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2. Нотификацията включва оценка на това дали и по какъв начин новата информация 

означава, че продуктът за растителна защита или активното вещество, неговите 

метаболити, антидотът, синергистът или коформулантът вече не отговарят на 

изискванията, посочени съответно в член 29 и член 4, или в член 27. 

3. Без да се засяга правото на държавите-членки да приемат временни защитни мерки, 

първата държава-членка, дала разрешение във всяка отделна зона, оценява 

получената информация и уведомява останалите държави-членки, принадлежащи 

към същата зона, когато вземе решение да отмени или измени разрешението по член 

44.

Тя уведомява останалите държави-членки и Комисията, когато счита, че вече не са 

изпълнени условията за одобрение на активното вещество, антидота или синергиста, 

които се съдържат в продукта за растителна защита, или ако се отнася до 

коформулант, дали той се счита за неприемлив, и предлага одобрението да се отнеме 

или условията да се изменят.

4. Притежателят на разрешение за продукт за растителна защита докладва всяка година 

на компетентните органи на държавите-членки, които са разрешили неговия продукт 

за растителна защита, ако разполага с информация за липсата на очаквана 

ефикасност, за развиване на резистентност, както и за всяко неочаквано въздействие 

върху растенията, растителните продукти или околната среда.
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Член 57

Задължение за осигуряване

 на достъп до информацията

1. Държавите-членки осигуряват достъп по електронен път на обществеността до 

информацията относно дадени или отнети разрешения в съответствие с настоящия 

регламент продукти за растителна защита, която съдържа най-малко:

а) името или търговското наименование на притежателя на разрешението и 

номера на разрешението,

б) търговското наименование на продукта,

в) вида на препарата,

г) наименованието и количеството на всяко съдържащо се в продукта активно 

вещество, антидот или синергист,

д) класификацията, стандартните фрази за риск и безопасност в съответствие с 

Директива 1999/45/EО и регламента, посочен в член 65, 

е) употреба или употреби, за които е разрешен,

ж) причините за отнемане на разрешението, ако те са свързани със съображения за 

безопасност.

2. Информацията, посочена в параграф 1, е леснодостъпна и се актуализира поне 

веднъж на всеки три месеца.

3. В съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по регулиране може да 

се създаде информационна система за разрешаване, с цел да се улесни прилагането 

на параграфи 1 и 2 от настоящия член.
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Глава ІV 
АДЮВАНТИ

Член 58

Пускане на пазара и употреба на адюванти

1. Адювант не се пуска на пазара, нито се употребява, освен ако не е разрешен в 

съответната държава-членка в съответствие с условията, определени в посочения в 

параграф 2 регламент.

2. подробни правила за разрешаването на адюванти, включително изисквания за данни, 

нотификация, оценяване, оценка и вземане на решения, се уреждат в регламент, 

който се приема в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по 

регулиране с контрол. 

3. Прилага се член 81, параграф 3.

ГЛАВА V

ЗАЩИТА И СЪВМЕСТНО ПОЛЗВАНЕ НА ДАННИ

Член 59 

Защита на данни

1. Докладите за изпитвания и изследвания се ползват със защита на данните при 

условията, установени в настоящия член.
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Защитата се прилага за доклади за изпитвания и изследвания, свързани с активното 

вещество, антидота или синергиста, адюванта и продукта за растителна защита, 

както е посочено в член 8, параграф 2, когато са представени на държава-членка от 

заявител за издаване на разрешение съгласно настоящия регламент (наричан по-

нататък „първия заявител“), при условие че тези доклади за изпитвания и 

изследвания са били:

а) необходими за разрешението или за изменение на разрешението, с цел да се 

позволи употреба върху друга култура, и

б) сертифицирани като съответстващи на принципите на добрата лабораторна 

практика или добрата експериментална практика.

Когато даден доклад е защитен, той не може да се използва от получилата го 

държава-членка в полза на други заявители за издаване на разрешение на продукти 

за растителна защита, антидоти или синергисти и адюванти, освен в случаите, 

предвидени в параграф 2 от настоящия член, в член 62 или в член 80. 

Срокът на защита на данните е десет години от датата на първото разрешение в тази 

държава-членка, освен в случаите, предвидени в параграф 2 от настоящия член или в 

член 62. При продукти за растителна защита, обхванати от разпоредбите на член 47, 

този срок се удължава на 13 години.
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Тези срокове се удължават с три месеца за всяко разширяване на обхвата на 

разрешение за минимална употреба съгласно определеното в член 51, параграф 1, 

освен когато разширяването на разрешението се основава на екстраполация, ако 

заявленията за такива разрешения са подадени от притежателя на разрешението най-

късно пет години след датата на първото разрешение в тази държава-членка. Общият 

срок за защита на данните не може в никой случай да надхвърля 13 години. При

продукти за растителна защита, обхванати от разпоредбите на член 47, общият срок 

за защита на данните не може в никой случай да надхвърля 15 години. 

Същите правила за защита на данните както при първото разрешение се прилагат за 

доклади за изпитвания и изследвания, представени от трети страни с цел 

разширяване на обхвата на разрешение за минимална употреба съгласно 

определеното в член 51, параграф 1.

Дадено изследване е защитено и ако е било необходимо за подновяването или 

преразглеждането на разрешение. Срокът за защита на данните е 30 месеца. Алинеи 

първа до четвърта се прилагат със съответните промени.

2. Параграф 1 не се прилага:

а) за доклади за изпитвания и изследвания, за които заявителят е представил 

писмо за достъп; или

б) когато е изтекъл срокът за защита на данните, предоставен за съответните 

доклади за изпитвания и проучвания във връзка с друг продукт за растителна 

защита. 
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3. Защита на данни по параграф 1 се предоставя само когато първият заявител е 

поискал защита на данни за доклади за изпитвания и изследвания , свързани с

активното вещество, антидота или синергиста, адюванта и продукта за растителна 

защита при подаване на досието и за всеки доклад за изпитвания или изследвания е 

представил на съответната държава-членка информацията, посочена в член 8, 

параграф 1, буква д) и член 33, параграф 3, буква г), както и потвърждение, че 

никога не е била предоставяна защита на данните за доклада за изпитвания или 

изследвания, или че срокът за защита на данните не е изтекъл.

Член 60 

Списък на доклади за изпитвания и изследвания

1. За всяко активно вещество, антидот, синергист и адювант държавите-членки 

докладчици съставят списък на докладите за изпитвания и изследвания, необходими 

за първо одобрение, изменение на условията за одобрение или подновяване на 

одобрението, и го предоставят на държавите-членки и Комисията.

2. За всеки разрешен от тях продукт за растителна защита, държавите-членки 

съхраняват и при поискване от заинтересована страна предоставят на разположение:

а) списък на докладите за изпитвания и изследвания, свързани с активното 

вещество, антидота или синергиста, адюванта и продукта за растителна защита, 

които са необходими за първо разрешение, изменение на условията за 

разрешението или подновяване на разрешението; и

б) списък на докладите за изпитвания и изследвания, за които заявителят е 

поискал защита на данните съгласно член 59, както и всички основания, 

представени в съответствие с този член.
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3. Предвидените в параграфи 1 и 2 списъци включват информация дали тези доклади за 

изпитвания и изследвания са сертифицирани като съответстващи на принципите на 

добрата лабораторна практика или на добрата експериментална практика.

Член 61

Общи правила за избягване

 на дублиращо изпитване

1. С цел да се избегне дублиращото изпитване, преди провеждането на изпитвания или 

изследвания лицата, които възнамеряват да поискат разрешение на продукт за 

растителна защита, правят справка с информацията, посочена в член 57, за да 

проверят дали и на кого вече е издадено разрешение за продукт за растителна 

защита, съдържащ същото активно вещество, антидот или синергист, или за 

адювант. По искане на заявителя, компетентният орган му предоставя списък на 

доклади за изпитвания и изследвания, съставен за този продукт в съответствие с 

член 60.

Потенциалният заявител предоставя всички данни относно идентичността и 

онечистванията на активното вещество, което възнамерява да употребява. 

Запитването се придружава от доказателства, че потенциалният заявител 

възнамерява да подаде заявление за издаване на разрешение. 

2. След като се увери, че потенциалният заявител възнамерява да подаде заявление за 

издаване на разрешение, компетентният орган на държавата-членка му предоставя 

името и адреса на притежателя или притежателите на предишни разрешения, като 

същевременно уведомява притежателите на разрешения за името и адреса на 

заявителя.
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3. Потенциалният заявител за издаване на разрешение и притежателят или 

притежателите на съответните разрешения предприемат всички разумни стъпки за 

постигане на споразумение за съвместно ползване на защитени съгласно член 59

доклади за изпитвания и изследвания, които се изискват от заявителя за разрешение 

на продукта за растителна защита.

Член 62 

Съвместно ползване на изпитвания 

и изследвания върху гръбначни животни

1. Държавите-членки не приемат в подкрепа на заявления за издаване на разрешение 

повторни изпитвания и изследвания върху гръбначни животни или започнали 

такива, при условие че е било възможно да се използват конвенционалните методи, 

описани в приложение ІІ към Директива 1999/45/ЕО. Всяко лице, което възнамерява 

да извършва изпитвания и изследвания върху гръбначни животни, предприема 

необходимите мерки, за да установи дали тези изпитвания и изследвания не са вече 

извършени или започнати.

2. Потенциалният заявител и притежателят или притежателите на съответните 

разрешения полагат всички възможни усилия, за да гарантират съвместното 

ползване на изпитвания и изследвания върху гръбначни животни. Разходите за 

съвместното ползване на докладите за изпитвания и изследвания се определят по 

справедлив, прозрачен и недискриминационен начин. Потенциалният заявител е 

длъжен да сподели единствено разходите за информацията, която се изисква да се

представи, за да изпълни изискванията за разрешение.
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3. Когато потенциалният заявител и притежателят или притежателите на съответните 

разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи същото активно 

вещество, антидот или синергист, или на разрешение за адювант не могат да 

постигнат споразумение за съвместно ползване на докладите за изпитвания и 

изследвания върху гръбначни животни, потенциалният заявител уведомява 

компетентния орган на държавата-членка, посочен в член 61, параграф 1. 

Невъзможността да се постигне споразумение, както е предвидено в параграф 2, не 

възпрепятства компетентния орган на държавата-членка да използва докладите за 

изпитвания и изследвания върху гръбначни животни за целите на заявлението на 

потенциалния заявител. 

4. Притежателят или притежателите на съответното разрешение имат право на иск към 

потенциалния заявител за равен дял от направените от тях разходи. Компетентният 

орган на държавата-членка може да насочи заинтересованите страни към 

разрешаване на въпроса чрез формален и обвързващ арбитраж съгласно 

националното законодателство. В противен случай страните могат да разрешат 

въпроса по съдебен път пред съдилищата на държавите-членки. Постановеното чрез 

арбитраж или по съдебен път отчита принципите, определени в параграф 2, и е 

изпълнимо в съдилищата на държавите-членки.
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ГЛАВА VI 
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 63

Поверителност

1. Лице, което поиска подадената съгласно настоящия регламент информация да е с 

поверителен характер, представя проверимо доказателство, за да покаже, че 

оповестяването на информацията би могло да накърни търговските му интереси или 

защитата на личната неприкосновеност и интегритет. 

2. Оповестяването на следната информация обикновено се счита за накърняваща

защитата на търговските интереси или на личната неприкосновеност и интегритет на 

заинтересованите лица:

а) метод на производство;

б) спецификация на онечистванията на активното вещество, с изключение на 

онечистванията, за които се счита, че са от токсикологично, екотоксикологично 

или екологично значение; 

в) резултати от производствените партиди на активното вещество, включително 

онечиствания;

г) методи за анализ на онечиствания в произведеното активно вещество, с 

изключение на методи за онечиствания, за които се счита, че са от 

токсикологично, екотоксикологично или екологично значение;
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д) връзки между производител или вносител и заявител или притежател на 

разрешението;

е) информация относно пълния състав на продукта за растителна защита;

ж) имена и адреси на лица, участвали в изпитвания върху гръбначни животни.

3. Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на 

Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната 

среда1.

ГЛАВА VII 

ОПАКОВАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ И РЕКЛАМИРАНЕ НА 

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И АДЮВАНТИ

Член 64

Опаковане и представяне

1. Продукти за растителна защита и адюванти, които могат да бъдат объркани с храни, 

напитки или фуражи, се опаковат така, че да се сведе до минимум вероятността от 

подобна грешка.

2. Достъпни за широката общественост продукти за растителна защита и адюванти, 

които могат да бъдат объркани с храни, напитки или фуражи, съдържат компоненти, 

които да възпират или предотвратяват тяхната консумация.

3. Член 9 от Директива 1999/45/ЕО се прилага и за продукти за растителна защита и 

адюванти, които не са обхванати от тази директива.

                                               

1 OВ L 41, 14.2.2003 г., стp. 26.
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Член 65

Етикетиране

1. Етикетирането на продукти за растителна защита включва изискванията за 

класификация, етикетиране и опаковане на Директива 1999/45/ЕО и отговаря на 

изискванията, определени в регламент, приет в съответствие с посочената в член 79, 

параграф 4 процедура по регулиране с контрол.

