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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ – ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ И 
КОНСТАТАЦИИТЕ 

Обща информация и преглед на източниците на данни 

 

През май 2017 г. комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните (ENVI) на Европейския парламент внесе искане да се изготви доклад за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти 

за растителна защита (ПРЗ), наричан по-нататък „Регламентът“. Този доклад е част от 

програмата за контрол на прилагането на комисията ENVI. 

Отделът за последваща оценка (EVAL) на Дирекцията за оценка на въздействието и 

европейска добавена стойност (в рамките на Генерална дирекция за парламентарни 

изследвания на Европейския парламент, EPRS) осигури експертни знания и опит 

относно прилагането на Регламента. С цел подготовка на необходимите научни данни 

беше възложено извършването на изследване, насочено към оценка на прилагането на 

Регламента . Резултатите бяха консолидирани в рамките на оценка за прилагането на 

европейско равнище и публикувани официално през април 2018 г.1 

Изследването се основава на четири взаимосвързани научноизследователски 

направления: 

- „Оценка на прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно 

пускането на пазара на продукти за растителна защита и неговото 

въздействие. Картографиране на използването от страна на държавите 

членки на дерогациите, предоставени съгласно член 53 от Регламента“; 

- „Оценка на критериите и на капацитета за надеждна и хармонизирана 

„идентификация на опасностите“ по отношение на активните вещества“; 

- „Оценка на капацитета на държавите членки за надеждно „издаване на 

разрешения за ПРЗ“ и на неговата еднородност“; 

- „Картографиране на практиките за научна (оценка на риска) оценка на 

активните вещества, използвани в продуктите за растителна защита“ 

Всеобхватно изследване на въздействието на Регламента никога не е било извършвано 

досега. В рамките на оценката за прилагането на европейско равнище бяха събрани 

нови данни и констатации и тя основният източник на информация за настоящия 

доклад за прилагането. 

Следва да се отбележи, че през ноември 2016 г. Комисията публикува пътна карта във 

връзка с оценката по REFIT2 на законодателството на ЕС, свързано с продуктите за 

растителна защита и остатъците от пестициди, чиито резултати се очакват в началото 

на 2019 г. 

 

Основната цел на двете оценки е да се направи оценка на прилагането на Регламент 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668 
2 https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2018)615668
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/refit_en
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(ЕО) № 1107/2009. Обхватът на оценката на Комисията действително е по-широк1, но 

стандартният набор от критерии за оценка е идентичен. 

 

Освен това през февруари 2016 г. Европейският омбудсман стигна до заключение по 

дело 12/2013/MDC относно практиките на Европейската комисия по отношение на 

разрешаването и пускането на пазара на ПРЗ. Комисията, в своята роля за управление 

на риска, има задължението да гарантира, че активните вещества, които тя одобрява, не 

са вредни за човешкото здраве, здравето на животните или за околната среда. 

Омбудсманът счете, че Комисията е може би е твърде снизходителна в своите практики 

и може би не отчита в достатъчна степен на принципа на предпазливост. 

Налице са и относими решения на Съда на Европейските общности и други относими 

преюдициални запитвания, които са взети под внимание от докладчика. 

Неотдавнашната полемика във връзка с подновяването на одобрението на активното 

вещество глифосат също показа, че доверието в разрешаването на ПРЗ в ЕС е сериозно 

отслабено. През октомври 2017 г. Комисията обяви Европейската гражданска 

инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда 

от токсични пестициди“2 за допустима. Над 1 милион граждани призоваха Комисията 

„да предложи на държавите членки забрана на глифосата, да реформира процедурата за 

одобрение на пестициди и да определи общовалидни за ЕС задължителни цели за 

намаляване на употребата на пестициди.“ 

С оглед на посочените факти през февруари 2018 г. Европейският парламент реши да 

създаде Специална комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на 

пестициди (PEST), която да анализира и оцени, наред с другото, процедурата за 

разрешаване на пестициди в Съюза, включително използваната методика и нейното 

научно качество, независимостта на тази процедура от съответния сектор на 

икономиката, както и прозрачността на процеса на вземане на решения и резултатите от 

него. 

 

Освен това през април 2018 г., като последващото действие в своята реакция на 

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)3, Европейската комисия официално 

предложи целево преразглеждане на общото законодателство в областта на храните и 

публикува предложение за регламент относно прозрачността и устойчивостта на 

модела на ЕС за оценка на риска в хранителната верига4, с който се изменят, наред с 

другото, регламенти, чието прилагане се разглежда в настоящия доклад. 

