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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди
(2018/2153(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своето решение от 6 февруари 2018 г. относно създаването, 
правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната 
комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди1,

– 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 Съвета2

(наричан по-долу „Регламентът“),

– 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 Съвета3,

– 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) № 1907/20064,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за 
прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита5,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за 
установяване на изискванията за данни за активни вещества,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за 
установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита,

– като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1056 на Комисията от 29 
юни 2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по 
отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество 
глифозат6 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1313 на Комисията от 1 август 
2016 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение 

                                               
1 Приети текстове, P8_TA(2018)0022.
2 OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
3 ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
4 ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.
5 OВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127.
6 ОВ L 173, 30.6.2016 г., стр. 52.
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на условията за одобрение на активното вещество глифозат1,

– като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2324 на Комисията от 12 
декември 2017 г. за подновяване на одобрението на активното вещество глифозат 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за 
изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на 
Комисията2,

– като взе предвид своите резолюции от 13 април 2016 г.3 и от 24 октомври 2017 г.4

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) № 540/2011,

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2017 г. относно биологични 
пестициди с нисък риск5,

– 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),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи 
относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията6,

– като взе предвид проучването „IARC Monographs, том 112: оценка на пет 
органофосфатни инсектициди и хербициди“, публикувано на 20 март 2015 г.,

– като взе предвид становището на Комитета за оценка на риска (КОР) към 
Европейската агенция по химикалите (ECHA) относно класификацията на 
глифозат от 15 март 2017 г.,

– като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз от 23 ноември 2016 г. 
по дело C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting/College voor 
de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

– като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането 
на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита7,

                                               
1 OВ L 208, 2.8.2016 г., стр. 1.
2 ОВ L 333, 15.12.2017 г., стр. 10.
3 Приети текстове, P8_TA(2016)0119.
4 Приети текстове, P8_TA(2017)0395.
5 Приети текстове, P8_TA(2017)0042.
6 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
7 Приети текстове, P8_TA(2018)0356.
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– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС 
на риска в хранителната верига (COM(2018)0179)1,

– като взе предвид Научно становище 5/2018 на Механизма за научни становища 
(SAM) относно процеса на издаване на разрешения на ЕС за продукти за 
растителна защита от юни 2018 г.2,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на специалната комисия относно процедурата на Съюза 
за разрешаване на пестициди (A8-0000/2018),

Общи съображения

А. като има предвид, че процедурата на ЕС за разрешаване на продукти за 
растителна защита е една от най-строгите в света; като има предвид, че в 
светлината на опасенията, изразени във връзка с оценката на глифозата, 
специалната комисия относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди 
(PEST) има за цел да се определят областите, които могат да бъдат допълнително 
подобрени по отношение на процедурата на Съюза за разрешаване на продукти за 
растителна защита, като се предоставят препоръки, които според нея са 
необходими, за да се гарантира постигането на високо равнище на защита както 
на здравето на човека и на животните, така и на околната среда;

Б. като има предвид, че беше установено, че в процеса на вземане на решения липсва 
прозрачност по време на цялата процедура – като се започне от липсата на 
публичен достъп до пълните проучвания и необработените данни и се стигне до 
етапа на управление на риска;

В. като има предвид, че методологиите, използвани за научна оценка на активни 
вещества под формата на насоки, използвани от ЕОБХ и държавите членки, 
невинаги отразяват настоящото състояние на научно-техническите познания, 
както се изисква съгласно член 4 от Регламента; като има предвид, че някои 
ключови изпитвания или не са включени в оценката на риска, или липсват 
актуални научни методи (както в случаите на актуални екотоксикологични 
изпитвания на почвени организми и на оценка на концентрацията в околната 
среда и на остатъчните вещества в прах, вятър, въздух и вода);

                                               
1 Предложение на Комисията 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 https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_ppp_report.pdf
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Г. като има предвид, че актуализираните насоки за пчелите, използвани от ЕОБХ 
при неотдавнашното му преразглеждане на три неоникотиноида, все още не са 
официално приети; като има предвид, че насоките за почвените организми, 
използвани понастоящем от ЕОБХ, датират от 2002 г.;

Д. като има предвид, че широко разпространената и профилактична употреба на 
продукти за растителна защита предизвиква загриженост;

Е. като има предвид, че след получаването на разрешение не се извършва 
наблюдение;

Ж. като има предвид, че липсата на данни се отнася до активни вещества, антидоти, 
синергисти и коформуланти, както и до рецептури и смеси на продукти; като има 
предвид следователно, че пълното въздействие на пестицидите върху здравето на 
хората и на животните, както и върху околната среда, не е добре известно;

З. като има предвид, че е установено, че в някои случаи националните компетентни 
органи, участващи в процеса на одобряване и разрешаване, в някои случаи 
изпитват недостиг на персонал и на финансиране; като има предвид, че това се 
отразява върху качеството на оценките както за активните вещества, така и за 
продуктите за растителна защита, и върху времето, в което могат да бъдат 
извършени;

И. като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 396/2005 относно максимално 
допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или 
фуражи от растителен и животински произход е предвидено, че „техните известни 
кумулативни и синергични ефекти“ трябва да се разглеждат, „ако съществуват 
методи за оценяването на подобни ефекти“;

Й. като има предвид, че такива методологии вече са налични и че се очаква до края 
на 2018 г. ЕОБХ да изготви пилотна оценка на кумулативните ефекти от 
експозицията на пестициди в храните върху нервната система и щитовидната 
жлеза;

К. като има предвид, че понастоящем не съществува правно задължение за 
изпитване на активните вещества за тяхната невротоксичност за развиващия се 
организъм (DNT), примери за което са причиняването на аутизъм, синдром на 
дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) и дислексия; като има 
предвид, че в този контекст ЕОБХ работи по текущ проект за разработване на 
алтернативни методи, които не включват животни, за проверка на въздействието 
на DNT;

Кандидатстване за одобрение на активни вещества

Л. като има предвид, че беше изразена загриженост относно правото на заявителите 
да избират докладващата държава членка (ДДЧ) при първо подаване на заявление 
за одобрение на дадено активно вещество;

М. като има предвид, че е изразена загриженост и относно факта, че ДДЧ, на която 
Комисията е възложила отговорността за подновяването на доклад за оценка, 
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може да бъде същата, която е направила първоначалния проект на доклад за 
оценка;

Н. като има предвид, че от влизането в сила на Регламента заявителите са избрали за 
докладващи държави членки за новите активни вещества само 11 от 28-те 
държави членки, което показва, че са налице значителни разлики от гледна точка 
на експертния опит и персонала;

О. като има предвид, че в член 8, параграф 1 от Регламента се изисква от заявителя 
да предостави обобщено досие, което следва да включва, inter alia, резюметата и 
резултатите от изпитванията и изследванията за всяка точка от изискванията по 
отношение на данните, включително оценка на цялата предоставена информация;

П. като има предвид, че заинтересовани страни изразиха загриженост относно 
установения от законодателството подход за оценяване, по-специално по 
отношение на това кой следва да представи научните изследвания и доказателства 
за оценката на активните вещества;

Р. като има предвид, че в член 8, параграф 5 от Регламента се изисква заявителят да 
добави към досието рецензирана от експерти общодостъпна научна литература 
относно активното вещество и съответните му метаболити;

С. като има предвид, че за новите активни вещества обикновено съществуват само 
данни от проведени от заявителя регулаторни изследвания;

