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9.1.2019 A8-0475/107 

Изменение  107 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение О 

 

Предложение за резолюция Изменение 

O. като има предвид, че 

неуместната широко разпространена 

и профилактична употреба на продукти 

за растителна защита предизвиква 

загриженост; 

O. като има предвид, че широко 

разпространената профилактична 

употреба на синтетични продукти за 

растителна защита предизвиква 

загриженост и нарушава принципа за 

„крайната мярка“ на интегрираното 

управление на вредителите (ИУВ); 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/108 

Изменение  108 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение БР (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  БРа. като има предвид, че пет 

активни вещества, които 

понастоящем са одобрени съгласно 

Регламент (ЕО) № 1107/2009, са 

кандидати за замяна, като имат 

свойства, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, включително 

неоникотиноиден тиаклоприд, който 

не е предмет на никакви ограничения 

на равнище ЕС; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/109 

Изменение  109 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение БР б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  БРб. като има предвид, че 

многократното удължаване на 

сроковете за одобрение на няколко 

активни вещества, дължащо се на 

забавяния в оценките „извън 

контрола на заявителите“, изглежда 

се е превърнало в стандартна 

процедура; като има предвид, че това 

е очевидно в случая с хлорпирифос, 

чийто период на одобрение е 

удължаван три пъти през последните 

пет години, независимо от 

доказаната му токсичност по 

отношение на неврологичното 

развитие; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/110 

Изменение  110 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение ВИ 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВИ. като има предвид, че забраната за 

използването на открито на три 

неоникотиноида (имидаклоприд, 

клотианидин и тиаметоксам) е стъпка в 

правилната посока; като има предвид, че 

тези забрани не следва да бъдат 

подкопавани от неоправдани дерогации 

по член 53; 

ВИ. като има предвид, че забраната за 

използването на открито на три 

неоникотиноида (имидаклоприд, 

клотианидин и тиаметоксам) е стъпка в 

правилната посока; като има предвид, че 

тези забрани не следва да бъдат 

подкопавани от неоправдани дерогации 

по член 53; като има предвид, че 

неоникотиноидният тиаклоприд не е 

обхванат от мораториума на ЕС; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/111 

Изменение  111 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Съображение ВК 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ВК. като има предвид, че 

използването и установените случаи на 

разрешения за извънредни ситуации, 

издавани съгласно член 53, параграф 2 

от Регламента, постоянно се увеличават 

в рамките на ЕС; като има предвид, че 

някои държави членки използват 

член 53 значително повече от други 

държави членки; като има предвид, че в 

последната оценка на ЕОБХ за 

извънредните разрешения на три 

неоникотиноида се стигна до 

заключението, че в някои случаи тези 

разрешения са били в съответствие с 

определените в законодателството 

разпоредби, докато в други случаи тези 

условия не са били изпълнени; 

ВК. като има предвид, че 

използването и установените случаи на 

разрешения за извънредни ситуации, 

издавани съгласно член 53, параграф 2 

от Регламента, постоянно се увеличават 

в рамките на ЕС; като има предвид, че 

някои държави членки използват 

член 53 значително повече от други 

държави членки; като има предвид, че 

някои държави членки използват 

дерогации по член 53 за защита на 

националното производство от 

нелоялна конкуренция от страна на 

продукти от други държави членки, 

където тези разрешения се дават 

рутинно; като има предвид, че в 

последната оценка на ЕОБХ за 

извънредните разрешения на три 

неоникотиноида се стигна до 

заключението, че в някои случаи тези 

разрешения са били в съответствие с 

определените в законодателството 

разпоредби, докато в други случаи тези 

условия не са били изпълнени; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/112 

Изменение  112 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че в рамките на 

системата на ЕС следва да се обърне 

по-голямо внимание на широката 

употреба и нецелесъобразна 

профилактична употреба на 

продуктите за растителна защита и 

последиците от това върху човешкото 

здраве, здравето на животните и 

околната среда, както и върху 

изграждането на резистентност в 

целевия организъм ; 

9. счита, че широката 

профилактична употреба на 

синтетични продукти за растителна 

защита следва да се избягва поради 

последиците от това върху човешкото 

здраве, здравето на животните и 

околната среда, както и върху 

изграждането на резистентност в 

целевия организъм; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/113 

Изменение  113 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

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 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 и че 

веществата, за които липсват 

достатъчно данни, за да се направят 

заключения относно рисковете, не 

следва да бъдат одобрявани, какъвто 

беше случаят със хлоропикрин през 

2011 г.; 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; 

Or. en 



AM\1173433BG.docx  PE631.640v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/114 

Изменение  114 

Пиерникола Педичини, Роза Д'Амато, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Елеонора 

Еви 

от името на групата EFDD 

 

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; 

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; освен това 

призовава държавите членки да 

наблюдават използването на тези 

продукти и да публикуват точни 

данни за използваната доза и честота 

и за третираните площи; 

Or. en 

 

 