 

Това показва, че оценката на комплексна регулаторна система за хармонизиране и 

наблюдение на пускането на продукти за растителна защита на вътрешния пазар на ЕС 

е сред приоритетите в политическия дневен ред. 

 

                                                 
1 По-специално, тя обхваща Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна 

защита, към който е насочено основно вниманието на настоящия доклад за прилагането, и Регламент (ЕО) 

№ 396/2005 относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 

фуражи от растителен или животински произход 
2
 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/bg?lg=bg 

3 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/BG/C-2017-8414-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF 
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2017/000002/bg?lg=bg
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/BG/C-2017-8414-F1-BG-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-179_en
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Всички горепосочени факти са използвани при изготвянето на настоящия доклад. 

Докладчикът също така взе под внимание други значими изследвания и доклади, 

изготвени от националните органи и заинтересованите страни. 

Регламентът в по-широкия контекст на политиката на ЕС по отношение на 

пестицидите 

 

През 2006 г. Европейската комисия прие тематична стратегия относно устойчивото 

използване на пестициди във всички държави членки. Като последващо действие, през 

2006 г. Комисията публикува предложение за регламент за отмяна на Директива 

91/414/ЕИО. Окончателният акт (Регламент (ЕО) № 1107/2009, който е в центъра на 

вниманието тук), беше публикуван в Официален вестник през 2009 г. 

Регламентът установява правила за разрешаване на ПРЗ в търговска форма, както и за 

тяхното пускане на пазара, употреба и контрол в ЕС. Той определя както правилата за 

одобряване на активни вещества, антидоти и синергисти, влизащи в състава на или 

съставляващи ПРЗ, така и правилата за адюванти и коформуланти. 

 

Важен нов елемент, въведен с Регламента, са редица строги критерии за изключване1 за 

одобряването на активните вещества на равнище ЕС. Критериите бяха въведени с 

намерението да се наложи забрана за пускането на най-токсичните вещества на пазара. 

Въвеждането на критерии за изключване означава, че процесът на одобрение се урежда 

от подход, основан на опасността, което не беше така съгласно Директива 91/414/ЕО на 

Съвета. 

 

Основаващият се на опасността подход беше подкрепен от друг принцип на 

законодателството на ЕС в областта на околната среда: принципът на предпазливост. 

По-специално държавите-членки не могат да бъдат възпрепятствани да прилагат 

принципа на предпазливост, когато съществува неяснота от научна гледна точка по 

отношение на рисковете за здравето на хората или животните и за околната среда, 

които пораждат ПРЗ. 

 

Регулаторни процедури за одобряването на активни вещества и за предоставянето 

на разрешения за ПРЗ 

 

В Европейския съюз ПРЗ са предмет на двустранен процес на одобрение: активните 

вещества се одобряват на равнището на ЕС, търговските ПРЗ впоследствие следва да 

получат разрешение на равнището на държавите членки. 

 

Три основни инструмента са залегнали в основата на Регламента: 

                                                 
1
 Член 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че дадено активно вещество се одобрява, само ако не е 

класифицирано като канцероген, мутаген, токсично за репродукцията, устойчиво и биоакумулиращо, токсични за 

околната среда, или нарушава функциите на ендокринната система при хората и нецелеви организми. Това означава, 

че ако на етапа на идентификация на опасността се стигне до класификация на активното вещество, която отговаря 

на горепосочените критерии за изключване, съответното вещество трябва да бъде забранено и следователно неговата 

употреба в ПРЗ да бъде забранена в Европейския съюз (Bozzini 2018 г., приложение II към оценката за прилагането 

на европейско равнище, стр. 21) 
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а) одобряване на активни вещества, извършвано от компетентните национални органи, 

ЕОБХ и Комисията съвместно с експерти от държавите членки (обединени в 

Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите); 

б) издаване на разрешения за ПРЗ, съдържащи одобрени активни вещества; 

в) гарантиране на изпълнението на регулаторните решения, взети в рамките на 

одобряването и издаването на разрешения. 

 

Процедурата на одобряване включва няколко етапа: 

1. Заявлението за одобрение се подава до държава от ЕС, която се нарича 

„докладващата държава членка (ДДЧ); 

2. ДДЧ проверява дали заявлението е допустимо; 

3. ДДЧ изготвя проект на доклад за оценка; 

4. ЕОБХ представя своите заключения; 

5. Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите гласува 

за одобрение или неодобрение; 

6. Приемане от Комисията; 

7. Публикуване на регламент в Официален вестник на ЕС. 

