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20.10.2017 B8-0567/8 

Изменение  8 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че като цяло 

населението е изложено на глифозат 

основно чрез пребиваване в близост до 

области, в които се пръска с него, при 

домашна употреба и чрез режима на 

хранене; като има предвид, че 

излагането на глифозат се увеличава 

поради нарастването на общия обем 

използван глифозат; като има предвид, 

че въздействието на глифозата и на най-

разпространените му коформуланти 

върху човешкото здраве трябва да бъде 

редовно проследявано; като има 

предвид, че глифозат и/или остатъци от 

него са открити във водата, почвата, 

храните и напитките и в нехранителни 

продукти, както и в човешкото тяло 

(напр. в урината); 

В. като има предвид, че като цяло 

населението е изложено на глифозат 

основно чрез пребиваване в близост до 

области, в които се пръска с него, при 

домашна употреба и чрез режима на 

хранене; като има предвид, че 

излагането на глифозат се увеличава 

поради нарастването на общия обем 

използван глифозат; като има предвид, 

че въздействието на глифозата и на най-

разпространените му коформуланти 

върху човешкото здраве трябва да бъде 

редовно проследявано; като има 

предвид, че компонентите на глифозат 

и/или остатъци от него, които са 

открити във водата, почвата, храните и 

напитките и в нехранителни продукти, 

са под законоустановените прагове; 

като има предвид, че компоненти на 

глифозата и/или остатъци от него са 

открити и в човешкото тяло (напр. в 

урината); 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/9 

Изменение  9 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Съображение И a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Иа. като има предвид, че по време 

на съвместната среща относно 

остатъците от пестициди, 

проведена от Организацията за 

прехрана и земеделие (ФАО) и 

Световната здравна организация 

(СЗО) през май 2016 г., експертната 

група на ФАО относно остатъците 

от пестициди в храните и околната 

среда и основната група на СЗО за 

оценка относно остатъците от 

пестициди стигнаха до 

заключението, че „глифозатът е 

малко вероятно да бъде генотоксичен 

при очаквани дневни експозиции“ и „е 

малко вероятно да представлява 

канцерогенен риск за хората поради 

излагане на неговото въздействие чрез 

хранителния режим“; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/10 

Изменение  10 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Съображение Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че преди да 

бъде предоставено 18-месечно 

техническо удължаване на срока за 

глифозата на 29 юни 2016 г., на 13 

април 2016 г. Парламентът прие 

резолюция, с която призова 

Европейската комисия да възобнови 

одобрението на глифозата за период от 

седем години, но също така подчерта, че 

Комисията не следва да го одобрява за 

непрофесионална употреба, за употреба 

във или в близост до обществени 

паркове, обществени площадки за игра 

и обществени градини, нито за 

селскостопанска употреба, в случаите, в 

които интегрираните системи за борба с 

вредителите са достатъчни за 

необходимото ограничение на 

плевелите; 

Л. като има предвид, че преди да 

бъде предоставено 18-месечно 

техническо удължаване на срока за 

глифозата на 29 юни 2016 г., на 13 

април 2016 г. Парламентът прие 

резолюция, с която призова 

Европейската комисия да възобнови 

одобрението на глифозата за период от 

седем години, но също така подчерта, че 

Комисията не следва да го одобрява за 

непрофесионална употреба, за употреба 

във или в близост до обществени 

паркове, обществени площадки за игра 

и обществени градини, нито за 

селскостопанска употреба, в случаите, в 

които интегрираните системи за борба с 

вредителите са достатъчни за 

необходимото ограничение на 

плевелите; като има предвид, че 

резолюцията също така призова 

Комисията да се развие обучението и 

издаването на разрешения за 

потребителите, които са 

специалисти, да се предостави по-

добра информация относно 

използването на глифозат и да се 
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поставят строги ограничения за 

използването преди събирането на 

реколтата на продукти, съдържащи 

активното вещество глифозат, с цел 

да се предотврати неправилното 

използване на това вещество и да се 

ограничат потенциалните рискове, 

свързани с него; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/11 

Изменение  11 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Съображение П 

 

Предложение за резолюция Изменение 

П. като има предвид, че въпреки 

всичко проектът на регламент за 

изпълнение на Комисията, основан на 

научна оценка, извършена от 

германския Федерален институт за 

оценка на риска  (BfR), ЕОБХ и ECHA, 

предлага употребата на глифозат да се 

разреши до 15 декември 2027 г. – т.е. за 

10 години; като има предвид, че 

регламентът ще се прилага от 16 

декември 2017 г.; 

П. като има предвид, че проектът на 

регламент за изпълнение на Комисията, 

основан на научна оценка, извършена от 

германския Федерален институт за 

оценка на риска  (BfR), ЕОБХ и ECHA, 

предлага употребата на глифозат да се 

разреши до 15 декември 2027 г. – т.е. за 

10 години; като има предвид, че 

регламентът ще се прилага от 16 

декември 2017 г.; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/12 

Изменение  12 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. призовава Комисията да оттегли 

своя проект на регламент за изпълнение 

и да внесе нов проект на регламент за 

изпълнение в съответствие с 

изискванията, установени в Регламент  

(ЕО) № 1107/2009, като включи не само 

становището на ЕОБХ, но също и други 

значими спрямо разглеждания въпрос 

фактори, както и принципа на 

предпазливост; 