Т. като има предвид, че в рецензираната от експерти общодостъпна научна 
литература се предоставя важна допълнителна информация към изследванията, 
основани на предоставените от заявителите добри лабораторни практики (ДЛП), и 
може да включва констатации, които предупреждават оценителите за странични 
ефекти, които не се забелязват при стандартно изпитване;

У. като има предвид, че принципите на ДЛП са разработени от ОИСР, за да се 
гарантира, че е проведено изследване, както е предписано от определен метод за 
изпитване с цел предотвратяване на измамни практики; като има предвид, че ЕС е 
приел тези принципи чрез Директива 2004/10/ЕО, която изисква от държавите 
членки да гарантират, че лабораториите, извършващи проучвания на 
безопасността на химическите продукти, спазват принципите на ОИСР относно 
ДЛП и Директива 2004/9/ЕО, с която се установява задължението на държавите 
членки да определят органите, които отговарят за инспекциите на ДЛП на тяхна 
територия; като има предвид, че насоките на ОИСР за изпитване са приети, за да 
се гарантира методологичната валидност на дадено изследване;

Проект на оценка от страна на докладващата държава членка (ДДЧ)

Ф. като има предвид, че в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламента 
„държавата членка докладчик извършва независима, обективна и прозрачна 
оценка според съвременните научно-технически познания“;

Х. като има предвид, че е установено, че когато действат като ДДЧ, отделните 
държави членки използват различни практики, когато става въпрос за препратки 



PE627.625v01-00 8/34 PR\1162183BG.docx

BG

към резюметата на заявителя на рецензирана от експерти литература; като има 
предвид, че е основно правило във всяка научна работа ясно да са указани 
изявленията, направени от други, чрез използване на кавички;

Ц. като има предвид, че Парламентът признава дебата по прегледа на научната 
литература в доклада за оценка на риска относно глифозата от германския 
Федерален институт за оценка на риска (BfR); като има предвид, че съществуват 
опасения, че важни елементи за оценка в проекта на доклад за оценка на риска 
относно глифозата са взети от заявлението, без да бъдат ясно посочени като 
препратки;

Становище на ЕОБХ относно проектите на доклади за оценка и класификацията 
на ECHA за активните вещества

Ч. като има предвид, че намаляващото доверие в ЕОБХ е повод за загриженост;

Ш. като има предвид, че е налице дисбаланс на националните експертни познания на 
ЕОБХ, тъй като понастоящем около две трети от националните експерти, 
работещи за ЕОБХ, са от само шест държави членки;

Щ. като има предвид, че съгласно член 4, параграф 1, втора алинея от Регламента 
оценката на активното вещество първо установява дали са изпълнени критериите 
за одобрение, посочени в точки 3.6.2 – 3.6.4 и 3.7 от приложение II (=„критерии за 
изключване“); като има предвид, че един от тези критерии за изключване се 
отнася до класифицирането на дадено вещество като канцерогенно (категория 1А 
или 1В) в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008;

АА. като има предвид, че Международната агенция за изследване на рака (IARC) 
класифицира глифозата като вероятно канцерогенен за хората (група 2B) съгласно 
номенклатурата си (еквивалентна на категория 1B в Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008), докато ЕОБХ и ECHA са стигнали до заключението, че 
класифицирането му като канцерогенен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) 
№ 1272/2008 не е оправдано;

АБ. като има предвид, че макар IARC да е основала заключението си единствено 
върху публикувана литература, ЕОБХ и ECHA са използвали непубликувани 
изследвания, представени от заявителя в съответствие с член 8 от Регламента, 
като основа за своята оценка;

АВ. като има предвид, че впоследствие няколко други компетентни органи по света, 
включително на САЩ, Канада, Нова Зеландия, Австралия и Япония, извършиха 
нови оценки на глифозата и никоя от тези организации не потвърди оценката на 
IARC;

АГ. като има предвид, че, както е видно от извършеното през 2017 г. от ЕОБХ 
сравнение, от 54 пестицида, оценени по системите както на ЕС, така и на IARC, в 
14 случая класификацията на ЕС е по-консервативна (и следователно по-строга) 
от IARC, в 11 случая (глифозат и 10 други активни вещества) – по-малко 
стриктна, и в 29 случая – еквивалентна;
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АД. като има предвид, че е изразявана и продължава да бъде изразявана загриженост в 
становищата на ЕОБХ и ECHA относно заключенията им в полза на 
некласифицирането на глифозата като канцерогенен;

АЕ. като има предвид, че за съжаление не е възможно да се оборят тези опасения в 
специалната комисия;

Одобрение на активни вещества от Комисията

АЖ. като има предвид, че в Регламента е определен шестмесечен срок за Комисията –
от заключенията на ЕОБХ до окончателното одобрение на Комисията;

АЗ. като има предвид, че решението за подновяване на одобрението на глифозата не 
съдържа никакви правно обвързващи мерки за смекчаване на риска, въпреки че е 
установен много висок дългосрочен риск по отношение на почти всички видове 
употреба на глифозат за нецелеви сухоземни гръбначни животни, включително 
бозайници и птици;

АИ. като има предвид, че не е ясно при какви условия Комисията счита, че даден риск 
е неприемлив за околната среда;

АЙ. като има предвид, че Комисията, с подкрепата на държавите членки, одобрява 
активните вещества, за които ЕОБХ счита, че представляват висок риск за 
околната среда и биологичното разнообразие, и това е повод за загриженост, като 
се има предвид, че съгласно член 4, параграф 3, буква д) от Регламента продукт за 
растителна защита няма неприемливи последици за околната среда;

АК. като има предвид, че в своето решение по дело 12/2013/MDC от 18 февруари 
2016 г. Европейският омбудсман заяви, че предоставянето на потвърждаваща 
информация не следва да се отнася за изискванията към данните, които са 
съществували към момента на подаване на заявлението във връзка с оценката на 
рисковете за здравето и за които са налице подходящи документи с насоки;

АЛ. като има предвид, че потвърждаващите данни обикновено не подлежат на същата 
научна проверка или оценка като данните, представени в първоначалното 
заявление, тъй като не са систематично предмет на партньорска оценка на ЕОБХ; 
като има предвид, че в решението си от 2016 г. Европейският омбудсман прикани 
Комисията да обмисли дали отсега нататък цялата потвърждаваща информация 
следва системно да бъде предмет на партньорска проверка на ЕОБХ и дали 
документите с насоки следва да бъдат съответно изменени;

АМ. като има предвид, че въпреки рисковете, установени от ЕОБХ в заключенията му 
относно активните вещества, Комисията често оставя на държавите членки 
мерките за смекчаване на риска, независимо от предоставената ѝ по силата на 
регламента възможност да ги налага на равнището на ЕС; като има предвид, че 
този подход беше осъден от Европейския омбудсман в решението ѝ по дело 
12/2013/MDC;

АН. като има предвид, че се наблюдава липса на продукти за растителна защита с 
нисък риск; като има предвид, че само десет вещества са одобрени като продукти 
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за растителна защита с нисък риск, от общо почти 500 налични на пазара на ЕС;

Разрешаване на продукти за растителна защита от държавите членки

АО. като има предвид, че продуктите за растителна защита следва да се оценяват 
напълно преди получаването на разрешение за тях; като има предвид, че 
недостигът на персонал и/или недостатъчното финансиране може да доведе до 
предоверяване на оценката, извършена за одобрение на активните вещества в 
контекста на решения за продукти за растителна защита;

АП. като има предвид, че при процедурата за разрешаване на продукти за растителна 
защита, и по-специално изискванията за данните за оценка на риска, следва да се 
отчита действителната употреба на продуктите за растителна защита;