 

Даден ПРЗ обикновено съдържа повече от една съставка. Активната съставка срещу 

вредители/болести по растенията се нарича „активно вещество“. ПРЗ съдържат поне 

едно одобрено активно вещество, като тези вещества може да включват 

микроогранизми, феромони и билкови екстракти. 

 

Контролът на предлагането на пазара на ПРЗ и на тяхната употреба се извършва от 

държавите членки.  

Основни области, предизвикващи загриженост 

 

Оценката на прилагането на европейско равнище, публикувана от EPRS, установи 

редица опасения, свързани с прилагането на регламента. В проекта на доклад 

докладчикът се съсредоточава основно върху аспектите, които имат отрицателни 

последици за постигането на целите в областта на здравето и околната среда. 

 

По-специално, те включват увеличаване на дерогациите, предоставени съгласно 

член 53, без да се предостави задоволителна обосновка или факта, че редица аспекти от 

решаващо значение не се оценяват в достатъчна степен (например непреднамерени 

смеси и комбинирани въздействия, екологичното въздействие върху биологичното 

разнообразие, разграждане на пестициди при ниски концентрации, имунотоксичност за 

развиващия се организъм и невротоксичност за развиващия се организъм). 

 

Въпреки че регламентът доведе до явен напредък по отношение на по-доброто опазване 
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на общественото здраве и на околната среда чрез въвеждане на критерии за изключване 

при идентификация на опасност, недостатъчната хармонизация (напр. 

екотоксикология) затруднява оценката на вещества и следователно ефективното 

прилагане в съответните научни области. 

 

При оценката бяха установени редица проблеми, свързани с прозрачността. Проблем 

представлява по-специално липсата на икономически осъществими и достъпни 

алтернативи, както и фактът, че добрите селскостопански практики в контекста на 

интегрираното управление на вредителите и засилената употреба и предлагане на 

веществата с нисък риск не се насърчават достатъчно. Създава се също така 

впечатлението, че целите и инструментите на регламента изглежда не са в съответствие 

с политиките на ЕС в областта на селското стопанство, продоволствената сигурност, 

изменението на климата и устойчивата употреба на пестициди и максимално 

допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди в храните и фуражите. 

Гарантирането на прилагането на Регламента е проблематично. Налице са признаци за 

увеличаване на търговията с незаконни и фалшифицирани ПРЗ, което беше установено 

през последните години. 

 
Препоръки на докладчика 

 

Докладчикът изразява увереност, че са необходими по-нататъшни усилия на равнище 

ЕС и на национално равнище, за да осигури ефективното прилагане на регламента. 

Въпреки че целите на Регламента, свързани със здравето и околната среда, се определят 

като свързани с реалните нужди, оценката показа, че тези две цели не са постигнати на 

практика. Това се дължи на проблеми, свързани с практическото изпълнение на трите 

основни инструмента на Регламента, определени в оценката на EPRS — а) одобряване 

на вещества, б) издаване на разрешение за продукти за растителна защита, съдържащи 

одобрени вещества, и в) гарантиране на изпълнението на регулаторните решения, взети 

в рамките на одобряването и издаването на разрешения. 

 

Във връзка с отрицателното въздействие върху общественото здраве и околната среда 

докладчикът счита, че редица аспекти на прилагането са особено проблематични. Тези 

аспекти включват: неправилно използване на извънредната процедура за издаване на 

разрешение, доказателство за което е повишеният брой на дерогациите, предоставени 

съгласно член 53, честото използване на процедурата на потвърждаващите данни, 

съвместимост на Регламента с принципа на предпазливост, непълната хармонизация на 

изискванията за данните и методиките, използвани в някои научни области, използвани 

за оценяване на вещества съгласно критериите за изключване. 

 

Докладчикът приветства неотдавнашното предложение на Комисията относно 

прозрачността и устойчивостта на модела на ЕС за оценка на риска, което обхваща, 

наред с другото, ПРЗ, като отбелязва обаче, че някои от ключовите аспекти на процеса 

на вземане на регулаторни решения не са взети под внимание в достатъчна степен от 

посоченото предложение и по-специално етапът на управление на риска, извършвано 

от Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите в контекста на 

одобряването на активни вещества. По-голямата прозрачност е необходима и във 

връзка с аспекти на издаването на разрешение от компетентните органи на държавите 

членки. 
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Освен това ефективно прилагане не може да бъде постигнато без по-добро 

хармонизиране с политиките на ЕС и без увеличаване на стимулите за насърчаване на 

алтернативните решения. 

