
 

AM\1173498BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/56 

Изменение  56 

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 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита, че въпреки че ЕС 

разполага с една от най-строгите 

системи в света, е необходимо както 

самият Регламент, така и неговото 

изпълнение да бъдат подобрени, за да 

може той да постигне своята цел; 

1. счита, че въпреки че ЕС 

разполага с една от най-строгите 

системи в света, и като приветства 

продължаващото подобряване на 

регламента и по-специално текущия 

законодателен преглед на общото 

законодателство в областта на 

храните (Регламент (ЕО) № 178/2002), 

дори системите с най-строги 

изисквания могат винаги да бъдат 

подобрени, включително на 

равнището на прилагане; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/57 

Изменение  57 

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 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират 

пълно и единно прилагане на 

критериите за изключване на 

активни вещества, които са 

мутагенни, канцерогенни или 

токсични за репродукцията или имат 

свойства, нарушаващи функциите на 

ендокринната система; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/58 

Изменение  58 

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 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. призовава Комисията и 

държавите членки в ролята им на 

инстанции, отговорни за 

управлението на риска, да прилагат 

надлежно принципа на предпазните 

мерки, когато след оценка на 

наличната информация бъде 

установена възможността за вредно 

въздействие върху здравето, но все 

още е налице научна несигурност, 

като се приемат временни мерки за 

управление на риска, необходими за 

гарантиране на високо равнище на 

защита на човешкото здраве ; 

6. отбелязва, че имаше опасения 

относно изпълнението на принципа 

на предпазливост, но случаи като 

Регламент за изпълнение № 781/2013 
на Комисията относно фипронила и 

Регламент за изпълнение № 485/2013 

относно неоникотиноидите (ЕК, 

април), както и неодобрението след 

влизането в сила на Регламент 

№ 1107/2009 на 22 вещества  показва, 

че принципът на предпазливост се 

спазва; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/59 

Изменение  59 

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 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства препоръката на 

Механизма за научни становища 

Комисията да улесни по-широката 

обществена дискусия, за да създаде 

споделена в целия ЕС визия за 

производството на храни, включително 

за ролята на продуктите за растителна 

защита в това производство; счита, че 

подобни съображения следва да вземат 

предвид, наред с други фактори, 

качеството, безопасността, достъпността 

и икономическата достъпност на 

храната за потребителите, 

справедливите приходи и дългосрочната 

устойчивост на селскостопанското 

производство, изменението на климата и 

краткосрочните и дългосрочните 

рискове и ползи за здравето на хората и 

животните и околната среда, свързани с 

различните сценарии за употребата на 

продукти за растителна защита, 

включително  интегрираното 

управление на вредителите и 

възможността такива продукти да не 

се употребяват; 

8. приветства препоръката на 

Механизма за научни становища 

Комисията да улесни по-широката 

обществена дискусия, за да създаде 

споделена в целия ЕС визия за 

производството на храни, включително 

за ролята на продуктите за растителна 

защита в това производство; счита, че 

подобни съображения следва да вземат 

предвид, наред с други фактори, 

качеството, безопасността, достъпността 

и икономическата достъпност на 

храната за потребителите, 

справедливите приходи и дългосрочната 

устойчивост на селскостопанското 

производство, включително с оглед на 

отговорността на Съюза да 

допринася за продоволствената 

сигурност за нарастващото 

население на света в съответствие с 

втората цел за устойчиво развитие 

(ЦУР2), изменението на климата и 

краткосрочните и дългосрочните 

рискове и ползи за здравето на хората и 

животните и околната среда, свързани с 

различните сценарии за употребата на 

продукти за растителна защита, 

включително  интегрираното 

управление на вредителите; отбелязва, 

че неизползването на продукти за 

растителна защита също носи 
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рискове; изтъква, че продуктите за 