Този регламент съдържа също стандартни фрази за специални рискове и предпазни 

мерки за безопасност, в допълнение към фразите, предвидени в Директива 

1999/45/ЕО. Той включва текста на член 16 и на приложения IV и V към Директива 

91/414/ЕИО с необходимите изменения. 

2. Държавите-членки могат да поискат представянето на мостри или макети на 

опаковката и на проекти на етикети и листовки преди издаване на разрешение.

3. Когато държава-членка счита, че са необходими допълнителни фрази за защита на 

здравето на хората или на животните или за опазване на околната среда, тя 

нотифицира незабавно останалите държави-членки и Комисията и изпраща 

допълнителната(ите) фраза(и), както и основанията за тези изисквания.

Такива фрази се разглеждат с цел включване в регламента, посочен в параграф 1.

До включването държавата-членка може да изисква използването на 

допълнителната(ите) фраза(и).
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Член 66

Рекламиране

1. Не се рекламират продукти за растителна защита, които не са разрешени. Всяка 

реклама на продукт за растителна защита се придружава от изреченията: 

„Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин. Преди 

употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна защита“. Тези 

изречения трябва бъдат четливи и ясно да се открояват в цялата реклама. Думите 

„продукти за растителна защита“ могат да бъдат заменени с по-конкретно описание 

на вида продукт, например фунгицид, инсектицид или хербицид.

2. Рекламата не включва информация под формата на текст или графично изображение, 

която би могла да бъде подвеждаща по отношение на възможните рискове за 

здравето на хората или на животните или за околната среда, като например 

термините „с нисък риск“, „нетоксичен“ или „безвреден“.

Единствено в случай на продукти за растителна защита с нисък риск се позволява 

изразът „разрешен като продукт за растителна защита с нисък риск в съответствие с 

Регламент (ЕО) № .../2008“ в рекламата. Той не може да се използва като твърдение 

на етикета на продукта за растителна защита. 

3. Всички твърдения, използвани в рекламата, са технически обосновани.

4. Рекламите не съдържат никакви визуални изображения на потенциално опасни 

практики, като смесване или прилагане без достатъчно защитно облекло, нито на 

употреба в близост до храни или употреба от деца или в непосредствена близост до 

деца.

                                               

 ОВ: Моля въведете номер на настоящия регламент.
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5. Рекламните или промоционални материали привличат вниманието към подходящи 

предупредителни фрази и символи, установени при етикетирането.

ГЛАВА VIII

КОНТРОЛ

Член 67

Съхраняване на документация

1. Производителите, доставчиците, дистрибуторите, вносителите, износителите и 

професионалните потребители на продукти за растителна защита съхраняват 

документация на продуктите за растителна защита, които произвеждат, внасят, 

изнасят, съхраняват, употребяват или пускат на пазара, най-малко три години.

При поискване те предоставят на компетентния орган съответната информация, 

съдържаща се в тази документация. Трети страни, като представители на 

индустрията за питейна вода, могат да поискат достъп до тази информация, като се 

обърнат към компетентния орган.

2. Притежателите на разрешение предоставят на компетентните органи на държавите-

членки всички данни, свързани с обема на продажбите на продукти за растителна 

защита в съответствие с Регламент (ЕО) № .../2008 на европейския парламент и на 

Съвета от ... относно статистика за продуктите за растителна защита1.

                                               

1 OВ L …
 ОВ: Моля въведете номер и дата на посочения регламент, както и данни за 

публикацията. 
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3. В съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, параграф 3, могат 

да се приемат мерки за прилагане с цел гарантиране на еднаквото прилагане на 

параграфи 1 и 2.

Член 68

Наблюдение и контрол

Държавите-членки осъществяват официален контрол, за осигуряване на спазването на 
настоящия регламент. Те изготвят и предават на Комисията доклад за обхвата и резултатите 
от този контрол в рамките на шест месеца след края на годината, за която се отнасят 
докладите. 

Експерти на Комисията извършват общи и специални одити в държавите-членки, за да 
проверят осъществения от държавите-членки официален контрол. 

Регламент, приет в съответствие с посочената в член 79, параграф 4 процедура по регулиране 
с контрол, установява разпоредбите относно контрола, по-специално на производството, 
опаковането, етикетирането, съхранението, транспортирането, предлагането на пазара, 
формулацията, паралелната търговия и употребата на продукти за растителна защита. Той 
съдържа и разпоредби относно събирането на информация и докладването при 
предполагаеми отравяния.



11119/8/08 REV 8 MIK/DG/rou 113
DG B 2B BG

ГЛАВА IX 

ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ

Член 69

Извънредни мерки 

Когато стане ясно, че одобрено вещество, антидот, синергист или коформулант, или 
разрешен в съответствие с настоящия регламент продукт за растителна защита вероятно 
представлява сериозен риск за здравето на хората или на животните или за околната среда, и 
че подобен риск не може да бъде задоволително овладян посредством мерките, предприети 
от съответната(ите) държава(и)-членка(и), по собствена инициатива на Комисията или по 
искане на държава-членка в съответствие с посочената в член 79, параграф 3 процедура по 
регулиране незабавно се предприемат мерки за ограничаване или забрана на употребата 
и/или продажбата на това вещество или продукт. Преди да предприеме такива мерки, 
Комисията разглежда наличните доказателства и може да поиска становището на Органа. 
Комисията може да определи срок, в рамките на който да бъде представено това становище.

Член 70

Извънредни мерки при изключително

 спешни случаи

Чрез дерогация от член 69 Комисията може в изключително спешни случаи временно да 
приеме извънредни мерки, след консултация със съответната(ите) държава(и)-членка(и) и 
уведоми останалите държави-членки.
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При първа възможност, но най-късно след десет работни дни, тези мерки се потвърждават, 
изменят, отменят или удължават в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в 
член 79, параграф 3.

Член 71

Други извънредни мерки

1. Когато държава-членка официално уведоми Комисията за необходимостта от 

предприемане на извънредни мерки и такива не бъдат взети в съответствие с членове 

69 или 70, държавата-членка може да приеме временни защитни мерки. В този 

случай тя незабавно информира останалите държави-членки и Комисията.

2. В рамките на 30 работни дни Комисията поставя въпроса пред посочения в член 79, 

параграф 1 комитет, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 

79, параграф 3, с оглед удължаването, изменението или отменянето на националните 

временни защитни мерки.

3. Държавата-членка може да продължава да прилага националните временни защитни 

мерки до приемането на мерки на Общността.
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ГЛАВА Х

АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 72

 Санкции

Държавите-членки установяват правилата за санкциите, които се прилагат при нарушения на 
настоящия регламент и вземат необходимите мерки, за да гарантират тяхното прилагане. 
Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

Държавите-членки незабавно нотифицират на Комисията тези правила и всяко последващо 
изменение.

Член 73

Гражданска и наказателна отговорност

Издаването на разрешение и всякакви други мерки в съответствие с настоящия регламент не 
засяга общата гражданска и наказателна отговорност в държавите-членки на производителя 
и, когато е приложимо, на лицето, отговарящо за пускането на пазара или за употребата на 
продукта за растителна защита.
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Член 74

Такси и тарифи

1. Държавите-членки могат да си възстановят разходите, свързани с извършена от тях 

дейност в обхвата на настоящия регламент, посредством такси или тарифи.

2. Държавите-членки гарантират, че таксите или тарифите, посочени в параграф 1:

а) са определени по прозрачен начин; и

б) съответстват на действителната стойност на извършената дейност, освен ако не 

е в обществен интерес да се намалят таксите или тарифите.

Таксите или тарифите могат да включват таблица с фиксирани тарифи, изготвена въз 

основа на средните разходи за дейността, посочена в параграф 1.

Член 75

Компетентен орган

1. Всяка държава-членка определя компетентен орган или органи, които да изпълняват 

задълженията на държавите-членки, определени в настоящия регламент.

2. Всяка държава-членка определя координиращ национален орган, който да 

координира и следи за осъществяването на всички необходими контакти със 

заявителите, останалите държави-членки, Комисията и Органа.
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3. Държавите-членки следят компетентните органи да разполагат с достатъчен на брой 

подходящ, квалифициран и опитен персонал, така че задълженията, определени в 

настоящия регламент, да се изпълняват ефикасно и ефективно.

4. Всяка държава-членка предоставя данните на националния си компетентен орган 

или органи на Комисията, Органа и координиращите национални органи на 

останалите държави-членки и ги уведомява за всякакви промени в тези данни.

5. Комисията публикува и поддържа на своя уебсайт актуален списък на органите, 

посочени в параграфи 1 и 2.

Член 76

Разходи на Комисията

1. Комисията може да прави разходи за дейности, допринасящи за целите на настоящия 

регламент, включително организирането на следното:

а) разработване на хармонизирана система, включително съответна база данни, за 

събиране и съхраняване на цялата информация, свързана с активни вещества, 

антидоти, синергисти, коформуланти, продукти за растителна защита и 

адюванти, както и за предоставянето ѝ на държавите-членки, на 

производителите и други заинтересовани страни; 

б) извършване на проучвания, необходими за изготвяне и разработване на 

допълнително законодателство относно пускането на пазара и употребата на 

продукти за растителна защита и адюванти;
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в) извършване на проучвания, необходими за хармонизиране на процедурите, 

критериите за вземане на решения и изискванията за данни; 

г) координиране, при необходимост чрез електронни средства, на 

сътрудничеството между държавите-членки, Комисията и Органа както и 

мерки за улесняване разпределянето на работата;

д) разработване и поддържане на координирана система за електронно подаване и 

оценяване, с цел насърчаване на електронен обмен на документи и 

разпределяне на работата между заявителите, държавите-членки, Комисията и 

Органа;

е) разработване на ръководства за улесняване ежедневното прилагане на 

настоящия регламент;

ж) разходи за пътуване и дневни на експерти от държавите-членки, които 

Комисията назначава да сътрудничат на нейните експерти в рамките на 

контролните дейности, установени в член 68;

з) обучение на контролиращ персонал;

и) финансиране на други мерки, необходими за осигуряване прилагането на 

регламента, приет съгласно член 68.

2. Бюджетните кредити, необходими съгласно параграф 1, подлежат на разрешение от 

страна на бюджетния орган за всяка финансова година.
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Член 77

Ръководства

В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2, Комисията 
може да приема или изменя технически и други ръководства за прилагането на настоящия 
регламент. Комисията може да поиска от Органа да изготви или да допринесе за изготвянето 
на такива ръководства.

Член 78

Изменения и мерки за прилагане

1. Следните мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия 

регламент, включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с 

процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 79, параграф 4:

а) изменения на приложенията съобразно настоящите научно-технически 

познания;

б) изменения на регламентите относно изискванията за данни за активните 

вещества и за продуктите за растителна защита, посочени в член 8, параграф 1, 

букви б) и в), съобразно настоящите научно-техническите познания;

в) изменения на регламента относно единните принципи за оценка и разрешаване 

на продукти за растителна защита, посочени в член 29, параграф 6, съобразно 

настоящите научно-техническите познания;
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г) регламент за отлагане на изтичането на срока на одобрението, посочен в член 

17, втора алинея;

д) регламент относно изискванията за данни за антидотите и синергистите, 

посочен в член 25, параграф 3;

е) регламент за създаване на работна програма относно антидотите и 

синергистите, както е посочено в член 26;

ж) включване на коформуланти в приложение ІІІ, както е посочено в член 27, 

параграф 2; 

з) удължаване на срока на прилагане на настоящия регламент за временни 

разрешения, посочен в член 30, параграф 3;

и) изисквания за информацията за паралелна търговия, както е посочено в член 

52, параграф 4;

й) подробни правила за адювантите, както е посочено в член 58, параграф 2;

к) регламент, съдържащ изискванията за етикетиране на продукти за растителна 

защита, както е посочен в член 65, параграф 1;

л) регламент за контрола, както е посочено в член 68, трета алинея.

2. Всички допълнителни мерки, необходими за прилагането на настоящия регламент, 

могат да се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 79, 

параграф 3. 
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3. В съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 79, параграф 2, се 

приема регламент, който съдържа списък на активните вещества, включени в 

приложение I към Директива 91/414/ЕИО. Тези вещества се считат за одобрени 

съгласно настоящия регламент.

Член 79

Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето 

на животните, създаден с член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 3 и 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 

1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три 

месеца.

4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 

от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

5. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и 

параграф 5, буква б) и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид 

разпоредбите на член 8 от него.
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Сроковете, предвидени в член 5а, параграф 3, буква в) и параграф 4, буква б) и буква

д) от Решение 1999/468/ЕО, се определят съответно на два месеца, един месец и два 

месеца.

Глава XI

Преходни и заключителни разпоредби

Член 80 

Преходни мерки

1. Директива 91/414/EИО продължава да се прилага по отношение на процедурата и 

условията за одобрение:

а) за активни вещества, за които е прието решение в съответствие с член 6, 

параграф 3 от Директива 91/414/ЕИО преди ...; или

б) за активни вещества, изброени в приложение І към Регламент (ЕО) 

№ 737/20071; или

в) за активни вещества с установена пълнота в съответствие с член 16 от 

Регламент (ЕО) № 33/20082; или:

г) за активни вещества с установена пълнота в съответствие с член 6 от Регламент 

(ЕО) № 33/2008 преди ....