 

Наличните данни показват, че гарантирането на изпълнението на регулаторните 

решения по силата на настоящия регламент е недостатъчно и че е необходим по-добър 

контрол на национално равнище. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за 

растителна защита 

(2017/2128(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за 

растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на 

Съвета1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на 

остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен 

или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета2, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 

67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/20063, 

– като взе предвид Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за 

постигане на устойчива употреба на пестициди4, 

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно проекта за 

регламент за изпълнение на Комисията за подновяване на одобрението на 

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

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

растителна защита, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение 

(ЕС) № 540/20115, 

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични 

пестициди с нисък риск 6, 

– като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 18 февруари 2016 г. по 

дело 12/2013/MDC относно практиките на Комисията относно разрешаването и 

пускането на пазара на продукти за растителна защита (пестициди)7, 

– като взе предвид оценката за прилагането на европейско равнище на Регламент 

                                                 
1 ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1. 
2 OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1. 
3 ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1. 
4 ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71. 
5 Приети текстове, P8_TA(2017)0395. 
6 Приети текстове, P8_TA(2017)0042. 
7https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB

5AC 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
https://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/decision.faces;jsessionid=414F07CA7B69C35675EE16710B5AB5AC
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(ЕО) № 1107/2009 относно пускането на пазара на продукти за растителна защита 

и на съответните му приложения, публикувана от Службата на ЕП за 

парламентарни изследвания (ГД EPRS)1 през април 2018 г., 

– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. 

по дело C-673/13 P, Комисия/Stichting Greenpeace Nederland и PAN Europe и C-

442/14 Bayer CropScience и Stichting De Bijenstichting / College voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в 

хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно 

общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно 

съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната 

среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и 

фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент 

(ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) 

№ 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент 

(ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в 

храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 

2015/2283 [относно новите храни]2, 

– като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 

параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 

2002 г. относно процедурата за разрешаване на изготвяне на доклади по собствена 

инициатива и приложение 3 към него, 

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 

безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на 

селските райони (A8-0000/2018), 

А. като има предвид, че оценката на прилагането на регламента показа, че целите за 

опазване на здравето и околната среда не са постигнати; 

Б. като има предвид, че прилагането на регламента не е в съответствие със 

свързаните политики на ЕС, включително в областта на пестицидите; 

В. като има предвид, че според наличните данни практическото прилагане на трите 

основни инструмента на регламента — одобрения, разрешения и гарантиране на 

изпълнението на регулаторните решения — е незадоволително и не гарантира 

изпълнението на целта на регламента; 

Г. като има предвид, че съществуват опасения, свързани с подхода за оценяване, 

установен от законодателство, по-специално по отношение на това кой следва да 

представи данни за оценките и основания на идентификация на опасностите 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf 
2 COM(2018)0179. 
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подход; 

Д. като има предвид, че са налице опасения, свързани с прилагането на практика на 

установения подход за оценяване; като има предвид по-специално, че 

съществуват сериозни опасения, свързани с непълната хармонизация на 

изискванията за данните и методиките, използвани в някои научни области, които 

могат да възпрепятстват процеса на оценяване, и поради това могат да доведат до 

пряко отрицателно въздействие върху общественото здраве и околната среда; 

Е. като има предвид, че ефективността на националните компетентни органи беше 

определена като основен фактор, влияещ върху оценката на активни вещества; 

като има предвид, че са налице съществени различия между държавите членки по 

отношение на наличните експертни знания и опит и наличния персонал; като има 

предвид, че Регламентът и съответните съпътстващи законови изисквания не се 

прилагат по еднакъв начин във всички държави членки, което води до 

съответните последици за здравето и околната среда; 

Ж. като има предвид, че прозрачността във всички етапи на процедурата на 

одобряване е недостатъчна и води до отрицателно въздействие върху здравето и 

околната среда и поражда обществено недоверие в системата за регулиране на 

веществата в пестицидите; като има предвид, че прозрачността на дейността на 

компетентните органи, свързана с издаването на разрешения, също е 

незадоволителна; 

З. като има предвид, че при издаването на разрешения за продукти за растителна 

защита, което се извършва изцяло на национално равнище, често се наблюдават 

закъснения на решенията, свързани с управлението на риска; като има предвид, че 

в някои случаи това води до увеличаване на броя на разрешенията, издадени от 

държавите членки по дерогация съгласно член 53 от регламента; като има 

предвид, че има случаи, при които тези дерогации се използват срещу 

първоначалното намерение на законодателя; 

И. като има предвид, че според наличните данни този регламент на равнището на ЕС 

засилва и добавя стойност към националните усилия и действия; 

Основни заключения 

1. счита, че е целесъобразно да продължат да се предприемат регулаторни действия 

на равнището на ЕС в областта на пестицидите; 

