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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/96 

Изменение  96 

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 97 

 

Предложение за резолюция Изменение 

97. призовава Комисията да 

направи оценка на това, дали би било 

целесъобразно, на ЕОБХ да се възложи 

отговорността за оценката на риска 

на продуктите за растителна 

защита, като същевременно се запази 

това, че действителното решение 

относно разрешаването на продукти 

за растителна защита следва да се 

извършва на национално равнище, за 

да се вземат предвид специфичните за 

всяка държава ситуации; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173503BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/97 

Изменение  97 

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 98 

 

Предложение за резолюция Изменение 

98. настоятелно призовава 

държавите членки да повишат 

ефективността чрез по-добра зонална и 

междузонална координация с цел по-

добро споделяне на работното 

натоварване и оптимално използване на 

ресурсите на всяка държава членка, 

както и да предоставят дерогациите 

съобразно член 53 от Регламента само 

при стриктно спазване на 

съществуващите изисквания; 

98. настоятелно призовава 

държавите членки да повишат 

ефективността чрез по-добра зонална и 

междузонална координация с цел по-

добро споделяне на работното 

натоварване и оптимално използване на 

ресурсите на всяка държава членка, 

както и да предоставят дерогациите 

съобразно член 53 от Регламента само 

когато такива дерогации са в 

съответствие с Регламента, т.е.: са 

ограничени до срок, не по-дълъг от 

120 дни; за ограничена и 

контролирана употреба; и се 

използват когато дадена мярка е 

необходима поради заплаха, която не 

може да бъде овладяна чрез други 

разумни средства; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/98 

Изменение  98 

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 100 

 

Предложение за резолюция Изменение 

100. призовава държавите членки да 

прилагат по-добре националните 

процедури за издаване на разрешения, 

за да ограничат дерогациите и 

удълженията по член 53 от 

Регламента до действителни 

извънредни ситуации; призовава 

държавите членки да прилагат 

стриктно член 53 от Регламента, да 

приемат и да разглеждат само пълни 

заявления за дерогации и да 

предоставят на Комисията и на 

другите държави членки само пълни 

уведомления за дерогации; 

100. призовава държавите членки да 

прилагат стриктно законово 

установените крайни срокове по 

отношение на елементите на 

разрешаването на продукти за 

растителна защита като цяло, и по-

специално по отношение на 

минималните употреби; подчертава, 

че по-доброто спазване на законово 

установените крайни срокове следва 
да допринесе за намаляване на 

необходимостта от извънредни 

разрешения съгласно член 53; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/99 

Изменение  99 

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 101 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. призовава Комисията да използва 

пълноценно своите права за контрол 

съобразно член 53, параграфи 2 и 3, за 

да ограничи дерогациите и 

удължаванията, предоставяни 

съобразно член 53, до обосновани 

ситуации на спешност; 

101. призовава Комисията да използва 

пълноценно своите права за контрол 

съобразно член 53, параграфи 2 и 3, за 

да гарантира, че дерогациите и 

удължаванията са в съответствие с 

Регламента, т.е.: са ограничени до 

срок, не по-дълъг от 120 дни; за 

ограничена и контролирана употреба; 

и се използват когато дадена мярка е 

необходима поради заплаха, която не 

може да бъде овладяна чрез други 

разумни средства; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/100 

Изменение  100 

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 102 

 

Предложение за резолюция Изменение 

102. призовава държавите членки да 

гарантират, че се провежда 

обществена консултация с 

релевантните заинтересовани 

страни преди предоставянето на 

извънредно разрешение съобразно 

член 53, без да се пораждат ненужни 

забавяния при предоставянето на 

извънредни разрешения, и като се 

гарантира, че всички релевантни 

заинтересовани страни са 

своевременно информирани за това 

дали извънредното разрешение е 

предоставено или отказано; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1173503BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/101 

Изменение  101 

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 103 

 

Предложение за резолюция Изменение 

103. призовава всички държави 

членки да публикуват попълнените 

формуляри за заявление, които 

получават с искане за извънредно 

разрешение съобразно член 53, 

независимо дали разрешението е 

предоставено или отказано; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/102 

Изменение  102 

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 112 

 

Предложение за резолюция Изменение 

112. призовава към хармонизирано 

определение за „минимална употреба“ с 

цел насърчаване на равнопоставеността 

и препоръчва създаването на единен 

списък на ЕС на основните култури; 

112. призовава към хармонизирано 

определение за „минимална употреба“ с 

цел насърчаване на равнопоставеността; 

Or. en 

 

 