АР. като има предвид, че в член 25 от регламента се изисква антидотите и 
синергистите да подлежат на същата процедура за одобрение като активните 
вещества, за да бъдат включени в положителен списък; като има предвид, че 
Комисията все още не е одобрила никакви антидоти и синергисти;

АС. като има предвид, че в член 27 от Регламента се изисква от Комисията да включи 
в приложение III отрицателен списък на недопустими коформуланти; като има 
предвид, че Комисията все още не е приела отрицателния списък на 
коформулантите, но е заявила намерението си да го приеме до края на 2018 г.; 
като има предвид, че някои държави членки са разработили свои собствени 
отрицателни списъци на коформуланти поради липсата на такъв списък на 
равнището на Съюза;

АТ. като има предвид, че липсата на тези списъци на ЕС затруднява задълбочената 
оценка на риска по отношение на продуктите за растителна защита;

АУ. като има предвид, че беше изразена загриженост по отношение на системата на 
зониране, и по-специално забавянията в процедурата и честите пълни или 
частични повторни оценки на заявленията в контекста на взаимното признаване, 
произтичащи от различните национални изисквания на моделите за оценка на 
държавите членки в една и съща зона;

АФ. като има предвид, че Комисията работи върху ИТ система – Системата за 
управление на заявленията за продукти за растителна защита (PPPAMS), която ще 
бъде публично достъпна и ще улесни системата за взаимно признаване;

АХ. като има предвид, че беше изразена загриженост, че понастоящем няма общ 
преглед на всички разрешени в ЕС продукти за растителна защита, тъй като 
държавите членки не са задължени да информират системно Комисията за своите 
решения относно разрешаването;

АЦ. като има предвид, че с Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията за установяване 
на изискванията за данни за продукти за растителна защита се въвежда 
изискването за данни за острата токсичност на продукта за растителна защита, но 
не и за неговата дългосрочна токсичност;
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АЧ. като има предвид, че държавите членки работят по създаването на сравнителна 
оценка на продуктите за растителна защита с кандидатите за заместване; като има 
предвид, че целта е такива продукти да бъдат заменени с продукти за растителна 
защита с по-нисък риск;

АШ. като има предвид, че използването и установените случаи на разрешения за 
извънредни ситуации, издавани съгласно член 53, параграф 2 от Регламента, 
постоянно се увеличават; като има предвид, че някои държави членки използват 
член 53 значително повече от други държави членки; като има предвид, че в 
последната оценка на ЕОБХ за извънредните разрешения на три неоникотиноида 
се стигна до заключението, че в някои случаи тези разрешения са били в 
съответствие с определените в законодателството разпоредби, докато в други 
случаи тези условия не са били изпълнени;

АЩ. като има предвид, че след влизането в сила на Регламента Комисията само веднъж 
е използвала възможността да поиска становище от ЕОБХ съгласно член 53, 
параграф 2;

Общи мнения

1. счита, че въпреки че ЕС разполага с една от най-строгите системи в света, е 
необходимо както самият регламент, така и неговото изпълнение да бъдат 
подобрени;

2. приветства препоръката на Механизма за научни становища Комисията да улесни 
по-широката обществена дискусия, за да създаде споделена в целия ЕС визия за 
производството на храни, включително за ролята на продуктите за растителна 
защита в това производство; като има предвид, че такива съображения следва да 
вземат предвид, наред с други фактори, икономическата достъпност на храната за 
потребителите, приходите и дългосрочната жизнеспособност на 
селскостопанското производство, както и рисковете и ползите за здравето на 
хората и животните и околната среда, свързани с различните сценарии за 
употребата на продукти за растителна защита, включително на възможността
такива продукти да не се употребяват;

3. призовава държавите членки да предоставят достатъчни ресурси за оценяването 
на активните вещества и продуктите за растителна защита и да гарантират, че то е 
независимо, обективно и прозрачно;

4. призовава Комисията и държавите членки, в своята отговорност за управлението 
на риска, надлежно да прилагат принципа на предпазливост, когато вземат 
решение дали да разрешат дадено активно вещество/продукт за растителна 
защита и при какви условия, както и систематично да предоставят информация по 
какъв начин този принцип е взет под внимание;

5. счита, че следва да бъде обърнато по-голямо внимание на широката и 
профилактична употреба на продукти за растителна защита и на тяхното 
въздействие върху околната среда в системата на ЕС;

6. призовава за създаването на ефективна система за проследяване на безопасността 
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след пускане на пазара с цел наблюдение на въздействието от употребата на 
продукти за растителна защита върху здравето на хората и животните и върху 
околната среда като цяло;

7. приветства текущия проект на Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ) за обособяване на въздействието от потенциалната невротоксичност за 
развиващия се организъм, но счита, че това е недостатъчно, докато не бъде 
създадено правно изискване за оценяването на това въздействие на активни 
вещества и други пестицидни компоненти като част от процедурата по 
разрешаване; призовава Комисията да предложи изменения в регламента, за да 
гарантира, че се оценява потенциалната невротоксичност за развиващия се 
организъм на активни вещества и други компоненти в продуктите за растителна 
защита;

8. призовава „Хоризонт Европа“ да предостави достатъчно финансиране за 
насърчаване на независимата изследователска дейност относно вредното 
въздействие на продуктите за растителна защита върху здравето на хората и 
животните и околната среда;

9. призовава ЕОБХ и Комисията да подобрят средствата си за съобщаване на 
информация за риск, за да бъде обществеността уведомявана по подходящ и лесно 
разбираем начин;

Кандидатстване за одобрение на активни вещества

10. призовава Комисията да предложи изменения в регламента, за да ѝ даде право да 
приеме работна програма за определянето на докладваща държава членка (ДДЧ) 
за заявления за одобрение въз основа на експертен опит, ресурси, значение за 
продукта, технически капацитет и способност за постигане на научно солидни и 
надеждни резултати, заедно с всеобхватен процес на партньорска проверка и 
консултиране със заинтересованите страни по линии, подобни на системата за 
повторно одобряване на активни вещества;

11. призовава Комисията да възложи оценяването на заявленията за подновяване на 
различна държава членка от онази, провеждала предишни оценявания, при 
положение че може да бъде гарантирано необходимото ниво на експертен опит и 
ресурси;

12. призовава Комисията да гарантира, че ДДЧ ще могат да станат само онези 
държави членки, които могат да осигурят високо качество на оценяване;

13. призовава ЕОБХ да извърши оценка на националните референтни лаборатории, 
свързани с компетентните органи на съответната ДДЧ, за да се гарантира същото 
равнище на експертен опит за проектодоклада за оценка на ДДЧ;

14. освен това призовава държавите членки отговорно да извършват своите одити на 
лабораториите, сертифицирани за добра лабораторна практика (ДЛП), както и 
призовава Комисията да създаде система за проверяване на одитите на държавите 
членки, която да бъде ръководена от самата нея;
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15. взема предвид предложението на Комисията относно прозрачността и 
устойчивостта на оценката на ЕС на риска в рамките на хранителната верига;

16. счита, че е важно от заявителите да се изисква да регистрират всички регулаторни 
изследвания, които трябва да бъдат извършени, в публичен регистър и преди 
започването на изследванията; подчертава, че разпоредбите относно публичния
регистър също така включват регистрация от сертифицираната лаборатория на 
датите, на които изследването е започнало и е приключило, и публикуването на 
данните от контрола, които да бъдат включени в регистър на направените вече 
проверки; счита, че само регулаторни изследвания, които са били регистрирани, 
може да бъдат представени със заявление;

