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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/103 

Изменение  103 

Филип Лоазо, Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

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, е необходимо както 

самият Регламент, така и неговото 

изпълнение да бъдат подобрени, за да 

може той да постигне своята цел; 

заключава, че равнището на защита 

на потребителите и земеделските 

производители, което ЕС твърди, че 

осигурява, далеч не е задоволително и  

процедурата за разрешаване на 

пестициди трябва да бъде 

реформирана в пълна степен, така че 

да се осъществява преди всичко на 

равнището на държавите членки; 

предлага бъдещата процедура за 

издаване на разрешение да бъде 

изменена най-малко, както следва:  

a) европейската научна оценка вече 

трябва да обхваща продуктите за 

растителна защита (активно 

вещество, адюванти и 

коформуланти), а не само активното 

вещество, въз основа на проучвания, 

възложени от комисията за оценка, а 

не предоставени от заявителя (с 

определен метод на финансиране); 

б) оценката следва да се извършва от 

експерти, назначени от държавите 

членки, чиито евентуални конфликти 

на интереси следва да бъдат 
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управлявани в съответствие с модела, 

прилаган от Международната 

агенция за изследване на рака; 

в) ролята на ЕОБХ следва да бъде да 

координира работата на 

националните експерти и да отговаря 

за техническия секретариат; 

г) държавите членки трябва да могат 

да отказват използването на тяхна 

територия на продукт, разрешен на 

равнището на ЕС, както и 

движението и по-специално вноса на 

храни, третирани с продукти за 

растителна защита, чиято употреба 

е забранила;  

д) следва да бъде създадена строга 

система за пестицидна бдителност, 

която да задейства сигнал, ако е 

необходимо, след пускането на 

продукта на пазара, заедно с мрежа за 

наблюдение, включваща широк кръг 

от заинтересовани страни, 

включително земеделски 

производители; 

 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/104 

Изменение  104 

Филип Лоазо, Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. призовава следващата обща 

селскостопанска политика (ОСП) да 

отчита необходимия преход към 

селскостопанска система, която 

зависи в по-малка степен от 

продуктите за растителна защита, 

като прилага необходимите мерки за 

подпомагане на земеделските 

стопани, по-специално във връзка с 

финансовите последици от този 

преход, и да подкрепя иновативните 

практики и продукти; 

  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/105 

Изменение  105 

Филип Лоазо, Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. счита, че най-строгите 

разрешителни процедури в Европа ще 

бъдат неефективни или дори 

контрапродуктивни, ако 

европейските производители не 

бъдат защитени от нелоялната 

конкуренция на техните вътрешни 

пазари, по-специално срещу вноса на 

продукти, третирани с пестициди, 

забранени в Европа; поради това 

призовава за прекратяване на 

преговорите и за отмяна на 

споразуменията за свободна търговия, 

поне по отношение на техните 

селскостопански аспекти; накрая 

призовава за тримесечно публикуване 

на резултатите от митническия 

контрол върху вноса; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/106 

Изменение  106 

Филип Лоазо, Георг Майер 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1в. отбелязва, че ръководството 

на ЕОБХ не е успяло в мисията си и 

призовава за незабавна оставка на 

директора на агенцията и на 

ръководителя на отдела за 

пестицидите; 

Or. en 

 

 