                                               

 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
1 OВ L 169, 29.6.2003 г., стp. 10.
2 OВ L 15, 18.1.2008 г., стp. 5.
 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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Въз основа на извършеното съгласно Директива 91/414/EИО разглеждане, се приема 

регламент за одобрението на подобно вещество в съответствие с член 13, параграф 2 

от настоящия регламент. За активни веществата, посочени в буква б) от настоящия 

параграф, това одобрение не се счита за подновяване на одобрението, посочено в 

член 14 от настоящия регламент. 

2. Член 13, параграфи 1—4 и приложения II и III към Директива 91/414/EИО

продължават да се прилагат за активните вещества, включени в приложение I към 

посочената директива, и за активните вещества, одобрени в съответствие с 

параграф 1 от настоящия член:

а) За срок от пет години от датата на включването или одобрението им, за 

активни вещества, обхванати от член 8, параграф 2 от Директива 91/414/EИО;

б) За срок от десет години от датата на включването или одобрението им, за 

активни вещества, които не са били на пазара на 26 юли 1993 г.;

в) За срок от пет години от датата на подновяване на включването или 

подновяването на одобрението, за активни вещества, чието включване в 

приложение I към Директива 91/414/EИО изтича на .... Настоящата разпоредба 

се прилага само за данни, необходими за подновяване на одобрението и които 

са сертифицирани като съответстващи на принципите на добрата лабораторна 

практика до същата дата.

                                               

 ОВ: 24 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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3. Когато член 13 от Директива 91/414/EИО се прилага по силата на параграф 1 или 

параграф 2 от настоящия член, той се подчинява на всякакви специални правила 

относно Директива 91/414/EИО, установени в Акта за присъединяване, с който 

държава-членка се е присъединила към Общността.

4. За активни вещества, чието първо одобрение изтича до ..., заявлението, предвидено 

в член 14, се подава от производителя на активното вещество до държава-членка, с 

копие до останалите държави-членки, Комисията и Органа, не по-късно от две 

години преди изтичането на първото одобрение.

5. При заявления за издаване на разрешения за продукти за растителна защита: 

а) съгласно член 4 от Директива 91/414/EИО, за които все още не е взето решение 

в държавите-членки, или

б) които предстои да бъдат изменени или отнети в резултат на включване в 

приложение І към Директива 91/414/EИО или в резултат на одобрение в 

съответствие с параграф 1 от настоящия член,

на ..., се взема решение въз основа на действащото национално законодателство 

преди тази дата.

След това решение се прилага настоящият регламент.

6. Пускането на пазара на продукти, етикетирани в съответствие с член 16 от 

Директива 91/414/EИО, може да продължи до ....

                                               

 ОВ: 36 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 ОВ: 66 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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7. До... Комисията съставя списък на веществата, включени в приложение І към 

Директива 91/414/ЕИО, които отговарят на критериите, установени в точка 4 от 

приложение ІІ към настоящия регламент и спрямо които се прилагат разпоредбите 

на член 50 от настоящия регламент.

Член 81

Дерогация за антидоти, синергисти, 

коформуланти и адюванти

1. Чрез дерогация от член 28, параграф 1, държава-членка може, за срок от пет години 

след приемане на програмата, посочена в член 26, да разреши пускането на пазара на 

нейна територия на продукти за растителна защита, съдържащи антидоти и

синергисти, които не са одобрени, но са включени в тази програма.

2. Чрез дерогация от член 27 и без да се засяга правото на Общността, държавите-

членки могат да прилагат националните си разпоредби за коформуланти, които не са 

включени в приложение ІІІ до ...*.

Ако след .... * държава-членка има сериозни основания да счита, че коформулант, 

който не е включен в приложение ІІІ, е вероятно да представлява сериозен риск за 

здравето на хората или на животните или за околната среда, тя може временно да 

забрани или ограничи прилагането на този коформулант на нейна територия. 

Държавата-членка незабавно уведомява останалите държави-членки и Комисията за 

това и представя основанията за своето решение. Прилага се член 71.

                                               

 ОВ: 78 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.



11119/8/08 REV 8 MIK/DG/rou 126
DG B 2B BG

3. Чрез дерогация от член 58, параграф 1 държавите-членки могат да прилагат 

национални разпоредби за разрешение на адюванти до приемането на подробните 

правила, посочени в член 58, параграф 2.

Член 82

Клауза за преразглеждане

До ... Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно 

функционирането на взаимното признаване на разрешения и по-специално относно 
прилагането от държавите-членки на разпоредбите, посочени в член 36, параграф 3 и в член 
50, параграф 2, относно разделянето на Общността на три зони и относно прилагането на
критериите за одобрение на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно 
приложение ІІ и влиянието върху диверсификацията и конкурентоспособността на селското 
стопанство, както и върху човешкото здраве и околната среда. Докладът може да се 
придружава, ако е необходимо, от подходящи законодателни предложения за изменение на 
тези разпоредби. 

Член 83

Отмяна

Без да се засяга член 80, Директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО, изменени с изброените в 

приложение V актове, се отменят считано от ..., без да се засягат задълженията на 

държавите-членки, отнасящи се до сроковете за транспониране в националното 
законодателство и прилагане на директивите, посочени в същото приложение.

                                               

 ОВ: 60 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящия 
регламент. По-специално позоваванията в друго законодателство на Общността, като 
например Регламент (ЕО) № 1782/2003, на член 3 от Директива 91/414/ ЕИО се тълкуват като 
позовавания на член 55 от настоящия регламент.

Член 84
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.

До ...  Комисията приема следното:

а) регламент, съдържащ списък на активните вещества, вече одобрени към момента на 

приемане на този регламент;

б) регламент относно изискванията за данни за активните вещества, както е посочено в 

член 8, параграф 1, буква б);

в) регламент относно изискванията за данни за продуктите за растителна защита, както 

е посочено в член 8, параграф 1, буква в);

г) регламент относно единните принципи за оценка на риска на продукти за растителна 

защита, както е посочено в член 36;

                                               

 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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д) регламент, съдържащ изискванията за етикетиране на продукти за растителна 

защита, както е посочено в член 65, параграф 1.

Настоящият регламент се прилага от ....

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави-членки.

Съставено в 

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател

                                               

 ОВ: 18 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.
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ПРИЛОЖЕНИЕ І

Определяне на зоните за разрешаване на продукти за растителна защита, както е посочено в 
член 3, параграф 15

Зона А — Северна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

Дания, Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция

Зона Б — Централна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

Белгия, Чешка република, Германия, Ирландия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, 
Австрия, Полша, Румъния, Словения, Словакия, Обединено кралство

Зона В — Южна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

България, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта, Португалия
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ

Процедура и критерии за одобрение на активни вещества, 
антидоти и синергисти съгласно глава II

1. Оценка

1.1. В процеса на оценка и вземане на решение, предвиден в членове 4—21, 

държавата-членка докладчик и Органът си сътрудничат със заявителите с цел 

бързо разрешаване на всички въпроси по досието или ранно установяване на 

всички допълнителни обяснения или проучвания, необходими за оценка на 

досието, включително. информация, позволяваща да отпадне необходимостта 

от ограничаване на одобрението или за да се измени някое от предлаганите 

условия за употреба на продукта за растителна защита или за да се промени 

неговото естество или състав, с цел да се гарантира пълното спазване на 

изискванията на настоящия регламент. 

1.2. Оценката на Органа и държавата-членка докладчик трябва да се основава на 

научни принципи и да се извършва, като се взема предвид становището на 

експерти.

1.3. В процеса на оценяване и вземане на решение, предвиден в членове 4—21, 

държавите-членки и Органът вземат под внимание всички допълнителни 

ръководства, разработени в рамките на Постоянния комитет по хранителната 

верига и здравето на животните с цел прецизиране на оценката на риска, когато 

това е относимо.
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2. Общи критерии за вземане на решение

2.1. Разпоредбите на член 4 се считат за спазени само ако, въз основа на 

представеното досие, се очаква да бъде възможно разрешение в поне една 

държава-членка за поне един продукт за растителна защита, съдържащ това 

активно вещество, за поне една от представителните употреби. 

2.2. Подаване на допълнителна информация

По принцип активно вещество, антидот или синергист се одобрява само след 

представяне на пълно досие. 

В изключителни случаи активно вещество, антидот или синергист могат да 

бъдат одобрени, дори ако определена информация предстои да бъде подадена, 

ако:

а) изискванията за данни са били изменени или прецизирани след 

представянето на досието, или

б) информацията се счита за потвърждаваща по естество, тъй като се 

изисква за повишаване на доверието в решението.

2.3. Ограничения върху одобрението

При необходимост одобрението може да подлежи на условия и ограничения, 

както е посочено в член 6.
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Когато държавата-членка докладчик счита, че в представеното досие липсва 

определена информация, поради което активното вещество може да бъде 

одобрено само при наложени ограничения, тя се свързва със заявителя на ранен 

етап, за да получи повече информация, която би могла да позволи отпадането 

на тези ограничения.

3. Критерии за одобрение на активно вещество

3.1. Досие

Представените в съответствие с член 7, параграф 1 досиета съдържат 

необходимата информация, за да се определят, когато е относимо, допустимата 

дневна доза (ADI), допустимо ниво на експозиция за оператора (AOEL) и остра

референтна доза (ARfD).

В случай на активно вещество, антидот или синергист, при които една или 

повече от представителните употреби включва употреба върху фуражни 

култури или храни или косвено води до остатъчни вещества в храни или 

фуражи, представеното съгласно член 7, параграф 1 досие съдържа 

необходимата информация за извършване на оценка на риска и за целите на 

прилагането.

Досието по-специално:

а) позволява да бъдат определени всякакви остатъчни вещества с възможен 

риск;

б) предвижда надеждно остатъчните вещества в храни и фуражи, 

включително последващите култури;

в) предвижда надеждно, когато е относимо, съответното ниво на остатъчни 

вещества, което отразява последиците от преработването и/или 

смесването;
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г) позволява да се установят и чрез подходящи стандартно използвани 

методи да се определят максимално допустимите граници на остатъчните 

вещества за суровината и, когато е подходящо, за продукти от 

животински произход, ако суровината или части от нея се използват за 

изхранване на животни;

д) позволява, когато е относимо, установяването на коефициентите на 

концентрация или разреждане поради преработване и/или смесване; 

Досието, представено съгласно член 7, параграф 1, е достатъчно, за да позволи, 

когато е относимо, оценка на поведението и разпространението на активното 

вещество в околната среда и неговото влияние върху неприцелните видове.

3.2. Ефикасност

Активно вещество, само по себе си или съчетано с антидот или синергист, бива 

одобрено, само ако е установено за една или повече представителни употреби, 

че продуктът за растителна защита е достатъчно ефикасен, когато се прилага в 

съответствие с добрата растителнозащитна практика и при реалистични 

условия на употреба. Това изискване се оценява в съответствие с единните 

принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита, 

посочени в член 29, параграф 6.
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3.3. Метаболити от значение

Когато е приложимо, представената документация следва да бъде достатъчна 

да позволи установяването на метаболитите от токсикологично, 

екотоксикологично и екологично значение. 

3.4. Състав на активното вещество, антидота или синергиста

3.4.1.Спецификацията определя минималната степен на чистота, 

идентичността и максималното съдържание на онечиствания и, когато е 

относимо на изомери/диастереоизомери и добавки, както и съдържанието 

на онечиствания с възможен токсикологичен, екотоксикологичен или 

екологичен риск в приемливи граници.

3.4.2.Когато е относимо спецификацията съответства на съответната 

спецификация на Организацията по прехрана и земеделие, когато 

съществува такава спецификация. Въпреки това, когато е необходимо,

могат да се приемат по-стриктни спецификации от съображения за 

защита на здравето на хората или на животните или за опазване на 

околната среда. 

3.5. Методи за анализ

3.5.1.Методите за анализ на произведеното активно вещество, антидот или 

синергист и за определяне на онечиствания с възможен токсикологичен, 

екотоксикологичен или екологичен риск или онечиствания, чиято 

концентрация в произведеното активно вещество, антидот или синергист 

е по-голяма от 1 g/kg, са валидирани и показани като достатъчно 

специфични, правилно калибрирани, точни и прецизни.
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3.5.2.Методите за анализ на остатъчни вещества от активни вещества и 

съществени метаболити в растителни, животински и екологични матрици 

и питейна вода, в зависимост от случая, са валидирани и показани като 

достатъчно чувствителни по отношение на степента на риска. 

3.5.3.Оценката се извършва в съответствие с единните принципи за оценка и 

разрешаване на продукти за растителна защита, посочени в член 29, 

параграф 6.

3.6. Влияние върху здравето на човека

3.6.1.Когато е относимо, се определят ADI, AOEL и ARfD. При определянето 

на тези стойности се установява подходящ коефициент на безопасност от 

минимум 100, като се вземат предвид видът и сериозността на 

въздействието и уязвимостта на определени групи от населението.