17. подчертава необходимостта от това, от заявителите да се изисква да предоставят 
на ДДЧ всички изследвания, включително необработени данни, в машинночетим 
формат;

18. призовава за предоставяне на публичен достъп до изследванията в машинночетим 
формат и в тяхната цялост, непосредствено след приемането на ПДО, за да се даде 
възможност за независим контрол, като същевременно се гарантира, че тези, 
които са поискали изследванията, могат да ги използват само за нетърговски цели, 
така че да се защитят съответните права върху интелектуалната собственост;

19. призовава Комисията да прецени дали би било целесъобразно вече да не се 
изисква от заявителя да предоставя научно рецензирана общодостъпна литература 
относно активното вещество и свързани с него рецептури, вместо тази задача да 
бъде възложена на ДДЧ;

20. подчертава, че научно рецензираната общодостъпна литература, когато е налице, 
следва да има същата тежест при оценката, както и изследванията, основани на 
ДЛП;

21. препоръчва преоценка на действащите правила за рецензирането на литература, 
така че да се осигури баланс между рецензираните изследвания и основаните на 
ДЛП изследвания;

Проект на оценка на ДДЧ

22. настоява, че ДДЧ следва да прилагат стриктно член 9 от Регламента, така че да се 
гарантира, че заявленията са пълни, преди да бъдат счетени за допустими;

23. подчертава, че оценката следва да включва задълбочена оценка на 
необработените данни, както и данни, свързани с рецептури на крайния продукт; 
призовава ДДЧ да показват ясно в ПДО, че всички изследвания са били надлежно 
проверени по отношение на тяхната значимост, научно качество и валидност, и 
ако е необходимо, да включват допълнителни изследвания, счетени от заявителя 
за нерелевантни;

24. призовава Комисията да предложи изменение на Регламента, за да се гарантира, 
че дадено активно вещество се оценява въз основа на най-честите употреби и най-
често използваните рецептури;
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25. призовава към това, всички оценки да се основават на систематичен преглед на 
всички налични доказателства и на пълна прозрачност по отношение на 
използването на „тежестта на доказателствата“;

26. препоръчва ДДЧ да ограничат възпроизвеждането на пасажи до минимум и само 
до обосновани случаи; настоява, че докато оценката се прави от заявителя, в 
случай че се вземат пасажи от заявлението, следва да се прави ясно разграничение 
между оценката на органа и оценката на заявителя;

Становище на ЕОБХ относно проектите на доклади за оценка и класификацията 
на ECHA за активните вещества

27. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че в оценката на риска 
са включени ключови изпитвания (напр. актуални екотоксикологични изпитвания 
за почвени организми и оценка на концентрацията в околната среда и остатъчните 
вещества в праха, вятъра, въздуха и водата) и актуални научни методи;

28. призовава Комисията да предложи изменение на Регламента, така че в него да се 
включи система за мониторинг след пускането на пазара, подобна на 
фармакологичната бдителност, с цел да се даде възможност за правилна оценка на 
дългосрочното въздействие върху здравето на човека и на животните и върху 
околната среда;

29. призовава Комисията да разработи стандартизирана за целия ЕС ИТ платформа 
или база данни за подпомагане на обмена на данни от мониторинга след 
пускането на пазара;

30. призовава Комисията да определи максимално допустими граници на остатъчни 
вещества за почвите, като използва, наред с друго, данните, събирани 
посредством мониторинга на околната среда след пускането на пазара;

31. призовава към това, данните, които са събрани посредством мониторинга на 
околната среда след пускането на пазара, да се използват за проверка на точността 
на предполагаемите концентрации в околната среда (PECs) в модели за съдбата;

32. призовава Комисията да предложи изменение на Регламент (ЕС) № 284/2013 на 
Комисията с цел включване на изисквания за данни по отношение на 
дългосрочната токсичност на пестицидния продукт и допълнителните начини на 
експозиция, по-специално посредством причинена от вятър и вода ерозия на 
почвата, като се използва актуално моделиране;

33. призовава ЕОБХ редовно да актуализира своите документи с насоки в 
съответствие с най-новите развития във всички релевантни области, с цел да се 
оценят краткосрочните и дългосрочните последици от смесите на остатъчни 
вещества и рецептури в почвата и равнищата на остатъчни вещества във вятъра и 
праха; подчертава, че документите с насоки следва да предоставят достатъчно 
ясни насоки за лицата, отговарящи за управлението на риска;

34. призовава Комисията и държавите членки, в рамките на Постоянния комитет по 
растенията, животните, храните и фуражите (Комитет PAFF), да приемат без 
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забавяне неприети до момента насоки, включително актуализираните насоки за 
пчелите, използвани от ЕОБХ при неотдавнашно преразглеждане на три 
неоникотиноида;

35. приветства пилотната оценка на кумулативните ефекти и призовава за нейното 
приключване, както е планирано до края на 2018 г., и за бързото изпълнение след 
това на кумулативните оценки на риска като част от процеса на разрешаване; 
призовава към даване на приоритет и ускоряване на научните изследвания във 
връзка с други начини на експозиция в допълнение към нервната система и 
щитовидната жлеза;

36. призовава ЕОБХ и ECHA да увеличат удобството за ползване на информацията, 
предоставяна на техните уебсайтове;

37. призовава държавите членки да гарантират, че са надлежно представени в ЕОБХ;

38. препоръчва да бъдат осигурени научни знания и капацитет чрез подкрепа, 
разширяване и укрепване на експертната мрежа на агенциите на ЕС, органите на 
държавите членки, институтите и университетските изследователски групи, 
участващи в оценките на риска;

39. освен това препоръчва сътрудничество в рамките на международните научни 
мрежи с международни експерти с цел подпомагане на научното обсъждане и 
принос, за да се постигне засилване на международното сътрудничество на 
системата за партньорски проверки, което води до повече признати в 
международен план резултати с високо качество;

40. препоръчва на ЕОБХ да публикува становищата си в рецензирани научни 
списания с цел засилване на конструктивната дискусия и стимулиране и 
насърчаване на повече национални експерти към участие в неговата работа;

41. призовава ЕОБХ да получи достатъчно средства, за да може да изпълнява 
задачите си по независим, обективен и прозрачен начин, така че да гарантира 
високо ниво на защита на здравето на хората и животните и опазване на околната 
среда;

42. призовава към предоставяне на достатъчно ресурси, за да може да бъдат 
завършени мониторингът и анализът по отношение на околната среда след 
пускане на пазара, включително мониторингът на остатъчните вещества от 
пестициди в почвите и праха, резултатите от който следва да бъдат споделени с 
ЕОБХ;

43. призовава Механизма на Комисията за научни становища да действа при 
поискване като медиатор при научни противоречия относно активни вещества;

44. призовава Механизма за научни становища да започне систематичен преглед на 
всички налични изследвания относно канцерогенността на глифозата и 
рецептурите на основата на глифозат, както и да действа като медиатор между 
съответните участници, за да има подготовка за всяко бъдещо решение относно 
подновяването на одобрението на глифозата;
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Одобрение на активни вещества от Комисията

45. изразява силно съжаление относно многобройните закъснения на равнището на 
Комисията след извършването на партньорска проверка от страна на ЕОБХ и 
настоятелно призовава Комисията да спази сроковете така, както са определени в 
Регламента;

