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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/86 

Изменение  86 

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 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. призовава към предоставяне на 

достатъчно ресурси, за да може да 

бъдат завършени мониторингът и 

анализът по отношение на околната 

среда след пускане на пазара, 

включително мониторингът на 

остатъчните вещества от 

пестициди в почвите и праха, 

резултатите от който следва да 

бъдат споделени с ЕОБХ;  

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/87 

Изменение  87 

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 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. призовава Механизма на 

Комисията за научни становища да 

действа при поискване като 

медиатор при научни противоречия 

относно активни вещества;  

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/88 

Изменение  88 

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 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. призовава Механизма за научни 

становища да започне систематичен 

преглед на всички налични 

изследвания относно 

канцерогенността на глифозата и 

рецептурите на основата на 

глифозат с оглед оценяване на това 

дали би било обосновано 

преразглеждането на одобрението на 

глифозата в съответствие с член 21 

от Регламента; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/89 

Изменение  89 

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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. изразява дълбоко съжаление 

относно многобройните забавяния на 

равнище държави членки и на равнище 

Комисия преди и след партньорската 

проверка, извършена от ЕОБХ, и по-

специално забавянето на оценката на 

веществата, които отговарят на 

критериите за изключване, и 

настоятелно призовава ДДЧ и 

Комисията да спазват крайните срокове, 

определени в Регламента;  

76. изразява дълбоко съжаление 

относно многобройните забавяния на 

равнище държави членки преди и след 

партньорската проверка, извършена от 

ЕОБХ, и по-специално забавянето на 

оценката на веществата, които отговарят 

на критериите за изключване, и 

настоятелно призовава ДДЧ и 

Комисията да спазват крайните срокове, 

определени в Регламента; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/90 

Изменение  90 

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 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. призовава Комисията строго да 

ограничи използването на процедурата 

на потвърждаваща информация до 

нейното предназначение, изложено в 

член 6, буква е) от Регламента, а 

именно, ако по време на процеса на 

оценяване или в резултат на нови 

научни и технически знания бъдат 

въведени нови изисквания; счита, че 

опазването на общественото здраве и 

околната среда трябва да бъдат основен 

приоритет, като същевременно на 

заявителите трябва да се предоставят 

надеждни срокове за получаване на 

разрешение; подчертава, че пълните 

досиета са изключително важни за 

одобренията на активни вещества; 

изразява съжаление, че процедурата 

на дерогация чрез потвърждаваща 
информация е довела до това поне до 

две активни вещества, които иначе 

биха били ограничени, да останат на 

пазара за продължителен период от 

време;  

80. призовава Комисията да 

осъществи оценка на използването на 

процедурата на потвърждаваща 

информация и да ограничи 

прилагането ѝ до предназначението, 

изложено в член 6, буква е) от 

Регламента, а именно, ако по време на 

процеса на оценяване или в резултат на 

нови научни и технически знания бъдат 

въведени нови изисквания; счита, че 

опазването на общественото здраве и 

околната среда трябва да бъдат основен 

приоритет, като същевременно на 

заявителите трябва да се предоставят 

надеждни срокове за получаване на 

разрешение; подчертава, че пълните 

досиета са изключително важни за 

одобренията на активни вещества; 

отбелязва , че в абсолютно 

мнозинство от случаите 

потвърждаващата информация 

напълно потвърждава решенията на 

Комисията за одобрение и че само в 

два от тези случаи оценката на 

потвърждаващата информация 

доведе до приемането на 

допълнителни мерки за управление на 

риска; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/91 

Изменение  91 

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 83 

 

Предложение за резолюция Изменение 

83. призовава също така 

Комисията да гарантира, че 

мониторингът след пускането на 

пазара ще оценява ефективността и 

ефикасността на приложените 

мерки за смекчаване на риска;  

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173502BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/92 

Изменение  92 

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 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. призовава Комисията, в 

съответствие с резолюцията си от 15 

февруари 2017 г. относно биологични 

пестициди с нисък риск и резолюцията 

си от 13 септември 2018 г. относно 

прилагането на Регламента, преди края 

на настоящия си мандат да представи 

специфично законодателно 

предложение за изменение на 

Регламента извън текущата процедура 

по REFIT, с цел да се даде възможност 

за щателна висококачествена ускорена 

процедура за оценка, разрешаване и 

регистрация;  

86. призовава Комисията, в 

съответствие с резолюцията си от 15 

февруари 2017 г. относно биологични 

пестициди с нисък риск и резолюцията 

си от 13 септември 2018 г. относно 

прилагането на Регламента, преди края 

на настоящия си мандат да представи 

специфично законодателно 

предложение за изменение на 

Регламента извън текущата процедура 

по REFIT, с цел да се даде възможност 

за щателна висококачествена процедура 

за оценка, разрешаване и регистрация; 

подчертава, че продуктите за 

растителна защита от биологичен 

произход следва да бъдат подложени 

на същите строги оценки като 

другите вещества; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/93 

Изменение  93 

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 88 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. призовава Комисията да извърши 

задълбочена оценка на зоналната 

система, за да оцени как най-добре да 

се гарантира правилната 

хармонизирана научна оценка на 

продуктите за растителна защита, като 

същевременно се гарантират 

отговорностите на държавите 

членки за разрешаването, 

ограничаването или отказа им, както 

и да преразгледа ограниченията за 

отказ на разрешение;  

88. приветства идеята и целите 

на системата за зонална оценка и 

припомня, че по принцип тази 

система следва да води до 

разрешаване на продуктите за 

растителна защита, което е по-

своевременно и ефикасно от гледна 

точка на разходите за всички 

заинтересовани страни; изразява 

съжаление, че въпреки целта за 

избягване на двойното оценяване, 

работата на комисията PEST 

показва, че има разлики в начина, по 

който зоните прилагат процедурите 

по взаимно признаване; изисква 

Комисията и държавите членки да 

предприемат действия за подобряване 

на функционирането и 

ефективността на зоналната 

система чрез укрепване на 

координацията и пълно прилагане на 

взаимното признаване; във връзка с 

това призовава Комисията да извърши 

задълбочена оценка на зоналната 

система; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/94 

Изменение  94 

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 92 

 

Предложение за резолюция Изменение 

92. призовава държавите членки да 

гарантират, че всички продукти за 

растителна защита се подлагат на 

подходящи оценки, включително на 

сценарии на експозиция, въз основа на 

данните, получени за самия продукт за 

растителна защита, и счита, че 

екстраполирането на данни за 

продукти за растителна защита 

следва да не се извършва въз основа на 

данни, получени за активни вещества, 

освен ако това е научно обосновано и 

потвърдено като надеждно от 

мониторинга след пускането на 

пазара; 

92. призовава държавите членки да 

гарантират, че всички продукти за 

растителна защита се подлагат на 

подходящи оценки, включително на 

сценарии на експозиция, въз основа на 

данните, получени за самия продукт за 

растителна защита; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/95 

Изменение  95 

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 96 

 

Предложение за резолюция Изменение 

96. 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;  

96. призовава за предоставяне на 

публичен достъп до гореспоменатите 

изследвания, включително до 

подкрепящите данни и информация, 

свързана със заявления за разрешение, в 

машинночетим формат 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 

 

 