3.6.2.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява, само ако въз 

основа на оценката на проведеното изпитване за генотоксичност на 

високо ниво според изискванията за данните за активните вещества, 

антидотите и синергистите, и другите налични данни и информация, 

включително преразглеждане на научната литература, прегледана от 

Органа, то не е или не трябва да бъде класифицирано като мутагенно в

категория 1 или 2 в съответствие с разпоредбите на Директива 

67/548/ЕИО.
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3.6.3.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, въз 

основа на оценката на проведеното изпитване за канцерогенност, според 

изискванията за данните за активните вещества, антидотите и 

синергистите, и другите налични данни и информация, включително 

преразглеждане на научната литература, прегледана от Органа, то не е 

или не трябва да бъде класифицирано като канцерогенно в категория 1 

или 2 в съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 

експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в 

състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при 

реалистични условия на употреба, т.е. продуктът се употребява в 

затворени системи или при други условия, при които контактът с хора е 

изключен, и когато остатъчните вещества от съответното активно 

вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят 

стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, 

параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 396/2005.
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3.6.4.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, въз 

основа на оценката на проведеното изпитване на токсичността за 

репродукцията, според изискванията за данните за активните вещества, 

антидотите и синергистите, и другите налични данни и информация, 

включително преразглеждане на научната литература, прегледана от 

Органа, то не е или не трябва да бъде класифицирано като токсично за 

репродукцията от категория 1 или 2 в съответствие с разпоредбите на 

Директива 67/548/ЕИО, освен ако експозицията на хора на това активно 

вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна 

защита е незначително ниска при реалистични условия на употреба, т.е. 

продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, при 

които контактът с хора е изключен, и когато остатъчните вещества от 

съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и 

фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в 

съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 

№ 396/2005.

3.6.5.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, въз 

основа на оценката от съгласувани на общностно или международно 

равнище насоки за изпитване или други налични данни и информация, 

включително преразглеждане на научната литература, прегледана от 

Органа, не се смята, че има свойства, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно 

въздействие върху човека, освен ако експозицията на хора на това 

активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за 

растителна защита е незначително ниска при реалистични условия на 

употреба, т.е. продуктът се употребява в затворени системи или при 

други условия, при които контактът с хора е изключен, и когато 

остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или 

синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по 

подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕС) № 396/2005.
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3.7. Поведение в околната среда

3.7.1.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако не се 

счита за устойчив органичен замърсител (УОЗ).

УОЗ е вещество, което отговаря и на трите критерия в посочените по-

долу раздели:

3.7.1.1 Устойчивост:

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

устойчивост, когато е налице доказателство, че времето му на 

разпад до 50% (DT50) във вода е повече от два месеца, че DT50 в 

почва е повече от шест месеца, или че DT50 в седимент е повече от 

шест месеца; и

3.7.1.2. Биокумулация:

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

биокумулиране, когато е налице:

– доказателство, че коефициентът му на биоконцентрация или 

биокумулация при водните видове е по-висок от 5 000, или при 

липса на такива данни, че коефициентът на разделяне n-

октанол/вода (log Ko/w) е по-голям от 5; или

– доказателство, че активното вещество, антидотът или 

синергистът дава други основания за безпокойство, като 

висока степен на биокумулация в други неприцелни видове, 

висока токсичност или екотоксичност.
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3.7.1.3. Възможност за разпространение на голямо разстояние в околната 

среда:

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

възможност за разпространение на голямо разстояние в околната 

среда, когато:

– измерени са нива на активното вещество, антидота или 

синергиста на места, отдалечени от източниците на 

освобождаването му, които са с възможен риск; или

– данните от наблюдение показват, че активното вещество, 

антидотът или синергистът може да се разпространява на 

голямо разстояние в околната среда по въздух, вода или чрез 

мигриращи видове, с възможност да достигне до приемна 

околна среда; или

– свойствата на поведението му в околната среда и/или 

резултати от модели показват, че активното вещество, 

антидотът или синергистът може да се разпространява на 

голямо разстояние в околната среда по въздух, вода или чрез 

мигриращи видове, с възможност да достигне до приемна 

околна среда на места, които са отдалечени от източниците на 

освобождаването му. При активно вещество, антидот или 

синергист, които се разпространяват предимно по въздух, 

времето на полуразпад DT50 във въздух трябва да бъде повече 

от два дни.

3.7.2.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако не се 

счита за устойчиво, биокумулиращо и токсично вещество(PBT).

PBT е вещество, което отговаря и на трите критерия в посочените по-долу 

раздели.
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3.7.2.1. Устойчивост

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

устойчивост, когато:

– времето на полуразпад в морска вода надвишава 60 дни, или

– времето на полуразпад в прясна или естуарна вода надвишава 

40 дни, или

– времето на полуразпад в морски седимент надвишава 180 дни, 

или

– времето на полуразпад в седимент на прясна или естуарна вода 

надвишава 120 дни, или

– времето на полуразпад в почва надвишава 120 дни.

Оценката за устойчивост в околната среда се основава на наличните 

данни относно полуразпада, получени при подходящи условия, 

които се описват от заявителя.
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3.7.2.2. Биокумулация

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

биокумулация, когато коефициентът на биоконцентрация 

надвишава 2000. 

Оценката на биокумулацията се основава на измерените данни за 

биоконцентрация при водните видове. Могат да се използват данни 

както от сладководни, така и от морски видове.

3.7.2.3. Токсичност

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

токсичност, когато: 

– концентрация, при която не се наблюдава въздействие в 

дългосрочен план върху морските или сладководните 

организми, е по-ниска от 0,01 mg/l, или

– веществото е класифицирано като канцерогенно (категория 1 

или 2), мутагенно (категория 1 или 2) или токсично за 

репродукцията (категория 1, 2 или 3), или

– съществуват други доказателства за хронична токсичност, 

определена от класификациите: Т, R48 или Xn, R48 съгласно 

Директива 67/548/ЕИО. 

3.7.3.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако не се 

счита за много устойчиво и силно биокумулиращо вещество (vPvB).

vPvB е вещество, което отговаря и на двата критерия в посочените 

по-долу раздели.
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3.7.3.1. Устойчивост

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

голяма устойчивост, когато:

– времето на полуразпад в морска, прясна или естуарна вода 

надвишава 60 дни, или

– времето на полуразпад в седимент на морска, прясна или 

естуарна вода надвишава 180 дни, или

– времето на полуразпад в почва надвишава 180 дни.

3.7.3.2. Биокумулация

Активно вещество, антидот или синергист отговаря на критерия за 

силна биокумулация, когато коефициентът на биоконцентрация 

надвишава 5 000.
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3.8. Екотоксикология

3.8.1.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако оценката 

на риска показва, че рисковете са приемливи съгласно критериите, 

установени в единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за 

растителна защита, посочени в член 29, параграф 6, при предлагани 

реалистични условия на употреба на продукт за растителна защита, 

съдържащ това активно вещество, антидот или синергист. Оценката 

трябва да взема предвид сериозността на въздействието, несигурността на 

данните и броя на групите организми, върху които се очаква активното 

вещество, антидотът или синергистът да въздейства неблагоприятно при 

предвидената употреба.

3.8.2.Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако въз 

основа на оценката от съгласувани на общностно или международно 

равнище насоки за изпитване не се счита, че то има свойства, 

нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат 

неблагоприятно въздействие върху неприцелни организми, освен ако 

експозицията на неприцелните организми на това активно вещество, в 

състава на продукт за растителна защита, е незначително ниско при 

предлаганите реалистични условия на употреба.

3.9. Определение за остатъчни вещества

Активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако, ако е 

относимо, може да се даде определение на остатъчните вещества за целите на 

оценката на риска и за целите на прилагането. 
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3.10. Поведение по отношение на подземните води

Активно вещество се одобрява само когато за една или повече от 

представителните употреби е установено, че при прилагане на продукта за 

растителна защита съобразно реалистични условия на употреба, предвидената 

концентрация на активно вещество или на метаболити, продукти от 

разграждане или реакция в подземните води отговаря на съответните критерии 

от единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна 

защита, посочени в член 29, параграф 6.

4. Кандидат за замяна

Активно вещество се одобрява като кандидат за замяна съгласно член 24, когато 

отговаря на едно от следните условия:

– ADI, ARfD или AOEL са значително по-ниски от тези на повечето одобрени 

активни вещества в рамките на групи вещества/категории употреби;

– отговаря на два от критериите, за да бъде считано за PBT вещество;

– налице са основания за загриженост, свързани с естеството на критичното 

въздействие (като невротоксично или имунотоксично въздействие върху 

развитието), които, в съчетание с практиките за употреба/експозиция, се 

равняват на ситуации на употреба, които могат да продължават да бъдат 

обезпокояващи, например голяма вероятност от риск за подземните води; дори 

при силно ограничителни мерки за управление на риска (като разнообразни 

лични предпазни средства или обширни буферни зони);
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– съдържа значителен процент неактивни изомери;

– то е или трябва да бъде класифицирано като канцерогенно от категория 1 или 2 

в съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО, в случай че 

веществото не е било изключено съгласно критериите, определени в подточка 

3.6.3;

– то е или трябва да бъде класифицирано като токсично за репродукцията от 

категория 1 или 2 в съответствие с разпоредбите на Директива 67/548/ЕИО, в 

случай че веществото не е било изключено съгласно критериите, определени в 

подточка 3.6.4;

– ако въз основа на оценката от съгласувани на общностно или международно 

равнище насоки за изпитване или другите налични данни и информация, 

прегледани от Органа, се счита, че то има свойства, нарушаващи функциите на 

ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие 

върху човека, в случай че веществото не е било изключено съгласно 

критериите, определени в подточка 3.6.5.

5. Активни вещества с нисък риск

Активно вещество не се счита за такова с нисък риск, когато е или трябва да бъде 

класифицирано в съответствие с Директива 67/548/EИО като поне едно от следните:

– канцерогенно;

– мутагенно;

– токсично за репродукцията;
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– сенсибилизиращо;

– силно токсично или токсично;

– избухливо;

– корозивно.

Активно вещество не се счита за такова с нисък риск и ако:

– е устойчиво (времето на полуразпад в почва надвишава 60 дни), или

– коефициентът на биоконцентрация надвишава 100, или

– се счита, че нарушава функциите на ендокринната система.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на коформуланти, които не се приемат за включване в продукти за растителна 
защита, както са посочени в член 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІV

Сравнителна оценка съгласно член 50

1. Условия за сравнителна оценка

Когато се разглежда отказ или отнемане на разрешение за продукт за растителна 

защита в полза на алтернативен продукт за растителна защита или на нехимичен 

метод за контрол или профилактика (по-нататък наричани „замяна“), алтернативният 

продукт трябва предвид научно-техническите познания да показва значително по-

нисък риск за здравето или за околната среда. Следва да се извърши оценка на 

алтернативния продукт, за да се покаже дали той може да бъде употребяван върху 

прицелния организъм с подобен ефект, но без съществени икономически или 

практически неизгодни за потребителя. 

Допълнителни условия за отказ или отнемане на разрешение са:

а) замяна се прилага само ако други методи или химичното разнообразие на 

активните вещества са достатъчни, за да се сведе до минимум формирането на 

резистентност в прицелния организъм; и

б) замяна се прилага само за продукти за растителна защита, чиято употреба 

поражда значително по-висока степен на риск за човешкото здраве или 

околната среда; и

в) замяна се прилага едва след като е била предоставена възможност, при 

необходимост, да се придобие опит чрез практическа употреба, когато такъв 

опит все още липсва.
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2. Значителна разлика по отношение на риска

Значителна разлика по отношение на риска се установява от компетентните органи 

за всеки случай поотделно. Вземат се под внимание свойствата на активното 

вещество и на продукта за растителна защита, както и възможността за експозиция

на различни подгрупи от населението (професионални или непрофесионални 

потребители, случайни лица, работници, жители, конкретни уязвими групи или 

потребители), пряко или непряко, чрез храни, фуражи, питейна вода или чрез 

околната среда. Вземат се предвид също така и други фактори като строгостта на 

наложените ограничения за употреба и предписаните лични предпазни средства. 

За околната среда, ако е относима, за значителна разлика по отношение на риска се 

счита коефициент от най-малко 10 за съотношението токсичност/експозиция на 

въздействие на различни продукти за растителна защита.

3. Значителни практически или икономически затруднения

Значително практическо или икономическо затруднение за потребителя се определя 

като значимо, измеримо нарушаване на работните практики или стопанската 

дейност, което води до неспособност да се упражнява достатъчен контрол над 

прицелния организъм. Такова значимо нарушение може да бъде, например, липсата 

или икономическата неприложимост на технически съоръжения за използване на 

алтернативен(и) продукт(и) .

Когато сравнителна оценка показва, че ограниченията и/или забраните за употреба 

на продукт за растителна защита могат да доведат до такива затруднения, това се 

отчита в процеса на вземане на решение. Такова решение се обосновава.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отменени директиви и техни последващи изменения, както е посочено в член 83

А. Директива 91/414/ЕИО

Актове, изменящи Директива 91/414/ ЕИО Срок за транспониране

Директива 93/71/ЕИО 3 август 1994 г.

Директива 94/37/ЕО 31 юли 1995 г.

Директива 94/79/ЕО 31 януари 1996 г.

Директива 95/35/ЕО 30 юни 1996 г.

Директива 95/36/ЕО 30 април 1996 г.

Директива 96/12/ЕО 31 март 1997 г.

Директива 96/46/ЕО 30 април 1997 г.

Директива 96/68/ЕО 30 ноември 1997 г.

Директива 97/57/ЕО 1 октомври 1997 г.

Директива 2000/80/ЕО 1 юли 2002 г.

Директива 2001/21/ЕО 1 юли 2002 г.
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Директива 2001/28/ЕО 1 август 2001 г.