2. призовава Комисията да оттегли 

своя проект на регламент за изпълнение 

и да внесе нов проект на регламент за 

изпълнение в съответствие с 

изискванията, установени в Регламент  

(ЕО) № 1107/2009, като включи не само 

становището на ЕОБХ, но също и други 

значими спрямо разглеждания въпрос 

фактори, заедно с принципа на 

предпазливост, когато условията, 

определени в член 7, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002, са 

приложими, с цел да се обърне по-

голямо внимание на използването на 

хербициди, съдържащи глифозат;  

призовава Комисията да препоръча на 

държавите членки да се развие 

обучението и издаването на 

разрешения за потребителите, които 

са специалисти, да се предостави по-

добра информация относно 

използването на глифозат и да се 

поставят строги ограничения за 

използването преди събирането на 

реколтата на продукти, съдържащи 

активното вещество глифозат; 
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20.10.2017 B8-0567/13 

Изменение  13 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава Комисията да приеме 

необходимите мерки за постепенно 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат в Европейския съюз 

най-късно до 15 декември 2020 г., като 

гарантира, че употребата на глифозат 

не е разрешена след тази дата, което 

включва евентуалния период на 

подновяване или периода, посочен в 

член 32 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; 

5. призовава Комисията да приеме 

необходимите мерки за подновяване на 

активното вещество глифозат в 

Европейския съюз най-късно до 15 

декември 2022 г. с цел разработване на 

по-безопасна и икономически 

ефективна алтернатива с нисък риск, 

за да се замени употребата на глифозат; 

припомня, че съгласно член 21 от 

Регламент (ЕО) № 1107/2009 

Комисията може да отнеме 

одобрението на дадено активно 

вещество по време на периода, в 

който неговата употреба е 

разрешена, ако то вече не отговаря на 

критериите за одобрението си; 

припомня, че при всяко подновяване 

на разрешението държавите членки 

са задължени да извършат преоценка 

на всички продукти на пазара, които 

съдържат глифозат, включително 

неговите коформуланти, и да 

гарантират, че те продължават да 

отговарят на съвременните 

стандарти за безопасност; 
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20.10.2017 B8-0567/14 

Изменение  14 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират, че 

научната оценка на пестициди за 

регулаторно одобрение от ЕС се 

основава само на публикувани, 

рецензирани и независими проучвания, 

възложени от компетентните публични 

органи; счита, че процедурата по 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) на Регламент  (ЕО) 

№ 1107/2009 евентуално може да бъде 

използвана за тази цел; също така счита, 

че ЕОБХ и ECHA следва да получат 

достатъчно ресурси за увеличаване на 

техния капацитет, за да стане възможно 

поръчването на независими научни 

изследвания и да се гарантира, че се 

спазват най-високите научни стандарти 

и че здравето и безопасността на 

гражданите на ЕС са защитени; 

7. призовава Комисията и 

държавите членки да следват 

стриктно процедурните правила и да 

гарантират, че научната оценка на 

пестициди за регулаторно одобрение от 

ЕС се основава също така, с висока 

степен на приоритет, на публикувани, 

рецензирани и независими проучвания, 

възложени от компетентните публични 

органи; счита, че процедурата по 

Програмата за пригодност и 

резултатност на регулаторната рамка 

(REFIT) на Регламент  (ЕО) 

№ 1107/2009 евентуално може да бъде 

използвана за тази цел; също така счита, 

че ЕОБХ и ECHA следва да получат 

достатъчно ресурси за увеличаване на 

техния капацитет, за да стане възможно 

поръчването на независими научни 

изследвания и да се гарантира, че се 

спазват най-високите научни стандарти 

и че здравето и безопасността на 

гражданите на ЕС са защитени; 

Or. en 
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20.10.2017 B8-0567/15 

Изменение  15 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да предложат 

подходящи преходни мерки за 

селскостопанския сектор и да 

публикуват документ с насоки, който да 

очертава всички възможни по-безопасни 

алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор по 

време на периода на поетапното 

извеждане от употреба на активното 

вещество глифозат, както и всички 

ресурси, които вече са на разположение 

на селскостопанския сектор в контекста 

на настоящата ОСП; 

10. призовава Комисията и 

държавите членки да предложат 

подходящи преходни мерки за 

селскостопанския сектор и да 

публикуват документ с насоки, който да 

очертава всички възможни по-безопасни 

и икономически ефективни 
алтернативи с нисък риск, с цел да се 

помогне на селскостопанския сектор 

през този период, както и всички 

ресурси, които вече са на разположение 

на селскостопанския сектор в контекста 

на настоящата ОСП; 
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Изменение  16 

Анжелик Дьолае 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0567/2017 

Павел Поц, Катержина Конечна, Бас Ейкхаут, Пиерникола Педичини, Фредерик 

Рийс 

от името на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

Проект за регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

активното вещество глифозат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 

Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) 

№ 540/2011 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че 

понастоящем системният хербицид 

глифозат е с най-голям обем на 

производство измежду всички 

хербициди в света; като има предвид, че 

76% от употребата на глифозат в 

световен мащаб е в селското 

стопанство; като има предвид, че 

глифозатът се използва широко и в 

горското стопанство, в градски условия 

и в градини; като има предвид, че 72% 

от общото количество глифозат, 

използван в световен мащаб от 1974 

до 2014 г., са разпръсквани през 

последните 10 години; 

Б. като има предвид, че 

понастоящем системният хербицид 

глифозат е с най-голям обем на 

производство измежду всички 

хербициди в света; като има предвид, че 

76% от употребата на глифозат в 

световен мащаб е в селското 

стопанство; като има предвид, че 

глифозатът се използва широко и в 

горското стопанство, в градски условия 

и в градини; 

Or. en 

 

 