46. изразява загрижеността си поради липсата на прозрачност в Комитета PAFF; 
призовава Комисията и държавите членки да повишат цялостната прозрачност на 
процедурите, включително като осигуряват подробни протоколи от дискусиите на 
комитология и съответните позиции, по-специално като разясняват и обосновават 
решенията на Комитета PAFF;

47. призовава Комисията да приеме ясни критерии за това какво представлява 
неприемливо въздействие върху околната среда;

48. призовава Комисията строго да ограничи използването на процедурата на 
потвърждаваща информация до нейното предназначение, изложено в член 6, 
буква е) от Регламента, а именно, ако по време на процеса на оценяване или в 
резултат на нови научни и технически знания бъдат въведени нови изисквания; 
подчертава, че пълните досиета са изключително важни за одобренията на 
активни вещества; изразява съжаление, че процедурата на дерогация чрез 
потвърждаваща информация е довела до това, някои продукти за растителна 
защита, които иначе биха били забранени, да останат на пазара за продължителен 
период от време;

49. призовава Комисията да измени съответния документ с насоки, така че 
потвърждаващите данни систематично да подлежат на пълна партньорска 
проверка на ЕОБХ, какъвто е случаят с първоначалните данни от заявлението;

50. призовава Комисията да включва правно обвързващи мерки за смекчаване на 
риска при одобряването на активни вещества, за да се справи с известни рискове, 
свързани с продуктите за растителна защита, а не да оставя въпроса само на 
преценката на държавите членки;

51. призовава Комисията да гарантира пълното прилагане на член 25 от Регламента, 
така че използването на антидоти и синергисти да е разрешено единствено след 
получаване на одобрение за тях; подчертава, че изискванията за данни за 
одобряването на антидоти и синергисти следва да бъдат същите като тези, които 
се изискват за активните вещества, и призовава към приемане на акт за 
изпълнение съобразно член 25, параграф 3 от Регламента;

52. призовава Комисията да приеме първия отрицателен списък на коформулантите 
съобразно член 27 от Регламент до края на 2018 г., заедно с критерии и процедура 
за идентифициране на други такива; призовава, за тази цел, към интегрирането на 
данните, изисквани съобразно Регламента REACH, Регламента CLP и Регламента 
за биоцидите, както и на данните, събирани от държавите членки по време на 
формулирането на собствения им отрицателен списък на коформуланти;

53. подчертава, че активните вещества с биологичен произход следва да подлежат на 
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същата щателна оценка както другите активни вещества, в съответствие с 
резолюцията си от 15 февруари 2017 г. относно биологични пестициди с нисък 
риск;

Разрешаване на продукти за растителна защита от държавите членки

54. призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на зоналната система, за да 
оцени как най-добре да се гарантира правилната хармонизирана научна оценка на 
продуктите за растителна защита, като същевременно се гарантират 
отговорностите на държавите членки за разрешаването им;

55. призовава ЕОБХ да установи хармонизирани насоки за продуктите за растителна 
защита и впоследствие Комисията да ги приеме;

56. призовава държавите членки да гарантират, че всички продукти за растителна 
защита се подлагат на подходящи оценки, включително на сценарии на 
експозиция, въз основа на данните, получени за самия продукт за растителна 
защита, и счита, че екстраполирането на данни за продукти за растителна защита 
следва да се извършва единствено въз основа на данни, получени за активни 
вещества, когато това е научно обосновано и потвърдено като надеждно от 
мониторинга след пускането на пазара;

57. подчертава необходимостта от това, от заявителите да се изисква да предоставят 
всички изследвания на държавата членка, която разглежда заявлението за 
разрешение, включително необработените данни, в машинночетим формат;

58. призовава към предоставяне на публичен достъп до горепосочените изследвания, 
в машинночетим формат и в тяхната цялост, непосредствено след като държавата 
членка, която разглежда заявлението, е представила своя доклад за оценка пред 
другите държави членки в същата зона, като по този начин става възможен 
независим контрол, като същевременно се гарантира, че тези, които са поискали 
изследванията, могат да ги използват само за нетърговски цели и за да защитят 
съответните права върху интелектуалната собственост;

59. подчертава, че разрешаването на продукти за растителна защита следва да 
продължи да се извършва на национално равнище, за да се вземат предвид 
специфичните за всяка държава ситуации;

60. призовава държавите членки да сведат до минимум националните си изисквания 
за данни, в интерес на по-голяма предвидимост и ефективност;

61. призовава държавите членки да правят всичко възможно, за да спазват сроковете 
и разпоредбите, свързани с взаимното признаване;

62. настоятелно призовава държавите членки да повишат ефективността чрез по-
добра зонална и междузонална координация с цел по-добро споделяне на 
работното натоварване и оптимално използване на ресурсите на всяка държава 
членка, както и да ограничат дерогациите съобразно член 53 от Регламента;

63. призовава държавите членки да прилагат стриктно член 53 от Регламента, да 
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приемат и да разглеждат само пълни заявления за дерогации и да предоставят на 
Комисията и на другите държави членки само пълни уведомления за дерогации;

64. призовава Комисията да използва пълноценно своите права за контрол съобразно 
член 53, параграфи 2 и 3, за да ограничи дерогациите и удължаванията, 
предоставяни съобразно член 53, до действителни ситуации на спешност;

65. призовава държавите членки да гарантират, че се провежда обществена 
консултация със заинтересованите страни преди предоставянето на извънредно 
разрешение съобразно член 53;

66. призовава всички държави членки да публикуват попълнените формуляри за 
заявление, които получават с искане за извънредно разрешение съобразно 
член 53, независимо дали разрешението е предоставено или отказано;

67. призовава държавите членки да се информират взаимно и да информират 
Комисията за разрешаването и оттеглянето на продукти за растителна защита, 
както и за мерките за смекчаване, за да се осигури общ преглед за целия ЕС на 
продуктите за растителна защита на пазара и свързаното с тях управление на 
риска;

68. призовава Комисията и държавите членки да подобрят обмена на данни помежду 
си относно продукти за растителна защита с по-нисък риск, за да се улесни 
сравнителната оценка на продуктите за растителна защита;

69. призовава Комисията и държавите членки да насърчават пестицидите с нисък 
риск като важна мярка за намаляване на неблагоприятните въздействия от 
управлението на вредителите. признава необходимостта от повече научни 
изследвания и разработване на тези продукти;

70. призовава към хармонизирано определение за „минимална употреба“ с цел 
насърчаване на равнопоставеността и препоръчва създаването на единен списък 
на ЕС на основните култури;

71. призовава държавите членки да увеличат усилията си, за да гарантират, че 
земеделските стопани са подходящо обучени за правилното използване на 
продуктите за растителна защита и за прилагането на интегрирано управление на 
вредителите (ИУВ);

72. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Специалната комисия и нейният мандат

Девет години след приемането на Регламента относно продуктите за растителна защита 
(Регламент (ЕО) № 1107/2009) и след противоречието относно подновяването на 
глифозата – активно вещество, използвано в продуктите за растителна защита, на 6 
февруари 2018 г. Европейският парламент прие решение относно създаването, 
правомощията, числения състав и продължителността на мандата на специалната 
комисия по процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди (т.нар. комисия PEST).