Директива 2001/36/ЕО 1 май 2002 г.

Директива 2001/47/ЕО 31 декември 2001 г.

Директива 2001/49/ЕО 31 декември 2001 г.

Директива 2001/87/ЕО 31 март 2002 г.

Директива 2001/99/ЕО 1 януари 2003 г.

Директива 2001/103/ЕО 1 април 2003 г.

Директива 2002/18/ЕО 30 юни 2003 г.

Директива 2002/37/ЕО 31 август 2003 г.

Директива 2002/48/ЕО 31 декември 2002 г.

Директива 2002/64/ЕО 31 март 2003 г.

Директива 2002/81/ЕО 30 юни 2003 г.

Директива 2003/5/ЕО 30 април 2004 г.

Директива 2003/23/ЕО 31 декември 2003 г.

Директива 2003/31/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/39/ЕО 30 септември 2004 г.

Директива 2003/68/ЕО 31 март 2004 г.
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Директива 2003/70/ЕО 30 ноември 2004 г.

Директива 2003/79/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/81/ЕО 31 януари 2005 г.

Директива 2003/82/ЕО 30 юли2004 г.

Директива 2003/84/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/112/ЕО 30 април 2005 г.

Директива 2003/119/ЕО 30 септември 2004 г.

Регламент № 806/2003 -

Директива 2004/20/ЕО 31 юли 2005 г.

Директива 2004/30/ЕО 30 ноември 2004 г.

Директива 2004/58/ЕО 31 август 2005 г.

Директива 2004/60/ЕО 28 февруари 2005 г.

Директива 2004/62/ЕО 31 март 2005 г.

Директива 2004/66/ЕО 1 май 2004 г.

Директива 2004/71/ЕО 31 март 2005 г.

Директива 2004/99/ЕО 30 юни 2005 г.

Директива 2005/2/ЕО 30 септември 2005 г.
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Директива 2005/3/ЕО 30 септември 2005 г.

Директива 2005/25/ЕО 28 май 2006 г.

Директива 2005/34/ЕО 30 ноември 2005 г.

Директива 2005/53/ЕО 31 август 2006 г.

Директива 2005/54/ЕО 31 август 2006 г.

Директива 2005/57/ЕО 31 октомври 2006 г.

Директива 2005/58/ЕО 31 май 2006 г.

Директива 2005/72/ЕО 31 декември 2006 г.

Директива 2006/5/ЕО 31 март 2007 г.

Директива 2006/6/ЕО 31 март 2007 г.

Директива 2006/10/ЕО 30 септември 2006 г.

Директива 2006/16/ЕО 31 януари 2007 г.

Директива 2006/19/ЕО 30 септември 2006 г.

Директива 2006/39/ЕО 31 юли 2007 г.

Директива 2006/41/EО 31 януари 2007 г.

Директива 2006/45/ EО 18 септември 2006 г.

Директива 2006/64/EО 31 октомври 2007 г.

Директива 2006/74/EО 30 ноември 2007 г.

Директива 2006/75/EО 31 март 2007 г.

Директива 2006/85/EО 31 януари 2008 г.

Директива 2006/104/EО 1 януари 2007 г.
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Директива 2006/131/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2006/132/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2006/133/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2006/134/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2006/135/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2006/136/EО 30 юни 2007 г.

Директива 2007/5/EО 31 март 2008 г.

Директива 2007/6/EО 31 юли 2007 г.

Директива 2007/21/EО 12 декември 2007 г.

Директива 2007/25/EО 31 март 2008 г.

Директива 2007/31/EО 1 септември 2007 г.

Директива 2007/50/EО 31 май 2008 г.

Директива 2007/52/EО 31 март 2008 г.

Директива 2007/76/EО 30 април 2009 г.

Директива 2008/40/EО 30 април 2009 г.

Директива 2008/41/EО 30 юни 2009 г.

Директива 2008/45/EО 8 август 2008 г.

Директива 2008/66/EО 30 юни 2009 г.
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Б. Директива 79/117/ЕИО

Актове, изменящи Директива 79/117/ ЕИО Срок за транспониране

Директива 83/131/ЕИО 1 октомври 1984 г.

Директива 85/298/ЕИО 1 януари 1986 г.

Директива 86/214/ЕИО -

Директива 86/355/ЕИО 1 юли 1987 г.

Директива 87/181/ЕИО 1 януари 1988 г. и 1 януари 1989 г.

Директива 87/477/ЕИО 1 януари 1988 г.

Директива 89/365/ЕИО 31 декември 1989 г.

Директива 90/335/ЕИО 1 януари 1991 г.

Директива 90/533/ЕИО 31 декември 1990 г. и 30 септември 1990 г.

Директива 91/118/ЕИО 31 март 1992 г.

Регламент (ЕО) № 807/2003 -

Регламент (ЕО) № 850/2004 -
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 19 юли 2006 г. Комисията внесе в Съвета предложение за регламент на 

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

растителна защита1. Предложението се основава на член 37, параграф 2 и на 

член 152, параграф 4, буква б) от Договора.

2. Европейският парламент прие своето становище на първо четене на 23 октомври 

2007 г.2. Икономическият и социален комитет и Комитетът на регионите дадоха 

становищата си съответно на 14 март и на 1 февруари 2007 г.

3. На 15 септември 2008 г. Съветът прие своята обща позиция в съответствие с

член 251 от Договора.

II. ЦЕЛИ

Предложението заменя Директива 91/414/ЕИО и има за цел постигането на
- по-високо ниво на защита на хората, животните и околната среда в контекста на 

издаването на разрешения за продукти за растителна защита и пускането им на 
пазара;

- по-добро хармонизиране и наличност на продукти за растителна защита; както и
- актуализиране и опростяване на процедурите за одобрение на активни вещества и 

издаване на разрешения за продукти за растителна защита.

По-конкретно основните аспекти се отнасят до:
- одобрение на активни вещества на равнище ЕС в съответствие със списък от по-

ясни и по-строги критерии, които ще изключат от пазара особено опасните 
вещества; 

- система за взаимно признаване на разрешения между държави-членки, които са в 
една и съща зона, като територията на ЕС е разделена на три зони със сходни 
селскостопански, климатични и екологични условия;

- процедура за вещества и продукти за растителна защита с нисък риск;

- определяне на ролята на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ);
както и

- разпоредби срещу ненужното изпитване върху животни.

Съветът въведе нови разпоредби относно паралелната търговия, третирането на семена 
и установяването на национални временни разрешения.

                                               
1 На 11 март 2008 г. беше внесено изменено предложение.
2 14184/07.
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III. АНАЛИЗ НА ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ

1. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Съветът включи следните изменения в тяхната цялост: 41, 59, 67, 79, 81, 96, 124, 

153, 155, 157, 159, 195, 196, 197, 212, 213, 226, 286 и 301.

Също така включи частично или по принцип изменения 5, 6, 10, 11, 14, 18, 22, 29, 

31, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 54, 62, 64, 66, 77, 78, 80, 82, 84, 87, 89, 95, 97, 109, 121, 

122, 126, 130, 134, 136, 141, 143, 149, 163, 169, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 185, 

188, 189, 190, 201, 206, 248, 251, 296, 300 и 305.

Изменения 1, 2, 3, 8, 15—17, 23, 28, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 47—48, 52, 55, 58, 

68—69, 70—71, 73—74, 83, 85—86, 88, 91, 101, 103—106, 110—111, 113, 117—

118, 120, 127—129, 132, 135, 137—139, 142, 144, 146—148, 150, 152, 154, 158, 

161—162, 164—166, 168, 171, 173, 179, 191—192, 194, 198, 202, 204—205, 207—

208, 211, 214, 216, 219, 221—222, 226, 228—230, 232, 235—242, 245—246, 249—

250, 253, 255, 267, 276, 287, 293, 295, 299, 303 и 304 не са включени в общата 

позиция, като Съветът споделя същото становище като Комисията.
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Изменения 7, 9, 11, 20—21, 24—26, 36, 49—51, 53, 56, 57, 75—76, 92—94, 98—

100, 107—108, 114—116, 119, 131, 133, 140, 145, 156, 160, 167, 170, 184, 199, 203, 

215, 217, 218, 220, 224—225, 244, 252, 274 и 297, приети изцяло или частично от 

Комисията, не са включени в общата позиция, като становището на Съвета се 

различава от това на Комисията.

Някои изменения като 281 (временни разрешения), 90 (срок за подновяване на 

одобрението за активни вещества), 198 (защита на данните при изследвания, 

необходими за подновяване или преразглеждане на разрешение), 210 

(поверителност на имената и адресите на лицата, участвали в изпитванията върху 

гръбначни животни) и 223 (възстановяване на разходите от държавите-членки) са 

изцяло или частично включени в общата позиция, въпреки че първоначално не 

бяха приети от Комисията.

Общата позиция включва също и други промени, които не са предвидени от 

Европейския парламент и които отчитат загриженост по редица въпроси, изразена 

от държавите-членки в процеса на преговорите.  Бяха въведени също и голям брой 

технически и редакционни изменения с оглед определяне на обхвата на някои 

разпоредби, внасяне на повече яснота във формулировките в регламента и 

гарантиране на правна сигурност или постигане на по-голяма степен на 

съответствие с други инструменти на Общността.

Комисията одобри общата позиция, съгласувана от Съвета.
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2. КОНКРЕТНИ БЕЛЕЖКИ

а) Разпоредби, включени в първоначалното предложение

 Правно основание

Съветът счете, че тъй като главната цел на регламента е да осигури ефективното 

функциониране на вътрешния пазар на продукти за растителна защита, 

правилното правно основание е член 95. Като жест към Комисията, обаче, 

Съветът реши да приеме двойно правно основание, включващо член 37, 

параграф 2.

 Определения

Съветът прие онези изменения, които внасят необходимите пояснения по текста 

на определенията или които са съществени поради новите разпоредби, въведени в 

текста (напр. изменения 41, 45, 46). В някои случаи, обаче, Съветът предпочете да 

включи новите определения в членовете, съдържащи разпоредби относно тези 

области (напр. определенията за паралелна търговия, идентични продукти, 

държава-членка докладчик или понятието „нисък риск“). Съветът заличи от 

предложението на Комисията определението за интегрирано управление на 

вредителите и вместо него в член 52 включи препратка към Директивата за 

устойчиво използване на пестициди. Съветът не включи изменение 53, тъй като 

счете, че даването на предимство на нехимичните методи не представлява 

съществен елемент от добрата практика за растителна защита.

Съветът също включи редица допълнителни определения като „притежател на 

разрешение“, „професионален потребител“, „минимална употреба“, 

„култивационно съоръжение“, „третиране след прибиране на реколтата“, 

„биологично разнообразие“, „компетентен орган“, „реклама“, „съществен 

метаболит“ и „онечистване“. Съветът заличи определенията за „животни“ и 

„интегрирано управление на вредителите“.
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 Одобрение на активни вещества

Съветът включи в член 4 последователния подход при оценката на критериите, 
посочени в приложение ІІ, съгласно който първо следва да бъдат проверени 
подточки 3.6.2—3.6.4 и 3.7 от това приложение, преди да се разгледат останалите 
критерии.
Съветът, както и Парламентът, е убеден, че е необходимо да бъде изготвен списък 
със строги критерии за одобрение на активни вещества с цел защита на човешкото 
здраве и опазване на околната среда.
В подточка 3.6 от приложение ІІ Съветът въведе ясно определение за 
незначително ниско излагане на въздействието на канцерогенни, нарушаващи 
функциите на ендокринната система или токсични за репродукцията вещества и 
постанови, че мутагенните активни вещества от категория 1 или 2 следва да бъдат 
забранени, дори ако контактът на хора с тези вещества е незначителен. Все пак 
Съветът сметна за необходимо въвеждането, в изключителни случаи, на 
ограничена във времето клауза за дерогация за онези вещества, които са от 
съществено значение за защитата на дадена култура, дори и ако не отговарят на 
критериите.
Съветът не прие мнението на Европейския парламент, че следва да се изключат 
активни вещества с невротоксични или имунотоксични свойства, но се съгласи да 
ги разгледа като кандидати за замяна.

Съветът, както и Парламентът, изрази несъгласие срещу подновяването на 
одобрението за активни вещества за неограничен срок, предложено от Комисията, 
но определи максимален срок от 15 години вместо исканите от Парламента в 
изменение 90 десет години.

 Процедури

Съветът положи усилия за по-нататъшно подобряване на процедурите за 
одобрение на активни вещества и разрешение на продукти за растителна защита.
Съветът обърна особено внимание на съкращаването на сроковете и по-точното 
определяне на ролите на различните фактори (държавите-членки, Комисията, 
Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ). Така Съветът прие изцяло 
или частично редица изменения на Европейския парламент, които имат подобна 
насоченост, и отхвърли други, които биха могли да доведат до ненужно забавяне 
(като част от изменение 141) или не предвиждат достатъчно време за съответното 
приключване на някои етапи от процедурите (напр. изменение 86).
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 Активни вещества с нисък риск

Съветът, както и Парламентът, сметна за необходимо да се обясни по-подробно 

понятието „нисък риск“, но вместо да се добави определение в член 3 или 

допълнителни пояснения в член 22, както бе предложено от Европейския 

парламент (изменения 43 и 301), бяха включени по-подробни критерии в 

приложение ІІ.

