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BG Единство в многообразието BG 

9.1.2019 A8-0475/144 

Изменение  144 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. призовава Комисията и 

държавите членки да включат правно 

обвързващи изисквания при 

одобряването на активни вещества и 

продукти за растителна защита, за 

да се гарантира, че жителите на 

селските райони получават 

предварително уведомление и имат 

пряк достъп до информация относно 

пестицидите, които са пръскани над 

площи в околностите; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/145 

Изменение  145 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Патрик Льо 

Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, Димитриос 

Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. призовава Комисията да 

създаде схема за етикетиране на 

пестицидите за храните, произведени 

или внасяни в ЕС, за да подобри избора 

на потребителите; изтъква, че 

етикетирането следва да информира 

потребителите за всяко третиране с 

пестициди, приложено по време на 

производството на въпросните храни, 

като се вземат предвид дозата и 

честотата на третирането, както и 

токсичността на използваните 

химични вещества; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0475/146 

Изменение  146 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. призовава Комисията да направи 

оценка на това, как най-добре да се 

гарантира, че активните вещества се 

оценяват въз основа на най-честите 

употреби, най-често използваните 

рецептури, тяхната дозировка и 

релевантните сценарии на експозиция; 

48. призовава Комисията да 

предложи изменяне на регламента, за 

да се гарантира, че активните вещества 

се оценяват въз основа на най-честите 

употреби, най-често използваните 

рецептури, тяхната дозировка и 

релевантните сценарии на експозиция; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/147 

Изменение  147 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

51. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че в 

оценката на риска са включени ключови 

изпитвания (напр. актуални 

екотоксикологични изпитвания за 

почвени организми,  оценка на 

концентрацията в околната среда и 

остатъчните вещества в праха, вятъра, 

въздуха и водата, и изпитвания относно 

дългосрочните токсични ефекти, в 

частност за уязвимите групи) и актуални 

научни и технологични развития в 

методите; 

51. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че в 

оценката на риска са включени ключови 

изпитвания (напр. актуални 

екотоксикологични изпитвания за 

почвени организми, оценка на 

концентрацията в околната среда и 

остатъчните вещества в праха, вятъра, 

въздуха и водата, и изпитвания относно 

острите и дългосрочните токсични 

ефекти, в частност за уязвимите групи) 

и актуални научни и технологични 

развития в методите; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/148 

Изменение  148 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

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, с цел да 

се оценят краткосрочните и 

дългосрочните последици от равнищата 

на остатъчни вещества от активните 

вещества, рецептурите и смесите в 

повърхностните води, почвата, въздуха, 

вятъра и праха; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/149 

Изменение  149 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Ане-Мари 

Миньор, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос 

Кулоглу, Еманюел Морел, Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад  

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75a. призовава за незабавна забрана 

в целия ЕС на производството, 

продажбата и употребата на 

глифосат и на всички продукти за 

растителна защита, съдържащи 

глифосат, без изключение, въз основа 

на принципа на предпазните мерки, 

който е основен принцип, който 

може да се прилага в случай на 

несигурност, свързана с незабавна или 

забавена опасност за здравето на 

хората или животните или с 

неблагоприятни последици за 

околната среда; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/150 

Изменение  150 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 79a. призовава за надлежна оценка, 

документиране и предприемане на 

действия във връзка с всички доклади 

за неблагоприятни въздействия по 

отношение на остри и хронични 

неблагоприятни последици за 

здравето – особено доклади от 

рискови групи, като например 

жители на селските райони и 

общности, живеещи в местности с 

култури, пръскани с пестициди; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/151 

Изменение  151 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, 

Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, Димитриос Пападимулис, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад  

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 94 

 

Предложение за резолюция Изменение 

94. призовава държавите членки да 

гарантират, че всяко решение за 

разрешаването на продукти за 

растителна защита се основава на 

подходяща оценка на риска от реалната 

експозиция, остра или хронична, на 

уязвимите групи, а съответните насоки 

на ЕОБХ да бъдат съответно изменени; 

94. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

всяко решение за одобряването на 

активни вещества и за разрешаването 

на продукти за растителна защита се 

основава на подходяща оценка на риска 

от реалната експозиция, остра или 

хронична, на уязвимите групи, 

жителите на селски райони в 

частност, а съответните насоки на 

ЕОБХ да бъдат съответно изменени; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0475/152 

Изменение  152 

Аня Хазекамп, Юнус Омаржи, Катержина Конечна, Барбара Спинели, Мариза 

Матиаш, София Сакорафа, Меря Кюльонен, Хавиер Кусо Пермуй, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, Елеонора Форенца, Стелиос Кулоглу, Еманюел Морел, 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0475/2018 

Норберт Линс, Барт Стас 

Процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 

(2018/2153(INI)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 104 

 

Предложение за резолюция Изменение 

104. призовава Комисията да 

финализира методите, чрез които се 

определя кога определени дерогации 

следва да се прилагат, ако въобще 

следва да се прилагат, в частност по 

отношение на „незначителна 

експозиция“ или „сериозна опасност за 

здравето на растенията“; 

104. призовава Комисията да 

финализира методите, чрез които се 

определя кога определени дерогации 

следва да се прилагат, ако въобще 

следва да се прилагат, в частност по 

отношение на „незначителна 

експозиция“ или „сериозна опасност за 

здравето на растенията“, без да се 

променя духът на закона; 

предупреждава Комисията, че всяко 

ново тълкуване на понятието 

„незначителна експозиция“ като 

„пренебрежим риск“ би било в 

противоречие с духа на закона, и че 

използване на открито на пестициди, 

пръскани върху култури на открито, 

не може, при никакви обстоятелства, 

да бъде класифицирано или тълкувано 

като използване в „затворени 

системи“ или в „други условия, при 

които контактът с хора е изключен“; 

Or. en 

 

 