2. изразява загриженост във връзка с факта, че Регламентът не се прилага ефективно 

и че в резултат на това неговите цели не са постигнати на практика; 

3. отбелязва също така, че целите и инструментите на Регламента и неговото 

прилагане не са в съответствие с политиките на ЕС в областта на селското 

стопанство, продоволствената сигурност, изменението на климата и устойчивата 

употреба на пестициди и максимално допустимите граници на остатъчни 

вещества от пестициди в храните и фуражите; 

4. изразява загриженост поради постоянно увеличаващата се употреба и 
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установените случаи на злоупотреба с извънредни разрешения, предоставени по 

член 53; 

5. изразява загриженост, че непълната хармонизация на данните и изискванията за 

изпитване в някои научни области може да доведе до пряко отрицателно 

въздействие върху здравето, околната среда и селскостопанското производство; 

6. изразява съжаление във връзка с ограничения обществен достъп до информация 

относно процедурата за оценка и разрешаване, както и с ограничения достъп до 

информация; изразява съжаление, че равнището на прозрачност на докладващите 

държави членки е ниско (когато действат в рамките на процедурата за 

одобряване), че достъпността и удобството за ползване на информация на етапа 

на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) са проблематични, както 

и че прозрачността на етапа на управление на риска изглежда е недостатъчна и се 

счита за проблем също и от заинтересованите страни; 

7. изразява загриженост, че в някои случаи предлаганите на пазара ПРЗ и тяхното 

прилагане от потребителите не винаги съответстват на съответните условия на 

разрешението по отношение на техния състав и употреба; 

8. подчертава, че Регламентът следва да отразява по-добре нуждата от 

популяризиране на селскостопански практики, основаващи се на интегрираното 

управление на вредителите, включително чрез стимулиране на разработването на 

вещества с нисък риск; 

9. подчертава, че редица разрешени ПРЗ не са били оценени съгласно стандартите 

на ЕС в продължение на повече от 15 години; 

10. изразява загриженост, че хармонизирането на насоките в области като 

екотоксикологията или жизнения цикъл и поведението в околната среда все още 

не е приключило; 

11. подчертава, че липсващите или непълни насоки са сериозни пропуски, които имат 

отрицателни последици за прилагането на Регламента, а оттам и за постигането на 

неговите цели; 

12. подчертава, че наличните документи с насоки невинаги са правно обвързващи, 

което поражда регулаторна несигурност за заявителите и поставя под въпрос 

резултатите от оценките, извършвани в рамките на процедурата за одобряване; 

Препоръки 

13. призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното прилагане 

на Регламента по отношение на тяхната специфична роля в рамките на 

процедурите за одобряване и издаване на разрешение; 

14. призовава Комисията и държавите членки да признаят, че целите за опазване на 

здравето и на околната среда следва да има приоритет спрямо целта за 

подобряване на растителната защита; 
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15. призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостното и единно 

прилагане на критериите за изключване при идентификация на опасност, като се 

следват съществуващите хармонизирани насоки, и да гарантират, че веществата 

се подлагат на оценка за риска, който пораждат, само ако има доказателства, че те 

не проявяват опасни свойства (изключване), както се изисква в Регламента; 

16. призовава Комисията и държавите членки, когато действат в качеството си 

участници в процеса на управление на риска в рамките на процедурите за 

одобряване и издаване на разрешения, надлежно да прилагат принципа на 

предпазливост и да обръщат особено внимание на защитата на уязвимите групи от 

населението, включително бременни жени, бебета и деца; 

17. призовава държавите членки да ограничат броя на разрешенията, предоставяни 

съгласно дерогации по силата на член 53 от Регламента; 

18. призовава Комисията да финализира методите, чрез които се определя дали 

определени дерогации следва да се прилагат, в частност по отношение на 

„незначителна експозиция“ или „сериозна опасност за здравето на растенията“; 

19. призовава Комисията да ограничи използването на процедурата на 

потвърждаващите данни; 

20. призовава Комисията и държавите членки да повишат цялостната прозрачност на 

процедурите; 

21. призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-добра съгласуваност 

на Регламента и на неговото прилагане със свързаните законодателни актове и 

политики на ЕС, по-специално с Директивата за устойчива употреба на 

пестициди; 

22. призовава държавите членки да гарантират ефективното прилагане на Регламента, 

особено що се отнася до контрола на продуктите за растителна защита, 

предлагани на пазара в ЕС, независимо от това дали те са произведени в ЕС или 

внесени от трети държави; 

° 

° ° 

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията. 