По отношение на защитата на данните за продукти за растителна защита с нисък 

риск, Съветът удължи срока на защита до най-много 13 години, вместо 

предложените от Европейския парламент 15 години (изменение 287).  В случай че 

разрешението за продукт за растителна защита с нисък риск се разшири до 

минимални употреби, тогава срокът на защита на данните би могъл да се удължи 

до 15 години.

 Кандидати за замяна

Съветът също така поясни критериите за активни вещества, които се определят 

като кандидати за замяна. Съветът сметна за необходимо да удължи срока на 

одобрение от седем на десет години и по тази причина не прие изменение 106.

Съветът не прие изменения 170, 171, 173, всички от 251 и 253, които разширяваха 

по-конкретно сравнителната оценка до всички продукти за растителна защита.

Въпреки това текстът на член 48 беше преработен, за да се даде възможност на 

държавите-членки, в изключителни случаи, да не разрешат или да ограничат 

използването на продукт за растителна защита, който не съдържа кандидат за 

замяна или вещество с нисък риск, ако съществува нехимичен метод.
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 Взаимно признаване на разрешения

Съветът не прие измененията, свързани с разрешението по зони и взаимното 

признаване (по-конкретно изменения 15, 19, 52, 137, 138, 139, 147, 148, 152, 166 

и 230). От друга страна, Съветът потвърди разделянето на зони за разрешения, 

предложено от Комисията, и системата на задължително взаимно признаване на 

разрешения, тъй като смята, че това е добър начин да се намали 

административната тежест и да се осигури бърз достъп на европейските фермери 

до разнообразни продукти за растителна защита. Съветът разшири тази система 

до продукти за растителна защита за минимални употреби и осигури 

допълнителна гъвкавост (напр. признаването на разрешения между държави-

членки от различни зони или възможността дадена професионална организация да 

поиска разрешение).

Съветът включи разпоредби, съгласно които държавите-членки могат да налагат 

допълнителни мерки за намаляване на риска, отнасящи се до тяхната територия, 

и, по изключение, могат да отказват разрешения, издадени в друга държава-

членка, с цел защита на здравето на хората или на животните или опазване на 

околната среда. Съветът също включи клауза за преразглеждане, съгласно която 

пет години след влизане в сила на регламента Комисията следва да изготви 

доклад.

 Национални временни разрешения (член 29а)

Държавите-членки решиха да върнат временните разрешения като преходна 

мярка, тъй като се опасяваха от забавяне в разрешението на продукти за 

растителна защита. Те сметнаха, че е необходимо новата система първо да бъде 

изпитана, за да се провери дали сроковете могат да се спазват. Национални 

временни разрешения ще се издават само за ограничен срок (три години) и при 

определени обстоятелства. Становищата на Съвета и Парламента по този въпрос 

съвпадат по същество (изменение 281).
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 Изпитване върху животни

Съветът отбеляза особения интерес на Европейския парламент изпитването върху 

животни да бъде избегнато или сведено до минимум (изменения 6, 9, 23, 24, 55, 

66, 75, 92, 108, 130, 208 и 255) и ги включи, доколкото бе възможно, в текста на 

общата позиция.

 Комитология

Съветът измени предложението на Комисията, за да го приведе в съответствие с 

новото Решение 2006/512/ЕО относно комитологията, което изменя Решение 

1999/468/ЕО и въвежда новата процедура по регулиране с контрол. Съветът прие 

изменения 109 и част от 141, но изменения 93, 94, 99, 100, 119, 120, 142, 158, 184, 

219, 224, 226, 227 не бяха приети. В някои случаи Съветът не прие процедурата по 

регулиране с контрол, тъй като мерките, които трябва да се вземат, се отнасят 

единствено до прилагането. За случаите, които се отнасят само до прехвърлянето 

в новия регламент на изисквания, които вече се съдържат в приложенията към 

Директива 91/414/ЕО, или до приемането на необвързващи насоки, Съветът бе на 

мнение, че по-подходяща е процедурата на консултативен комитет.

По отношение на изменения 108, 221 и 225 Съветът не прие предложената 

процедура (член 251 от Договора). Вместо това сметна, че най-подходящата 

процедура на комитология е тази „по регулиране с контрол“, тъй като 

регламентите, които ще се приемат съгласно разпоредбите в тези членове, ще 

допълнят основния акт като добавят нови несъществени елементи.

б) Нови разпоредби, включени в общата позиция

След обсъждания в Съвета към текста на общата позиция бяха добавени 

разпоредби относно следните области:
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 Третирани семена (член 47а)

Делегациите счетоха за необходимо да се включат разпоредби в тази област, за да 

се защити свободното движение в ЕС на семена, третирани с продукти за 

растителна защита, освен ако те не представляват сериозна заплаха за здравето на 

хората и на животни или заплаха за околната среда.

 Паралелна търговия

Разпоредбите относно паралелната търговия бяха добавени от Съвета след почти 

единодушно искане от държавите-членки. Така Съветът включи изменение 286 и 

адаптира разпоредбите относно паралелната търговия съобразно най-новата 

съдебна практика.  Съветът също включи изискване за официален контрол в тази 

област.

 Адюванти

Съветът включи разпоредби, които определят, че следва да се предвидят 

подробни правила за разрешение на адюванти съгласно процедурата на 

комитология.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Съветът счита, че неговата обща позиция представлява балансирано и реалистично 

решение на редица въпроси от предложението на Комисията, по които е изразена 

загриженост, и очаква конструктивна дискусия с Европейския парламент с оглед 

постигането на приложимо съгласие по настоящия регламент.

____________________
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— Изявления

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

„Комисията отчита, че процедурата, която позволява евентуално одобрение на дадено 

активно вещество за максимален срок от 5 години, дори ако то не отговаря на 

изброените критерии, представлява дерогация от стандартната процедура за одобрение 

на активни вещества. Комисията изтъква, че дерогацията ще се прилага само в случаи, 

когато се представят документирани доказателства, които показват, че няма други 

налични средства за контрол на сериозна фитосанитарна опасност. Решение за 

одобрението се взема с комитология, като всички държави-членки се включват в 

оценката не само на досието относно активното вещество, но също и относно 

документацията, която показва, че няма алтернативи. Одобрението, което може да бъде 

предложено, ще подлежи на стриктни условия, включително мерки за намаляване на 

риска, които ще бъдат част от решението за одобрение и ще целят да сведат до 

минимум излагането на хората и на околната среда.“
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ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

„Комисията изразява съжаление за премахването на член 152, параграф 4, буква б) от 
Договора от правните основания на предложението. Една от основните цели на 
предложението е постигане на висока степен на защита на здравето на хората и 
животните и опазване на околната среда.

С цел да се даде възможност за напредък в законодателния процес предвид 
навременното приемане на предложения регламент, Комисията приема общата позиция 
на Съвета, тъй като по същество постигнатият компромисен текст в своята цялост 
отговаря на целите на предложението.

В случай че по време на второто четене Европейският парламент възстанови член 152 
като едно от правните основания на предложението, Комисията си запазва правото да 
приеме съответното изменение.“

ИЗЯВЛЕНИЕ НА УНГАРИЯ

Зонална система и взаимно признаване

„Процесът на издаване на разрешения за продукти и взаимното признаване в съчетание с 
предлаганата система от три зони не са подходящи. Противно на принципа на субсидиарност 
настоящият текст не предоставя необходимата и достатъчна правна гаранция за отчитане на 
местните характеристики в хода на процедурата. Това противоречи на член 4, параграфи 3а и 
3в от предложението. Метеорологичните условия, сортовете, гамата от вредители и болести, 
селскостопанските практики и дозите от пестициди са твърде различни, особено в зона Б 
(Централна), поради което системата няма да осигури разработване на безопасни и 
ефективни програми за управление с прилагане на минимални количества агрохимикали.

Критерии за одобрение на активни вещества

По отношение на критериите за одобрение на активни вещества има необходимост от по-
задълбочени оценки, тъй като наличните проучвания на въздействието показват значителни 
разлики и водят до противоречиви изводи.
Унгария вярва, че прилагането на предложените нови критерии ще намали броя на 
наличните на пазара продукти за растителна защита, като по този начин ще увеличи риска от 
вредители и резистентност, от значителни загуби в добива и от нарастващи производствени 
разходи. Поради това ЕС ще бъде принуден да увеличи вноса от трети държави, в които 
стандартите на ЕС не могат да бъдат гарантирани.
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С цел намаляване на възможните нежелани ефекти върху производството на култури при 
поддържане на висока степен на защита на човешкото здраве, би било по-подходящо да се 
използва подход, основан на риска, когато се определят критериите за одобрение на активни 
вещества.

Изменението на климата и свободната търговия доведоха до ускоряване на появата и 
установяването на нови вредители, които нанасят икономически значими поражения. Поради 
това поддържането на достатъчна растителна защита е до голяма степен обосновано.

Унгария признава значението на една хармонизирана и добре балансирана система за 
разрешаване и пускане на пазара на продукти за растителна защита и отчита постоянната 
необходимост от повишаване на стандартите за здравето на потребителите. Унгария оценява 
високо усилията на словенското председателство да постигне политическо съгласие по 
предложението като по този начин се даде възможност за обща позиция на Съвета. Унгария е 
съгласна с общите цели на предложението, но не може да подкрепи някои от предлаганите 
средства за постигане на тези цели, поради което Унгария се въздържа.“

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИРЛАНДИЯ

Като цяло Ирландия счита регламента за напредничав, балансиран и добре съставен, и 
подкрепя повечето от неговите разпоредби.  Въпреки това, отбелязваме, че някои важни 
въпроси предизвикват загриженост.

1. Ирландия е особено обезпокоена, че използването на „изключващи критерии, базирани 
на риск“ като основа за вземане на решение за одобрение пренебрегва научния принцип 
за оценка на риска; Ирландия е на мнение, че бе пропусната една възможност за залагане 
на принципа за оценка на риска в настоящия регламент.

2. Ирландия е съгласна, че използването в продуктите за растителна защита на вещества, 
които подлежат на критериите за одобрение съгласно подточка 3.6 от приложение ІІ, 
следва да подлежи на подходящ контрол.  Ирландия отбелязва, че някои вещества, които 
може да не изпълнят критериите за одобрение, предложени в подточка 3.6 от 
приложение ІІ към настоящия регламент, са от решаващо значение за растителната 
защита в Ирландия и че тяхното изтегляне вероятно ще причини значителни 
селскостопански и икономически щети без да осигури съществено намаляване на 
излагането на операторите, случайните лица, потребителите или околната среда на 
въздействието на този тип вещества.



12553/08 ADD 1 ii/VN/vv 4
JUR BG

3. Ирландия изразява загриженост, че изтеглянето на вещества, които не изпълняват 
критериите за одобрение ще ограничи наличния химически спектър за избягване на 
изграждането на резистентност, което ще доведе до сериозни неблагоприятни последици 
в растителната защита и може да увеличи излагането на хората и животните 
въздействието на микотоксини.  Нещо повече, Ирландия отбелязва изявлението на 
Комисията относно член 4, параграф 7, поместено в документ 10835/1/08, в което се 
изтъква, че дерогацията се прилага единствено за контрол на „сериозна фитосанитарна 
опасност“ и не се предвижда контрол на сериозна опасност за общественото здраве 
каквато е излагането на микотоксини.

4. Ирландия изразява загриженост поради отсъствието на подробна и актуална оценка на 
въздействието по отношение на последиците от сегашния текст върху 
конкурентоспособността и устойчивостта на европейското селско стопанство.

Макар да подкрепя повечето разпоредби в проекта за регламент и предвид възможността за 
разглеждане на гореспоменатите опасения по време на второто четене в Парламента, 
Ирландия не е в състояние да подкрепи предложението.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Обединеното кралство е за научен подход, който още повече да намалява рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда, като същевременно подкрепя икономически 
ефективното производство на култури и контрол на вредителите, плевелите и болестите.
Обединеното кралство приветства усърдния труд на словенското председателство, което 
постигна баланс между тези приоритети в повечето области като продължи работата на 
предходни председателства. Обединеното кралство приветства особено радушно напредъка 
по отношение на зоналните разрешения, които по наше мнение правят практически 
постижима целта за по-голяма хармонизация.

Обединеното кралство споделя позицията, че е необходим подходящ контрол върху 
използването в продукти за растителна защита на вещества, които нарушават функциите на 
ендокринната система и които могат да имат неблагоприятни последици върху хората.  
Въпреки това Обединеното кралство отбелязва, че потребителите са изложени на вещества, 
които нарушават функциите на ендокринната система, от множество източници, в т.ч. 
фармацевтични и хранителни продукти като месо и бобови култури.

Някои вещества, които могат да не изпълнят критериите за одобрение, предложени в 
приложение ІІ към настоящия регламент, са от решаващо значение за растителната защита в 
Обединеното кралство, а по наше мнение и в други страни на Европейския съюз.
Обединеното кралство оценява положените от словенското председателство усилия за 
отразяване на тези опасения в компромисния текст. Въпреки това, Обединеното кралство 
остава загрижено от липсата на подходяща оценка на потенциалното въздействие от тези 
предложения върху селското стопанство в Европейския съюз или на ползите, които те биха 
имали за потребителите. Обединеното кралство неведнъж е изтъквало значението да се 
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установи въздействието на тези мерки, преди то да се ангажира с подкрепа за регламента в 

сегашния му вид и да проведе оценка за Обединеното кралство. Без наличието на такава 

оценка за ЕС като цяло, ЕС рискува да предприеме мерки, които биха имали сериозни 

нежелани последици върху растителната защита без да осигуряват съществени ползи за 

здравето на потребителите. Поради това Обединеното кралство изразява съжаление, че на 

този етап не може да подкрепи предложението.

