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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/76 

Изменение  76 

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 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. призовава за предоставяне на 

публичен достъп до гореспоменатите 

изследвания, включително до 

подкрепящите данни и информация, 

свързана със заявления за разрешение, в 

машинночетим формат и в тяхната 

цялост, за да се гарантира прозрачност, 

като по този начин се даде 

възможност за своевременен 

независим контрол, при същевременна 

защита на личните данни и 

гарантиране, че тези, които са 

поискали изследванията, могат да ги 

използват само за нетърговски цели, 

така че да се защитят съответните 

права върху интелектуалната 

собственост; 

41. призовава за предоставяне на 

публичен достъп до гореспоменатите 

изследвания, включително до 

подкрепящите данни и информация, 

свързана със заявления за разрешение, в 

машинночетим формат и в тяхната 

цялост, за да се гарантира прозрачност, 

при пълно зачитане на правата върху 

интелектуалната собственост и на 

подходящ етап от процедурата на 

одобряване; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/77 

Изменение  77 

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 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. призовава Комисията да 

прецени дали би било целесъобразно 

вече да не се изисква от заявителя да 

предоставя научно рецензирана 

общодостъпна литература относно 

активното вещество и свързани с 

него рецептури, вместо тази задача 

да бъде възложена на ДДЧ, която да 

бъде подпомагана от ЕОБХ; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/78 

Изменение  78 

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 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. подчертава, че научно 

рецензираната общодостъпна 

литература, когато е налице, следва да 

има равностойна тежест при 

оценката, както и изследванията, 

основани на ДЛП; признава и двете 

като принос към оценката, както и че 

те следва да се преценяват според 

относителното качество на 

изследванията и тяхната връзка с 

разглежданото заявление; 

43. подчертава, че научно 

рецензираната общодостъпна 

литература, както и изследванията, 

основани на ДЛП, могат да се считат 

като принос към оценката, и че те 

следва да се преценяват според 

относителното качество на 

изследванията и тяхната връзка с 

разглежданото заявление; счита за 

нерелевантно това, кой извършва и 

финансира проучванията, при условие 

че тези проучвания се изготвят, 

провеждат и докладват в 

съответствие с научните стандарти 

и се оценяват въз основа на тяхната 

научна стойност; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/79 

Изменение  79 

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 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. призовава Комисията да 

направи оценка на това, дали би било 

целесъобразно вече да не се изисква от 

заявителя да оценява данните, които 

трябва да се предоставят като част 

от заявлението, и тази задача да бъде 

възложена на ДДЧ; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/80 

Изменение  80 

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 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. призовава за независима 

преоценка на действащите правила за 

рецензирането на литература, така 

че да се гарантира, че са взети 

предвид всички релевантни 

изследвания; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/81 

Изменение  81 

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 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. призовава Комисията да 

определи максимално допустими 

граници на остатъчни вещества за 

почвите и повърхностните води, 

като използва, наред с друго, данните, 

събирани посредством мониторинга 

на околната среда след пускането на 

пазара; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/82 

Изменение  82 

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 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. призовава ЕОБХ редовно да 

актуализира своите документи с насоки 

в съответствие с най-новите развития 

във всички релевантни области, с цел да 

се оценят краткосрочните и 

дългосрочните последици от 

равнищата на остатъчни вещества 

от активните вещества, 

рецептурите и смесите в 

повърхностните води, почвата, 

вятъра и праха; 

58. призовава ЕОБХ редовно да 

актуализира своите документи с насоки 

в съответствие с най-новите развития 

във всички релевантни области; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/83 

Изменение  83 

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 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. призовава Комисията и 

държавите членки, в рамките на 

Постоянния комитет по растенията, 

животните, храните и фуражите 

(Комитет PAFF), да приемат без 

забавяне неприети до момента насоки, 

включително актуализираните 

насоки за пчелите, използвани от 

ЕОБХ при неотдавнашно 

преразглеждане на три 

неоникотиноида; 

60. призовава Комисията и 

държавите членки, в рамките на 

Постоянния комитет по растенията, 

животните, храните и фуражите 

(Комитет PAFF), да приемат без 

забавяне неприети до момента насоки; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/84 

Изменение  84 

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 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. призовава ЕОБХ да продължи да 

актуализира документа за насоки за 

пчелите независимо от приемането на 

разглежданите насоки, така че да 

вземе предвид други видове 

опрашители, както и въздействията на 

смесите и техническата осъществимост; 

61. призовава ЕОБХ да продължи да 

актуализира документа за насоки за 

пчелите, така че да вземе предвид други 

видове опрашители, както и 

въздействията на смесите и 

техническата осъществимост; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/85 

Изменение  85 

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 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. призовава ЕОБХ, Комисията и 

държавите членки да прилагат 

допълнителен коефициент на 

безопасност при изчисляване на 

„безопасните“ дози на експозиция с 

оглед справяне с потенциалната 

токсичност на сместа в случаи на 

голяма остатъчна несигурност, 

която не може да бъде намалена 

посредством допълнителни 

изпитвания на смеси; 

заличава се 

Or. en 

 

 