растителна защита предпазват 

транспортните коридори и градските 

райони от плевели, които служат за 

убежище на вредители, и 

контролират инвазивните видове 

като например японската пача трева, 

които застрашават основите на 

сградите, защитите от наводнения и 

биологичното разнообразие; счита, че 

рисковете и ползите за околната 

среда от алтернативните 

нехимически техники също следва да 

бъдат оценени; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/60 

Изменение  60 

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 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. призовава Комисията да се 

позове на своя Механизъм за научни 

становища при изготвянето на 

предложения за подобряване на 

прилагането на настоящата 

регулаторна рамка, включително на 

резултатите от текущата оценка на 

регламента, провеждана от 

Европейската комисия в рамките на 

програмата REFIT; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/61 

Изменение  61 

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 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че в рамките на системата 

на ЕС следва да се обърне по-голямо 

внимание на широката употреба и 

нецелесъобразна профилактична 
употреба на продуктите за растителна 

защита и последиците от това върху 

човешкото здраве, здравето на 

животните и околната среда, както и 

върху изграждането на резистентност в 

целевия организъм ; 

9. счита, че в рамките на системата 

на ЕС следва да бъде обърнато по-

голямо внимание на риска от 

злоупотреби и неправилна употреба на 

продукти за растителна защита, 

включително методите за 

профилактично приложение, както и 
на тяхното въздействие върху 

околната среда и върху изграждането на 

резистентност; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/62 

Изменение  62 

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 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. признава, че профилактичната 

употреба на продукти за растителна 

защита може в много случаи да 

намали нуждата от допълнителна 

химическа или нехимическа 

интервенция и когато е балансирана, 

може да има положително 

въздействие от гледна точка на 

околната среда; разбира, че в някои 

случаи няма алтернативи на 

продуктите за растителна защита за 

третиране на появата на плевели или 

на установени популации от 

вредители или зарази, така че 

профилактичната употреба е 

единствената възможност да се 

предотврати намаляването на 

количеството и качеството на 

реколтата; също така потвърждава, 

че някои продукти за растителна 

защита, поради своя начин на 

действие, трябва да се прилагат 

преди появата на плевели, за да бъдат 

ефективни; следователно счита, че 

подходящите профилактични 

приложения следва да останат част 

от наличния набор от начини за 

третиране и защити в инвентара на 

земеделските стопани; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/63 

Изменение  63 

Антия Макинтайър 

от името на комисията по конституционни въпроси 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. призовава Комисията и 

държавите членки да не допускат 

повече употребата на продукти за 

растителна защита в зони, 

използвани от широката 

общественост или от уязвими групи 

по смисъла на определението в 

член 12, буква а) от Директива 

2009/128/ЕО; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/64 

Изменение  64 

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 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. призовава за създаването на 

ефективна система за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара с 

цел систематично наблюдение на 

реалното въздействие от употребата 

на продукти за растителна защита върху 

здравето на хората и животните и върху 

околната среда като цяло, включително 

в дългосрочен план; подчертава, че 

системата за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара 

следва да гарантира за продуктите за 

растителна защита ефективно 

събиране на данни и информираност 

на всички заинтересовани страни и да 

бъде прозрачна и обществено 

достъпна; призовава ЕОБХ и ECHA да 

разработят хармонизирани насоки за 

ефективно проследяване на 

безопасността след пускане на пазара 
в тази област; 

15. призовава за създаването на 

ефективна система за проследяване на 

безопасността след пускане на пазара с 

цел наблюдение на въздействието от 

употребата на продукти за растителна 

защита върху селскостопанската 

производителност, както и върху 

здравето на хората и животните и върху 

околната среда като цяло; счита, че 

дирекция „Одити и анализи в 

областта на здравеопазването и 

храните“ на Комисията може да 

изиграе важна роля в това 

отношение; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/65 

Изменение  65 

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 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава Комисията да 

проведе епидемиологично проучване на 

реалното въздействие на продуктите 

за растителна защита върху 

човешкото здраве; 

заличава се 

Or. en 

 

 