____________
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ПОПРАВКА КЪМ БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ „I/А“
От: Генералния секретариат на Съвета
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Ком.:
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Относно: Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
пускането на пазара на продукти за растителна защита [първо четене]
— Приемане (ОП + И)
а) на общата позиция
б) на изложението на мотивите на Съвета

Точка 5 следва да се чете:

5. По време на своето 2881-во заседание на 23 юни 2008 г., Съветът по селско стопанство 

и рибарство постигна политическо съгласие за обща позиция относно посочения по-

горе регламент.

__________________
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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 22.9.2008 
COM(2008) 578 окончателен 

 2006/0136 (COD) 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 
 

относно 
 

обща позиция на Съвета относно приемането на Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна 

защита 

 

(представена от Комисията) 
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СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО 
 

относно 
 

обща позиция на Съвета относно приемането на Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна 

защита 

1. ИСТОРИЯ НА ДОСИЕТО 

Дата на предаване на предложението на Европейския 
парламент и на Съвета 
(документ COM(2006)0388 окончателен — 2006/0136 
(COD)): 

19 юли 2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и 
социален комитет: 

31 май 2007 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите 13 февруари 
2007 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене: 

23 октомври 
2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение: 

Дата на политическото споразумение: 

11 март 2008 г. 

23 юни 2008 г. 

Дата на приемане на общата позиция: 15 септември 
2008 г. 

2. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА 

С предложения регламент се цели да се замени съществуващото 
законодателство относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита (Директива 91/414/ЕИО на Съвета), като с него се преразглеждат 
изцяло процедурите за оценка на безопасността на активните вещества и 
продуктите за растителна защита. Въпреки това двуетапната процедура, 
заложена в директивата, се запазва:  

– Одобрение на активните вещества на ниво ЕС 

– Разрешаване от държавите-членки на продукти за растителна защита, 
съдържащи одобрени вещества. 
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С цел опростяване, с него също така се отменя Директива 79/117/ЕИО на 
Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за 
растителна защита, съдържащи някои активни вещества. Основната цел на 
предложението е поддържането на високо ниво на закрила за хората, 
животните и околната среда; намаляването на административната тежест, 
свързана с настоящите процедури за одобряване и разрешаване, и постигането 
на по-високо ниво на хармонизиране. 

Настоящото предложение следва да бъде разглеждано като част от пакет от 
документи заедно с Тематичната стратегия за устойчиво използване на 
пестицидите и предложението за рамкова директива, която да запълва 
празнината в законодателството на етапа на употреба на пестициди, както и с 
предложение за регламент относно събирането на статистически данни по 
отношение на пускането на пазара и употребата на продукти за растителна 
защита.  

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ОБЩАТА ПОЗИЦИЯ 

3.1. Общ коментар 

Комисията подкрепя общата позиция, така както е приета от Съвета на 
15 септември 2008 г. Тя е в съответствие с целите и възприетия в 
първоначалното предложение на Комисията подход и отразява принципите на 
редица предложени от Европейския парламент изменения.  

3.2. Изменения, внесени от Европейския парламент на първо четене  

Изменения, които са приети от Комисията и са в съответствие с общата 
позиция:  

Изменения 5, 14 и 18 на Европейския парламент подкрепят заявеното в 
съображения 8, 17 и 21 и бяха частично включени. Със съображение 8 се 
въвежда гарантирането на конкурентоспособността на европейското земеделие. 
В съображение 17 бяха включени веществата кандидати за заместване. В 
съображение 21 беше въведено включването на уязвими групи при оценката на 
вредните последици за здравето на хората или върху здравето на животните.  

Изменение 96 на член 20 относно незабавното унищожаване на продукт за 
растителна защита в случай на непосредствени опасения за здравето е 
включено изцяло.  

Изменение 159 беше включено като такова в общата позиция и в измененото 
предложение на Комисията. С него в член 43, касаещ оттеглянето или 
изменението на разрешение за продукти за растителна защита, се въвежда 
възможността държавите-членки да преразглеждат разрешение, когато стигнат 
до заключение, че постигането на целите, поставени в Директива 2000/60/EО 
(Рамковата директива за водите) може да бъде изложено на риск.  
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Повечето елементи от изменения от 175 до 180 и изменение 196, касаещи 
маловажни употреби, имащи за цел да улеснят издаването на разрешения за 
маловажни употреби, бяха приети от Комисията. В общата позиция бяха 
включени елементите, касаещи отговорността и удължаването на периода на 
защита на данните за маловажни употреби. Освен това в общата позиция беше 
включено определение за маловажни употреби, както беше предложено с 
изменение 59, докато в измененото предложение на Комисията, същото беше 
посочено в член 49 относно маловажните употреби.  

Въвеждането на нов член 49а относно паралелната търговия, както беше 
предложено от Европейския парламент в изменения 45 и 286, беше прието от 
Съвета и Комисията. Текстът на общата позиция обаче отразява решенията на 
Съда на Европейските общности по скорошни дела. Освен това в член 65 беше 
добавена формулировка за необходимостта от контрол върху паралелната 
търговия.  

Също така изменение 189 беше включено като такова в общата позиция и в 
измененото предложение на Комисията. С него в член 53 се въвежда 
възможността държавите-членки да приемат временни защитни мерки, когато 
стане известна информация за потенциални вредни въздействия.  

Комисията прие да включи в член 63 определение за „рекламиране“. Това е 
отразено в член 3 на общата позиция.  

В съответствие с измененото предложение на Комисията, в приложение II, 
точки 3.6.3 и 3.6.5 към общата позиция е включено подробно определение на 
„пренебрежима експозиция“. Това е в съответствие с изменение 300. С общата 
позиция обаче напълно се изключват мутагенните вещества, независимо от 
експозицията. 

Освен това невротоксичните и имунотоксичните ефекти по време на 
развитието, които бяха предложени от Европейския парламент като критерии 
за изключване, бяха включени към критериите за вещества кандидати за 
заместване в общата позиция, както и в измененото предложение на 
Комисията. Пояснението в изменение 248, че дадено вещество се определя като 
вещество кандидат за заместване, когато отговаря на едно от съответните 
условия, също беше включено.  

По отношение на веществата с нисък риск, в общата позиция са включени 
критериите за изключване на вещества от определението за „нисък риск“ в 
съответствие с изменение 301. Такава разпоредба е добавена и в приложение II, 
част 5. Една съществена разлика касае „сенсибилизиращите“ вещества, тъй 
като изменението се отнася само до „сенсибилизиращи химикали“, а 
Комисията в своето изменено предложение и в общата позиция посочва 
сенсибилизирането като цяло, обхващайки по този начин и микроорганизмите. 
Разпоредбата, съгласно която Комисията следва да направи преглед и, където е 
необходимо, да уточни критериите за нискорискови вещества, беше включена в 
член 22, но без да се посочва крайният срок от една година, предложен от 
Европейския парламент. 
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Другите изменения, които поясняват текста или описват по-добре процедурите, 
бяха включени. Те са включени в член 11 относно подготовката на 
проектодоклада за оценка, определящ максимален срок от 6 месеца за 
предоставяне на допълнителна информация, член 12 относно достъпа на 
обществеността до заключенията на органа, член 13 относно разпоредбата за 
списък на одобрените активни вещества, достъпен за обществеността в 
електронен формат, член 27, в който се посочват реалистичните условия на 
употреба на коформуланти, член 30, с който се добавя специфично съдържание 
към разрешенията относно данните от заявлението и член 36 относно 
процедурата за разрешения за продукти за растителна защита, с който се 
определя максимален период от 6 месеца за предоставяне на допълнителна 
информация. Разпоредбата, според която държавите-членки могат да получат 
пълното досие при поискване, беше включена в член 41. В член 62 беше 
въведена необходимостта от включване на съществуващите изисквания за 
етикетиране съгласно Директива 91/414/EИО в регламента на Комисията за 
прилагането ѝ.  

Изменения, които не са включени в общата позиция, но които са приети 
от Комисията в измененото предложение в този си вид или при условие че 
бъдат преформулирани:  

Парламентът предложи в редица изменения да бъде включено позоваване за 
съответствие с Директива 2000/60/EО (Рамковата директива за водите). Те бяха 
подкрепени в измененото предложение на Комисията в съображение 14, член 
21 (преразглеждане на одобрението) и член 43 (оттегляне или изменение на 
разрешение). Само посоченото последно изменение беше включено също така 
и в общата позиция.  

Посочените изменения на съображения 34 и 35 бяха включени или частично 
включени в измененото предложение. Те касаят закрилата на живущите и 
случайните лица и необходимостта да се гарантира, че рекламните съобщения 
не подвеждат обществеността.  

Няколко от измененията са в подкрепа на целта да се сведе до минимум 
изпитването върху животни. Комисията включи по-голямата част от тези 
изменения (24, 75, 92, 108, 225) в съображение 32 и в членове 8, 18, 26, 59 и 75. 

С изменение 34 се предлага в член 1 да бъде пояснена целта на регламента. 
Комисията прие да включи формулировките, касаещи високото равнище на 
закрила, предохранителния принцип и осигуряването на по-хармонизирана 
наличност на продукти за растителна защита за земеделските производители в 
Европа.  

Няколко нови определения, предложени от Европейския парламент, бяха 
включени в член 3, като например тези за паралелна търговия, нисък риск, 
държава-членка докладчик, изпитвания и проучвания и определението за 
нехимични методи за растителна защита. Последното понятие беше включено 
и в определението за добра практика за използването на продукти за 
растителна защита.  
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Европейският парламент подчерта в различни части на акта посочването на 
уязвими групи, а изменение 49 въвежда определение за такива групи. 
Комисията включи повечето от тях, както и определението за уязвими групи в 
член 3.  

В определението за интегрирана борба срещу вредителите беше въведена 
формулировка за насърчаването на естествените механизми за контрол на 
вредителите.  

Освен това в определението за рисково вещество, Комисията включи 
веществата, смущаващи ендокринната система и тези с невротоксично или 
имунотоксично действие, в съответствие с изменение 39 на Европейския 
парламент.  

Както беше предложено от Европейския парламент, в критериите за одобрение, 
посочени в член 4, бяха включени формулировки за уязвимите групи, за 
местата, отдалечени от мястото на използване на продукта след пренасяне в 
околната среда с голям радиус на действие, за въздействието на продукта за 
растителна защита върху видове, които не са обект на действието му, и 
въздействието му върху екосистемата. Освен това беше пояснено, че 
аналитичните методи трябва да бъдат стандартизирани и достатъчно 
чувствителни; това беше частично прието в общата позиция.  

Комисията прие да включи в член 20 изменение 95 относно гратисния период 
за използване на складови наличности от неодобрени продукти за растителна 
защита, чиято продължителност е не повече от една година. 

В изменение 274 се посочва, че храните, както са определени в Регламент 
(ЕО) № 178/2002, трябва да бъдат считани за основни вещества и това 
изменение беше директно включено в член 23 на измененото предложение на 
Комисията.  

Европейският парламент въведе в член 64 (изменение 217) задължението 
производителите на продукти за растителна защита да извършват контрол след 
регистрацията и Комисията изцяло включи тази разпоредба.  

Освен това Парламентът предложи изменение 220, което да бъде включено в 
член 65, относно контрол, който включва наблюдения на фермата, за да се 
провери съответствието с ограниченията за употреба. Това пояснение беше 
директно включено в измененото предложение на Комисията. 

Комисията включи частично изменение 248 относно условията за одобрение на 
вещество кандидат за заместване (приложение II, точка 4). Бяха включени 
формулировки за високия потенциален риск за подпочвените води и 
невротоксичните или имунотоксичните свойства. 

Освен това в приложение IV, част 2 относно сравнителната оценка изменение 
252 беше частично включено във връзка с отчитането на последиците от 
синергизиращите вещества и акумулирането по отношение на рисковете за 
здравето.  
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Другите предложения, които бяха въведени от Комисията в нейното изменено 
предложение, касаят посоченото в член 29 изискване формулацията да е такава, 
че равнището на излагане на ползвателя или други рискове да са ограничени в 
рамките на възможното, без това да засяга действието на продукта, и 
посоченото в член 49 задължение на държавите-членки да поддържат на 
официалната си интернет страница списък на маловажните употреби. В член 9, 
параграф 2 Комисията предложи срок от 6 месеца за допълване на досието, ако 
са открити липсващи един или повече елементи, докато в общата позиция се 
предвижда този срок да е 3 месеца.  

Комитология 

Привеждането в съответствие с Решение 2006/512/EО (относно комитологията) 
като цяло беше подкрепено в измененото предложение на Комисията и в 
общата позиция, както беше въведено с измененията, направени от 
Парламента.  

