации, не е 

жизнеспособно, нито подходящо; като 

има предвид, че ЕОБХ следва да проучи 

ефекта от заместването, както и 

наличието на нехимични методи; 

ВЛ. като има предвид, че одитът на 

Комисията относно оценката на 

разрешението за продукти за 

растителна защита в държавите 

членки съдържа заключението, че по-

голямата част от държавите не 

спазват почти всички 

законоустановени крайни срокове 

съгласно регламента и че забавянията 

при издаването на редовно 

разрешение, особено за минимални 

употреби, води до увеличаване на броя 

на заявленията за извънредни 

разрешения; като има предвид, че 

невъзможността за справяне с 

вредителите, особено при 

специалните култури, застрашава 

качеството, разнообразието и 

устойчивото производство на 

хранителни култури в ЕС; като има 

предвид, че рискът за производството 

се изчислява на обща стойност над 

1 милиард евро, включително загуба 

на продукция и допълнителни разходи 

за земеделските стопани; като има 

предвид, че рисковете ще се изострят, 

тъй като населението се увеличава и 

натискът върху използването на 

земята се задълбочава; 

Or. en 


