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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/66 

Изменение  66 

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 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. приветства текущия проект на 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ) за обособяване на 

въздействието от потенциалната 

невротоксичност за развиващия се 

организъм, но счита, че това е 

недостатъчно, докато не бъде 

създадено правно изискване за 

оценяването на това въздействие на 

активни вещества и други 

пестицидни компоненти като част 

от процедурата по разрешаване; ето 

защо призовава Комисията да оцени 

вариантите, за да гарантира, че се 

оценява потенциалната 

невротоксичност за развиващия се 

организъм на активни вещества и други 

компоненти в продуктите за растителна 

защита, като изцяло се вземат под 

внимание надеждни механистични 

методи, с фокус върху хората и без 

участието на животни, за 

оценяването на опасността от 

въздействието на 

невротоксичността за развиващия се 

организъм;  

20. приветства текущия проект на 

Европейския орган за безопасност на 

храните (ЕОБХ) за обособяване на 

въздействието от потенциалната 

невротоксичност за развиващия се 

организъм; отбелязва, че вече 

съществува правно изискване за 

извършване на изследвания на 

развитието и на невротоскичността 

съгласно Регламент (ЕС) № 283/2013 

на Комисията; подчертава, че 

констатациите от тези изследвания 

може да станат причина за 

допълнителни изпитвания за 
невротоксичност за развиващия се 

организъм въз основа на насоките за 

изпитване на ОИСР TG426; ето защо 

призовава Комисията да оцени 

вариантите за гарантиране, че се 

оценява потенциалната 

невротоксичност за развиващия се 

организъм на активни вещества и други 

компоненти в продуктите за растителна 

защита; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/67 

Изменение  67 

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 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. призовава ЕОБХ и Комисията да 

подобрят средствата си за съобщаване 

на информация за риск, за да бъде 

обществеността уведомявана по 

подходящ, разбираем и лесно достъпен 

начин; счита, че е важно да се 

подобрят обществените знания 

относно опасността и риска и 

приемливите и неприемливите 

опасности и рискове, да се повиши 

осведомеността за степента на 

спазване на стойностите на МДГОВ 
в цяла Европа и да се информират 

потребителите за възможните мерки за 

намаляване на риска; 

25. призовава ЕОБХ и Комисията да 

подобрят средствата си за съобщаване 

на информация, за да бъде 

обществеността уведомявана по 

подходящ и лесно разбираем начин 

относно необходимостта от 

продукти за растителна защита в 

производството на безопасни и 

икономически достъпни храни, заедно 

с всички доказани въздействия върху 

човешкото здраве и околната среда; 

изтъква, че това следва да включва 

обяснение на разликата между 

опасност и риск, приемливи рискове и 

установени безопасни употреби, и 

следва да поставя в контекст 

опасностите и рисковете от 

употребата на продукти за 

растителна защита с други химикали 

и вещества, използвани в 

домакинството; препоръчва тази 

информация да бъде лесно достъпна и 

потребителите да са информирани 

относно възможните мерки за 

намаляване на риска; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/68 

Изменение  68 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. призовава за пълно прилагане на 

принципа 3Rs (заместване, намаляване и 

облекчаване); 

26. призовава за пълно прилагане на 

принципа 3Rs (заместване, намаляване и 

облекчаване), за да се намалят 

случаите и въздействието на 

изпитванията върху животни в 

съответствие с политиките на 

Съюза по отношение на научните 

изпитвания; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/69 

Изменение  69 

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 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. призовава Комисията да 

предложи изменение на Регламента, 

така че тя да може да приеме 

работна програма по отношение на 

определянето на ДДЧ за заявленията 

за одобрение, въз основа на критерии 

за независима, обективна и прозрачна 

оценка: експертен опит, ресурси, 

липса на конфликт на интереси, 

релевантност по отношение на 

продукта, технически капацитет и 

способност за постигане на солидни и 

надеждни от научна гледна точка 

резултати в рамките на дадения срок, 

както и всеобхватен процес на 

партньорска проверка и консултация 

със заинтересованите страни по 

начин, сходен със системата за 

повторно одобрение на активни 

вещества; 

заличава се 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/70 

Изменение  70 

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 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. призовава Комисията да 

възложи оценяването на заявленията 

за подновяване на различна държава 

членка от онази, провеждала 

предишни оценявания, при положение 

че може да бъде гарантирано 

необходимото равнище на експертен 

опит и ресурси; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/71 

Изменение  71 

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 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. призовава Комисията да 

гарантира, че ДДЧ стават само онези 

държави членки, които могат да 

осигурят високо качество на 

оценяване и които разполагат с 

ефективни процедури за оценяване на 

конфликти на интереси;  

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173500BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/72 

Изменение  72 

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 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. освен това призовава държавите 

членки отговорно да извършват своите 

одити на лабораториите, сертифицирани 

за добра лабораторна практика (ДЛП), 

както и призовава Комисията да 

създаде система на Съюза за 

проверяване на одитите на 

държавите членки, която да бъде 

ръководена от самата нея;  

37. освен това призовава държавите 

членки отговорно да извършват своите 

одити на лабораториите, сертифицирани 

за добра лабораторна практика (ДЛП); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/73 

Изменение  73 

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 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. взема предвид предложението 

на Комисията относно прозрачността 

и устойчивостта на оценката на ЕС 

на риска в рамките на хранителната 

верига и във връзка с това приветства 

възможността за подобряване на 

текущото положение в това 

отношение; 

38. подчертава значението на 

научнообоснования подход при 

разрешаването на активни вещества, 

прозрачността и ефективното 

съобщаване на рисковете, за да се 

гарантират приемливостта на 

решенията за управление на риска и 

доверието на потребителите; 

отбелязва, че подобряването на 

прозрачността и съобщаването на 

рисковете са две ключови цели от 

неотдавнашното предложение на 

Комисията за реформа на Общото 

законодателство в областта на 

храните (Регламент (ЕО) № 178/2002), 

и приветства възможността за 

укрепване на доверието в системата 

за одобряване; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/74 

Изменение  74 

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 38 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  38а. изразява загриженост във 

връзка с позицията на Парламента на 

първо четене относно реформата на 

Общото законодателство в областта 

на храните (Регламент (ЕО) 

№ 178/2002), която задължава 

дружествата да публикуват данни за 

безопасността в началото на 

процедурата за оценка на риска; 

счита, че даването на възможност на 

трети страни да определят коя 

информация липсва в дадено заявление 

би могло да урони способността на 

ЕОБХ да работи независимо; 

припомня, че ЕОБХ вече позволява на 

заинтересованите страни да 

коментират проучванията, 

възложени в рамките на 

консултацията след публикуването 

на нейния проект на научно 

становище; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/75 

Изменение  75 

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 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. счита, че е важно от 

заявителите да се изисква да 

регистрират всички регулаторни 

изследвания, които ще бъдат 

извършени, в публичен регистър, и да 

се предостави срок за коментари, по 

време на който заинтересовани 

страни да могат да предоставят 

съществуващи данни, за да се 

гарантира, че е взета под внимание 

цялата релевантна информация; 

подчертава, че разпоредбите относно 

публичния регистър също така 

включват регистрация от 

сертифицираната лаборатория на 

датите, на които изследването е 

започнало и е приключило, и 

публикуването на данните от 

контрола, които да бъдат включени в 

регистър на направените вече 

проверки, включително 

методологията на изпитванията, 

които ще бъдат извършени, при 

зачитане на защитата на лични 

данни; счита, че само регулаторни 

изследвания, които са били 

регистрирани, може да бъдат 

представени със заявление; 

заличава се 

Or. en 
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