Изменения 88, 94, 99, 100, 142, 143, 158, 185, 219, 224, 226, 227, с които се 
въвежда процедурата по регулиране с контрол за случаите, в които Комисията 
счита за необходимо да бъдат съкратени сроковете (напр. ефикасност с оглед 
на спазване на сроковете при подновяване на одобрения, неотложност, 
приложима в случаи на заплаха за здравето на хората или животните). Освен 
това одобрението на дадено активно вещество както в общата позиция, така и в 
измененото предложение, е счетено за мярка за прилагане, която да бъде 
приета в съответствие с нормалната регулаторна процедура.  

В някои случаи Парламентът предлага да бъде приложена процедурата на 
съвместно вземане на решения; Комисията и Съветът обаче считат, че 
посочените мерки (изискванията по отношение на данните за 
растителнозащитни вещества и синергизиращи вещества, регламентът за 
създаване на работна програма, регламентът относно контрола) са от общ 
характер и изменят несъществени елементи от регламента. Освен това 
Комисията счита, че процедурата за съвместно вземане на решения не би била 
подходяща за технически разпоредби, които трябва да бъдат постоянно 
актуализирани. Следователно те следва да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол.  

Изменение 120 изисква процедура за съвместно вземане на решения за 
приемането на регламент относно единните принципи, включващ изискванията 
от приложение VI към Директива 91/414/ЕИО. Комисията и Съветът считат 
това за техническо допълнение (прехвърляне на вече съществуващи 
изисквания) към основния текст чрез добавяне на несъществени елементи и 
затова предлагат консултативен комитет. 

В малко на брой случаи Комисията включи необходимостта от разпоредби 
относно неотложността и ефикасността. Тези случаи касаят ефикасността с 
оглед на спазване на сроковете при подновяване на одобрения и 
неотложността, приложима в случаи на заплаха за здравето на хората или 
животните.  
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3.3. Нови разпоредби, въведени от Съвета 

Съветът добави някои технически определения в член 3, като например 
професионален потребител, съществен метаболит, онечистване и др.  

В член 4 бяха добавени допълнителни изисквания относно използването на 
продукти за растителна защита, в частност по отношение на питейната вода, 
които са в съответствие с някои от измененията, предложени от Европейския 
парламент в изменение 255. 

В член 4, параграф 7 от Съвета беше въведена дерогация от критериите за 
одобрение, посочени в приложение II. Това позволява да бъдат одобрявани 
вещества, които не отговарят на специалните критериите за одобрение, 
(вещества, които не са канцерогенни или токсични за репродукцията от 
категория 2 или нарушаващи функциите на ендокринната система, както е 
посочено в точки 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5 и 3.8.2 от приложение II). 

В член 14 се въвежда срок за подновяване на одобренията на активни вещества 
(максимален срок от 15 години или, в изключителни случаи, при дерогация 
съгласно член 4, параграф 7, за максимален срок от 5 години).  

По отношение на антидотите и синергистите Съветът добави задължението на 
Комисията да определи изискванията за данни (член 25). Той предвиди също 
така, че оценката на еквивалентността (член 37) и критериите за одобрение 
(приложение II, точки 3.6—3.9) се прилагат не само за активните вещества, но 
и за антидотите и синергистите.  

В новия член 29а на държавите-членки се дава правото да издават временни 
разрешения при определени условия (пълно досие, забавена процедура за 
оценка, установена максимално допустима граница на остатъчни вещества). 
Това в голяма степен е в съответствие с изменение 281 на Европейския 
парламент. 

В член 35 се пояснява, че за оценката на досиетата въз основа на съвременните 
научно-технически познания следва да бъдат използвани наличните към 
момента на подаване на заявлението ръководства. Това е в съответствие с 
изменение 136 на Европейския парламент.  

Разпоредбите относно взаимното признаване и зоналната система 
(съображение 24, членове 35, 39 и 78а и приложение I) бяха прегрупирани, а 
текстът им частично изменен. В допълнение към предложението на Комисията, 
доброволното взаимно признаване се разрешава за продукти за растителна 
защита, разрешени в друга зона, за продукти за растителна защита, съдържащи 
вещества, кандидати за замяна (член 39), за временни разрешения или за 
продукти за растителна защита, съдържащи активно вещество, одобрено чрез 
дерогация от член 4, параграф 7. За употреба при третиране на семена или 
празни помещения/контейнери се предвижда задължително взаимно 
признаване на ниво ЕС. Разпоредбите относно пускането на пазара на 
третирани семена бяха въведени в специален член. 
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Съветът добави и процедура, която позволява участващи в селскостопански 
дейности официални или научни органи, професионални селскостопански 
организации или професионални потребители да могат да подадат заявление за 
взаимно признаване в държава-членка, дори ако притежателят на разрешението 
не е подал такова заявление или е отказал да даде съгласието си. 

В общата позиция взаимното признаване остава задължително, но чрез 
дерогация (член 35, параграф 3) се позволява адаптиране към местните условия 
и, в изключителни случаи, се позволява държавите-членки да откажат 
разрешение поради специфични рискове за здравето или околната среда, които 
не могат да бъдат контролирани по друг начин.  

Съветът добави разпоредба относно третирането на семена (ново съображение 
26а и член 47а), с която се определят допълнителни изисквания за 
етикетирането на третирани семена и се упълномощават държавите-членки да 
ограничат употребата на третирани семена, ако представляват сериозен риск 
заради продукта за растителна защита, с който са третирани.  

Предвиден е допълнителен период от две години и 6 месеца за защита на данни 
при изследвания, необходими за подновяване или преразглеждане на 
разрешение (член 56). 

Някои изменения бяха направени в член 60, в който се посочват правилата за 
поверителност. Тези изменения са предимно от техническо естество и с тях се 
пояснява разликата между защитата на търговските интереси на дружествата и 
защитата на личната неприкосновеност и интегритет. 

Съветът заличи от член 65 на първоначалното предложение на Комисията 
всички изрични позовавания на разпоредбите от Регламент (ЕО) № 882/2004 
относно мониторинг и контрол на фуражите и храните, на които този контрол 
следва да бъде равностоен, но запази позоваването на този регламент в 
съображение 38. 

В член 78 Съветът добави разпоредби, определящи дерогации за използване на 
коформуланти в продукти за растителна защита, както и за работната програма 
за адюванти. 

В член 78а се предвижда клауза за преразглеждане на функционирането на 
взаимното признаване на разрешения, на зоналната система и на критериите за 
одобрение с доклад от Комисията в рамките на 5 години. 

Съветът измени текста в точки 3.6.2—3.6.5 и 3.8 от Приложение II относно 
критериите за одобрение. Мутагенни вещества от категория 1 или 2 не могат да 
бъдат одобрявани за употреба в продукти за растителна защита. Вещества, 
които са канцерогенни или токсични за репродукцията, както и вещества, 
нарушаващи функциите на ендокринната система, могат да бъдат одобрени 
само ако тяхната употреба води само до незначително ниска експозиция на 
човека или околната среда (последното се отнася само за вещества, 
нарушаващи функциите на ендокринната система). Понятието за незначително 
ниска експозиция на потребителите допълнително е определено чрез 
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позоваване на Регламент (ЕО)№ 396/2005 относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества. 

3.4. Основни проблеми, възникнали при приемането на общата позиция 

Правно основание  

Предложението на Комисията е направено въз основа на член 37 и член 152, 
параграф 4, буква б), които и двата представляват основания от сферата на 
земеделието. Според Комисията предложението касае земеделието, тъй като 
без продукти за растителна защита, земеделската реколта би била засегната 
(съображение 6). Член 37 представлява подходящо основание за всички 
правила за „производството и търговското предлагане“ на селскостопански 
продукти, с което допринася за постигането на една или повече от целите на 
ОСП. В предложението са определени продуктите, които могат да бъдат 
използвани в тази област, което го прави ясно свързано със земеделското 
производство. Насърчаването на земеделско производство, щадящо околната 
среда, също е една от целите на ОСП. 

С член 152, параграф 4, буква б) се определят фитосанитарни мерки, които 
имат като непосредствена цел закрилата на човешкото здраве.  

С общата позиция се добавя член 95 (общ пазар), но се заличава член 152, 
параграф 4, буква б). Комисията прие този компромис, но направи писмена 
декларация. 

Защита на данните, член 56 

В предложението на Комисията за защита на данните се предвижда срок от 10 
години. В общата позиция се предвижда възможността този период да бъде 
удължен до 13 години в специални случаи (например за маловажни култури). В 
нея също така се предвиждат срок от 2,5 години за защита на данните след 
всяко подновяване на одобренията на активни вещества. 

Допълнителният период на защита на данните при разширяване на употребата 
на маловажни култури, предложен също от Парламента (изменение 196), не е 
спорен. Допълнителният период на защита на данните при подновяване обаче 
би могъл да възпрепятства достъпа до пазара на производителите на генерични 
продукти. Комисията не прие предложението на Председателството да бъде 
предоставен срок от 5 години за защита на данните при подновяване, но прие 
компромисния вариант от 2,5 години. В изменение 194 Европейският 
парламент посочи защитата на допълнителни данни, която се изисква с цел 
промяна на законодателството. 

Мониторинг и контрол, член 65 

Комисията прие заличаването от член 65 на подробните позовавания на 
Регламент (ЕО)№ 882/2004 относно мониторинг и контрол на фуражите и 
храните. С това ще се намали сигурността по отношение на обхвата на мерките 
за изпълнение относно контрола и мониторинга. В съображение 38 на общата 
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позиция обаче все още се съдържа позоваване на Регламент (ЕО)№ 882/2004. 
Поради това същите цели са запазени за мерките за изпълнение. 
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Критерии за одобрение  

В предложението на Комисията са определени критерии за одобрение на 
активните вещества. Комисията предложи канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията вещества категории 1 и 2 (класифицирани или 
такива, които следва да бъдат класифицирани) (категория 1: достатъчна 
предпоставка за безпокойство у хората; категория 2: сериозно предположение 
за въздействие върху хората) или вещество, което има способността да окаже 
смущаващо функционирането на ендокринната система действие, да не може 
да бъде разрешено освен ако излагането на действието му е незначително. 

В общата позиция се поддържа подходът на Комисията и се подсилват 
критериите за мутагени, като последните са напълно изключени. Освен това 
канцерогенните вещества, токсичните за репродукцията вещества и тези, 
оказващи действие, смущаващо функционирането на ендокринната система, 
които могат да бъдат одобрени тъй като излагането на действието им е 
незначително, стават кандидати за замяна, когато става дума за разрешаването 
на продукти за растителна защита на ниво държава-членка (приложение II, 
точка 4, тирета 5 и 6). 

Чрез дерогация (член 4, параграф 7) се предвижда, че при фитосанитарна 
опасност, която не може да бъде овладяна с никакви други налични средства, е 
възможно да бъде одобрено вещество за максимален срок от 5 години, дори ако 
не отговаря на посочените критерии. Тяхната употреба следва да бъде обект на 
мерки за смекчаване на рисковете, за да бъдат сведени до минимум рисковете 
за здравето, а максимално допустимите граници на остатъчни вещества във 
фуражите и храните да се определят съгласно нормалните процедури. Тези 
вещества също така се изключват от задължителното взаимно признаване (член 
40, параграф 2, буква е)). Вещества, които са канцерогенни или токсични за 
репродукцията категория 1, се изключват от дерогацията.  

Освен това в член 14 (подновяване на одобрение) е пояснено, че подновяването 
на одобрение за такива вещества няма да бъде за срок от 15 години (какъвто е 
срокът за други вещества), а за максимален срок от 5 години. 

Комисията направи писмена декларация, в която пояснява как се прилага 
дерогацията. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комисията е на мнение, че общата позиция напълно отразява ключовите 
елементи на първоначалното предложение и духа на много от измененията на 
Европейския парламент, направени на първо четене. 

Следователно Комисията е съгласна с общата позиция, така както е приета с 
квалифицирано мнозинство от Съвета. 
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5. ДЕКЛАРАЦИИ НА КОМИСИЯТА 

Комисията направи две писмени декларации, които са приложени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДЕКЛАРАЦИИ НА КОМИСИЯТА 

1. „Комисията признава, че процедурата, която позволява възможно одобрение на 
активно вещество за максимален период от 5 години, дори ако не отговаря на 
посочените критерии, представлява дерогация от стандартната процедура за 
одобряване на вещества. Комисията подчертава, че дерогацията се прилага 
само в случаи, в които са представени документални доказателства, че няма 
никакви други налични средства, с които да бъде овладяна с фитосанитарната 
опасност. Решение за одобрението се взема с комитология, като всички 
държави-членки се включват в оценката не само на досието относно активното 
вещество, но също и на документацията, която показва, че няма алтернативи. 
Одобрението, което може да бъде предложено, ще подлежи на стриктни 
условия, включително мерки за намаляване на риска, които са част от 
решението за одобрение и целят да сведат до минимум излагането на хората и 
на околната среда.“ 

2. “Комисията изразява съжаление за премахването на член 152, параграф 4, 
буква б) от Договора от правните основания на предложението. Една от 
основните цели на предложението е постигане на висока степен на закрила на 
здравето на хората и животните и опазване на околната среда. 

С цел да се даде възможност законодателния процес да продължи, предвид 
навременното приемане на предложения регламент, Комисията приема общата 
позиция на Съвета, тъй като по същество постигнатият компромисен текст в 
своята цялост отговаря на целите на предложението. 

В случай че по време на второто четене Европейският парламент възстанови 
член 152 като едно от правните основания на предложението, Комисията си 
запазва правото да приеме съответното изменение.“ 
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