Мандатът на комисията PEST, определен в решението на Парламента от 6 февруари 
2018 г., изисква специалната комисия да разгледа процедурата на Съюза за разрешаване 
на пестициди като цяло. По-специално комисията PEST следва:

– да анализира и оцени процедурата за разрешаване на пестициди в Съюза, 
включително използваната методология и нейното научно качество, 
независимостта на тази процедура от индустрията, както и прозрачността на 
процеса на вземане на решения и резултатите от него;

– да анализира и оцени посредством подход, основан на доказателства, 
потенциалните слабости в научната оценка на одобряването или на 
подновяването на одобрението за активни вещества като глифозат от 
съответните агенции на ЕС, както и спазването от страна на агенциите на ЕС на 
приложимите правила, насоки и кодекси за поведение на Съюза, които са в сила;

– да анализира и оцени по-специално дали Комисията е действала в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009, когато е вземала решения по 
отношение на условията за одобряване на глифозата и за подновяване на 
одобрението на глифозата;

– да анализира и оцени възможните конфликти на интереси на всички равнища на 
процедурата за одобряване, включително на равнище национални органи на 
държавата членка — докладчик за доклада за оценка, изготвен в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1107/2009;

– да анализира и оцени дали агенциите на ЕС, отговарящи за оценка и 
класификация на активните вещества, разполагат с необходимия персонал и 
финансови ресурси, които да им позволяват да изпълняват своите задължения; 
да анализира и оцени възможността за поръчване и/или провеждане на 
независими изследвания и изпитвания, както и за финансирането им;

– да направи всякакви препоръки, които счете за необходими, във връзка с 
процедурата на Съюза по разрешаване на пестициди, за да се постигне високо 
равнище на защита на здравето на хората и животните, както и на околната 
среда; за тази цел да извърши посещения и да организира изслушвания на 
институциите на ЕС и съответните агенции, както и на международни и 
национални институции, неправителствени организации и частни субекти;

Комисията, състояща се от 30 членове, е длъжна да представи на Парламента 
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окончателен доклад, съдържащ фактически констатации и препоръки по отношение на 
мерките и инициативите, които трябва да бъдат предприети, в рамките на девет месеца 
от започване на работата (т.е. до 12 декември 2018 г.).

2. Методи на работа

Съставът на комисията PEST беше определен на 12 март 2018 г. Тя назначи Ерик 
Андрийо (S&D, FR) за председател и трима заместник-председатели (1-ви заместник-
председател: Болеслав Пеха (ECR, PL), 2-ри заместник-председател: Фредерик Рийс 
(ALDE, BE) и 3-ти заместник-председател: Катержина Конечна (GUE/NGL, CZ)). 
Комисията също така назначи Норберт Линс (PPЕ, DE) и Барт Стас (Verts/ALE, BE) за 
съдокладчици.

Работният план, изготвен от комисията с цел събиране на необходимите доказателства 
за изготвяне на доклад и препоръки, включваше две размени на мнения, шест публични 
изслушвания, три констативни командировки и видеоконференция. Освен това 
комисията възложи един общ преглед и едно проучване.

На размените на мнения и публичните изслушвания комисията изслуша 34 експерти 
(вж. пълния списък в приложението). Докато първите четири публични изслушвания 
бяха посветени на последователните етапи от процедурата на Съюза за разрешаване на 
продукти за растителна защита (т.е. заявление за одобрение на активно вещество и 
проект на доклад за оценка; становище на ЕОБХ относно проекта на доклада за оценка 
и класификацията на ECHA за активните вещества; одобрение на активни вещества от 
Комисията; и издаване на разрешения за продукти за растителна защита от държавите 
членки), последните две публични изслушвания бяха съсредоточени върху 
разрешителните режими в други страни от ОИСР, въздействието на продуктите за 
растителна защита върху околната среда и препоръките на заинтересованите страни 
относно настоящия регламент на ЕС. За всички изслушвания са изготвени пълни 
стенографски протоколи. С цел да се даде възможност на членовете на ЕП да се 
подготвят за изслушванията, до поканените експерти бяха изпращани писмени въпроси 
преди всяко изслушване, на които трябваше да се отговори в писмен вид преди 
заседанието. При необходимост след изслушването бяха задавани последващи въпроси. 
Пълните стенографски протоколи и писмените отговори на експертите са на 
разположение на уебсайта на PEST.

Бяха организирани три констативни командировки в:

– Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), Парма (7 – 8 май 2018 г.),
– Координационния център на Европейския съюз за минималните употреби 

(MUCF), Париж, и станция за практически опит в областта на плодовете („La 
Morinière“), Сент-Епен (5 – 6 юли 2018 г.), както и

– Международната агенция за изследване на рака (IARC), Лион, и ферма („Le 
domaine d’Epoisses“), Дижон (18 – 20 септември 2018 г.).

Докладите от командировките могат да бъдат намерени на уебсайта на PEST.

На 24 септември 2018 г. ще се проведе видеоконференция с един от водещите съвети за 
ищците по делото Roundup Products MDL № 2741.

Задълбоченият анализ, възложен от комисията, беше съсредоточен върху насоките за 
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представяне и оценка на заявленията за одобрение на активни вещества, докато общият 
преглед беше посветен на въздействието на Регламент (ЕО) № 1107/2009 върху 
иновациите и разработването на алтернативи и на нови продукти за растителна защита.

Следва да се отбележи, че европейската оценка на изпълнението, извършена от DG 
EPRS (в контекста на доклада на ENVI за изпълнението на Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009) и публикувана през април 2018 г.1, също е взета предвид при изготвянето 
на настоящия доклад.

3. Структура на доклада

В съответствие с изслушванията настоящият доклад е структуриран според различните 
етапи на процедурата на ЕС за разрешаване на продукти за растителна защита (с 
подглави „Заявление за одобрение на активни вещества“; „Становище на ЕОБХ 
относно проекта на доклада за оценка и класификацията на ECHA за активните 
вещества“; „Одобрение на активни вещества от Комисията“; и „Разрешаване на 
продукти за растителна защита от държавите членки“). Докладът включва и някои 
общи наблюдения. Докато в съображенията се съдържат фактически констатации въз 
основа на доказателствата, събрани от комисията в хода на нейния мандат, параграфите 
включват произтичащите от това препоръки и призиви за предприемане на действия.

С оглед на текущата оценка на Регламент (ЕО) № 1107/2009 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 по 
Програмата на Европейската комисия за пригодност и резултатност на регулаторната 
рамка (REFIT), която трябва да бъде завършена през първата половина на 2019 г., 
препоръките, изготвени от комисията PEST, ще бъдат от полза и точно навреме, за да 
бъдат включени в тази оценка.

Съответно се очаква препоръките на PEST да задействат различни действия, насочени 
към преодоляване на недостатъците в процедурата на Съюза за разрешаване на продукти 
за растителна защита, посочени в настоящия доклад, включително подобряване на 
настоящата правна рамка на ЕС като такава (по-специално Регламент (ЕО) № 1107/2009, 
но също и свързани регламенти за изпълнение и документи с насоки) и нейното 
прилагане.

Предвижданото изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно общото 
законодателство в областта на храните (което също така изменя няколко други секторни 
законодателни акта, включително Регламент (ЕО) № 1107/2009) с цел подобряване на 
прозрачността и устойчивостта на оценката на риска на ЕС по хранителната верига, 
представено през април 2018 г. (COM(2018)0179) и понастоящем все още в процес на 
договаряне, вероятно ще доведе и до подобрения по отношение на прозрачността на 
научните оценки, както и на качеството и независимостта на научните изследвания, 
оценявани от ЕОБХ.

4. Преглед на системата на ЕС за разрешаване на продукти за растителна защита

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_STU%282018%29615668
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Въпреки че в началото на 90-те години на миналия век беше приет за първи път 
всеобхватен подход на ЕС към законодателството за растителна защита (Директива 
91/414/ЕИО на Съвета), продажбата, употребата и контролът на продуктите за 
растителна защита1 понастоящем се регулират от Регламент (ЕО) № 1107/2009 
(„Регламент за ПРЗ“).

С Регламента за ПРЗ се определя двуетапна процедура с одобрение на активни вещества2

на ниво ЕС и с продукти за растителна защита, разрешавани на национално равнище. Тя 
се характеризира с строго отделяне на оценката на риска и управлението на риска. За 
разлика от своя предшественик, Регламентът за ПРЗ се основава по-специално на 
принципа за установяване на опасностите („подход, основаващ се на опасностите“)3 и на 
принципа на предпазливост4.

Процедурата за одобрение на дадено активно вещество започва със заявление, 
подадено от производител на ПРЗ или от дружество за производство на химикали до 
компетентните органи в някоя от 28-те държави членки, която става докладващата 
държава членка (ДДЧ) за това конкретно вещество. По отношение на новите активни 
вещества заявителят има право да избира ДДЧ (което е различно от подновяването на 
одобрението на активни вещества, когато ДДЧ и съдокладваща държава членка се 
определят от Европейската комисия въз основа на специални критерии).

Когато компетентен национален орган (ДДЧ) получи досие от заявител, той започва 
оценка на заявлението, като оценява неговата допустимост (т.е. неговата пълнота 
съгласно насоките относно изискванията за данни, форматите и т.н., и по-специално дали 
заявителят е предоставил всички необходими изпитвания и доклади от изследванията) и 
свързаните опасности. След като досието бъде прието, ДДЧ извършва първоначална 
научна оценка и изготвя проект на доклад за оценка (ПДО)5.

По-нататък ПДО се представя на ЕОБХ, който извършва партньорска проверка. 
Процесът на партньорска проверка започва със започването на обществена консултация 

                                               
1 Продуктите за растителна защита („ПРЗ“, наричани още „пестициди“) са продукти, състоящи се от или 
съдържащи активни вещества, антидоти или синергисти, и са предназначени за една от следните 
употреби: 1) за защита на растения или растителни продукти от вредители/болести, 2) за оказване на 
въздействие върху жизнените процеси на растенията (като например вещества, влияещи на растежа, с 
изключение на хранителни вещества) и 3) за запазване на растителните продукти.
2 Активните вещества са компоненти на продуктите за растителна защита, които действително 
контролират вредните организми (т.нар. вредители като насекоми, гъби и плевели) или болестите по 
растенията.
3 Що се отнася до подхода, основаващ се на опасностите, спрямо подхода, основаващ се на риска, 
разликата между опасност и риск е значителна: опасността се определя като присъщия потенциал на 
дадено вещество да причини вреда, докато рискът е вероятността от вреда при определени обстоятелства.
4 Принципът на предпазливост предвижда, че когато има несигурност в научните доказателства по 
отношение на рисковете, свързани с дадена дейност, продукт или процес, така че да не е възможно да се 
определи степента, в която използването им е безопасно за здравето и околната среда, следва да се 
предприемат регулаторни действия, които да целят намаляването на потенциалната вреда. Принципът на 
предпазливост е изрично посочен в член 1, параграф 4 от регламента за ПРЗ.
5 Следва да се отбележи, че ПДО е особено важен, тъй като активно вещество, което, наред с другото, е 
класифицирано като канцерогенно, мутагенно, токсично или устойчиво, биоакумулиращо и токсично (и 
по този начин попада в обхвата на т.нар. „критерии за прекъсване“, определени в Регламента за ПРЗ), ще 
бъде забранено пряко в ЕС, без да се налага да се преценява дали рисковете, свързани с неговата 
употреба, могат да бъдат управлявани.
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(с участието на широката общественост, държавите членки и заявителя). След това 
събраните коментари се оценяват заедно с потвърдения или, ако е необходимо, 
подобрения доклад за оценка. В края на процеса ЕОБХ приема „заключение“ за това дали 
може да се очаква активното вещество да отговаря на критериите за одобрение (както е 
посочено в член 4 от Регламента за ПРЗ).

Въз основа на заключението на ЕОБХ Европейската комисия, която отговаря за 
управлението на риска, прави предложение дали да се одобри или не активното вещество 
(проект на регламент за изпълнение). След това регулаторен комитет, съставен от 
представители на всички държави – членки на ЕС (Постоянен комитет по растенията, 
животните, храните и фуражите), гласува проекта на регламент за изпълнение. В проекта 
на регламент трябва да се определи дали може да се очаква активното вещество, което е 
в процес на оценяване, да отговаря на критериите за одобрение, и да се уточнят условията 
за употреба за одобрението на активното вещество (напр. ако държавите членки трябва 
да обърнат внимание на специфични мерки за смекчаване на риска при последващото 
разрешаване на ПРЗ). След като Постоянният комитет е дал становище1, Комисията 
приема и публикува регламент, с който се одобрява или се отказва одобрение на 
активното вещество2.

След като активните вещества бъдат одобрени на равнището на ЕС, заявление за 
разрешаване на конкретни продукти за растителна защита, които ги включват като 
съставки, трябва да бъде подадено до държава членка.

За да получи разрешение, даден продукт за растителна защита трябва да отговаря на 
определен брой критерии, включително на това неговите активни вещества да са 
одобрени. В ЕС са установени три зони със сравними земеделски, фитосанитарни и 
екологични условия, които да разглеждат разрешенията за ПРЗ (зона А/Север, зона 
В/Център и зона С/Юг). Заявленията за разрешение се подават до държава членка, която 
действа като зонален докладчик, който оценява заявлението за съответната зона. 
Националните решения за разрешаване се вземат предимно въз основа на заключенията 
от тази оценка (взаимно признаване).

В някои случаи обаче дадена държава членка може да реши да не даде или да не признае 
дадено разрешение (например ако счита, че въпросният продукт представлява 
неприемлив риск за здравето на хората или животните, или за околната среда). При 
определени условия държавите членки могат също да предоставят временни разрешения 
(дерогации) за продукти за растителна защита, съдържащи или неодобрени активни 
вещества, или одобрени вещества със значително ограничена употреба (разрешителни за 
извънредни ситуации съгласно член 53 от Регламента за ПРЗ).

Оценката на заявлението се извършва от държавата членка в срок от една година, 
последвана от решение за предоставяне или отхвърляне на разрешението.

                                               
1 В случай че Постоянният комитет не получи квалифицирано мнозинство за или против предложението 
на Комисията („липса на становище“), предложението се внася в апелативния комитет. Ако апелативният 
комитет също стигне до липса на становище, Комисията може да вземе решение.
2 Одобрението на дадено активно вещество се предоставя обикновено за максимален срок от 10 години. 
Одобренията могат да бъдат подновявани по заявление от производителя и при спазване на процедура, 
сходна с тази за първоначалното одобрение. Подновяванията могат да се предоставят за максимален срок 
от 15 години.
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ANNEX I - List of experts heard

Date Event Topic Experts

Thu, 12 April 
2018,
14h00 - 17h30

1st PEST meeting
(Exchange of 
views)

General overview of 
authorisation procedure 
of pesticides

European Commission:

- Sabine Jülicher, 
Director (Directorate E, 
DG SANTE)

- Klaus Berend (Head of 
Unit/Pesticides and 
biocides, DG SANTE)

EFSA:

- Berhard URL 
(Executive 
Director/EFSA)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

Thu, 26 April 
2018,
14h00 - 17h30

2nd PEST 
meeting
(Exchange of 
views)

EU authorisation 
procedure of pesticides

French Agency for 
food, environmental and 
occupational health and 
safety (ANSES):

- Françoise Weber

Swedish Chemicals 
Agency (KEMI):

- Katarina Lundberg

UK Health and Safety 
Executive (HSE):

- Elizabeth Clayton
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Mon, 7 May - Tue, 
8 May 2018

Mission to EFSA, 
Parma

Tue, 15 May 2018, 
15h00 - 18h30

3rd PEST meeting 
(Hearing)

Application for approval 
of active substances and 
draft assessment reports

European Crop 
Protection Association 
(ECPA):

- Jean-Philippe Azoulay 
(Director General)

Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR, 
(German Federal 
Institute for Risk 
Assessment):

- Andreas Hensel 
(President)

Global 2000:

- Helmut Burtscher

Julius Kühn-Institut 
(JKI, German Federal 
Research Centre for 
Cultivated Plants):

- Georg Backhaus 
(President)
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Thu, 7 June 2018,
14h00 - 17h30

4th PEST meeting
(Hearing)

EFSA opinion on draft 
assessment reports and 
ECHA classification of 
active substances

EFSA:

- Bernhard Url 
(Executive Director)

- Jose Tarazona (Head 
of Unit/Pesticides)

ECHA:

- Björn Hansen 
(Executive Director)

- Jack de Bruijn 
(Director responsible 
for risk management)

- Mr. Ari Karjalainen 
(Senior expert)

Scientific Advice 
Mechanism High Level 
Group:

- Paul Nurse (Member 
of the Group of Chief 
Scientific Advisors)

Private consultant:
- Christopher J. Portier
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Tue, 19 June 2018,
15h00 - 18h30

5th PEST meeting
(Hearing)

First part: Presentation of 
the ‘General Food Law’ 
proposal of April 2018

Second part: Panel on the 
approval of active 
substances

European Commission, 
DG SANTE:

- Vytenis Andriukaitis, 
Commissioner

- Sabine Jülicher 
(Director ‘food and feed 
safety, innovation’, DG 
SANTE)

Cabinet of the European 
Ombudsman:

- Fintan Butler (Senior 
Advisor)

OECD:

- Bob Diderich (Head of 
Environment, Health 
and Safety Division)

Agriculture University 
Wageningen:

- Violette Geissen 
(Department of Soil 
Physics and Land 
Management) 
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Thu, 28 June 2018,
14h00 - 17h30

6th PEST meeting
(Hearing)

Authorisation of plant 
protection products by 
Member States

Belgian Ministry of 
Health, Food Chain 
Safety and 
Environment:

- Maarten Trybou (Head 
of Pesticides Unit)

Spanish Ministry of 
Agriculture and 
Fisheries, Food and 
Environment:

- José María Cobos 
Suarez (Deputy Director 
General of Plant and 
Forestry Health and 
Hygiene) 

Romanian Phytosanitary 
Authority:

- Paulina Gabor 
(Director General)

King’s College London:

- Robin Mesnage 
(researcher)

COPA-COGECA

- Pekka Pesonen 
(Secretary General)

Thu, 5 July - Fri, 6 
July 2018

Mission to 
European Union 
Minor Uses 
Coordination 
Facility (MUCF), 
Paris, and the La 
Morinière Fruit 
Experimentation 
Station, Saint-
Epain



PR\1162183BG.docx 29/34 PE627.625v01-00

BG

Thu, 30 August 
2018,
14h00 - 17h30

7th PEST meeting
(Hearing)

Comparative Analysis of 
Authorisation Procedures 
in OECD Countries 

Australian Pesticides 
and Veterinary 
Medicines Authority:

- Chris Parker 
(Chief Executive 
Officer) 

Canadian Pest 
Management 
Regulatory Agency:

- Richard Aucoin 
(Executive Director)

US Environmental 
Protection Agency: 

- Richard Keigwin
(Director of the Office 
of Pesticide Programs)
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Thu, 6 Sept 2018, 
14h00 - 17h30

8th PEST meeting
(Hearing)

First part:
Environmental Impacts 
of Pesticides, including 
Mitigation Measures at 
Member State Level 

Second part:
Stakeholders’ 
Recommendations on the 
Current EU Regulation 
of the Approval of PPP

First part: 

University of Bergen & 
Utrecht University: 
- Jeroen P. van der 
Sluijs 

Belgian Bee Keeping 
Center for Research and 
Information (CARI):

- Noa Simon-Delso 
(Scientific expert) 

European Observatory 
on Sustainable 
Agriculture (OPERA) at 
Catholic University of 
Sacred Heart, Piacenza 
(Italy):

- Ettore Capri 
(Professor)

Second part:

Greenpeace Europe:

- Franziska Achterberg 
(Food expert)

Corporate Europe 
Observatory:

- Martin Pigeon 
(Researcher and 
Campaigner)

Crop Health and 
Protection:

- John Chinn (Chair)
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Tue, 18 Sept - Thu, 
20 Sept 2018

Mission to 
International 
Agency for 
Research on 
Cancer (IARC), 
Lyon, and to a 
farm (‘Le 
domaine 
d’Epoisses’), 
Dijon

Mon, 24 Sept 
2018,
19h00 - 21h00

Coordinators 
meeting (open to 
all Members)

Videoconference with 
US lawyer about the 
‘Roundup case’

Aimee Wagstaff 
(national Co-Lead 
Counsel for the 
Plaintiffs in case 
Roundup Products 
MDL No. 2741)
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ANNEX II - List of stakeholders met by the Co-Rapporteurs

1) Stakeholders met by MEP Norbert Lins:

Type Organisation Who When 
1 Industry BASF Dr. Thomas 

Christen
21.03.2018

2 Ministry Federal Ministry of Food and 
Agriculture Germany 

Clemens 
Neumann

27.03.2018 

3 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 27.03.2018

4 Industry AG Glyphosat Dr. Thorsten 
Küchler

10.04.2018

5 Industry Industrieverband Agrar (IVA) 
(German Agrochemical Industrial 
Association)

Dr. Dietrich 
Pradt & Dr. 
Volker Kaus

17.04.2018

6 Industry Verband der Chemischen 
Industrie (VCI) (German 
Association of the Chemical 
Industry)

Dr. Utz Tillmann 25.04.2018

7 NGO Deutsche Umwelthilfe Sascha Müller-
Kraenner

25.04.2018

8 Industry PROFEL Bettina Breuer 
und Aline 
Rutsaert

25.04.2018

9 NGO Greenpeace EU Franziska 
Achterberg 

02.05.2018

10 NGO PAN Dr. Angeliki 
Lysimachou 

02.05.2018

11 NGO WeMove.EU David Schwartz 02.05.2018

12 NGO Global 2000 Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.05.2018 
(together with 
Bart Staes)

13 Agency BfR Prof. Dr. 
Andreas Hensel, 
Dr. Roland 
Solecki

14.05.2018
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2) Stakeholders met by MEP Bart Staes:

Type Organisation Who When 
1 Academia Faculty of Bioscience 

Engineering, Department of 
Plants and Crops, Ghent 
University

Prof. Dr. Ir. 
Pieter Spanoghe

January 2018

2 Industry European Crop Protection 
Association (ECPA)

Graeme Taylor 11.04.2018

3 NGO People for the Ethical Treatment 
of Animals Foundation (PETA 
UK)

Emily McIvor 24.4.2018

4 Ministry Belgian Ministry of Health, Food 
Chain Safety and Environment

Maarten Trybou 4.5.2018

5 NGO GLOBAL 2000 Dr.Helmut 
Burtscher-
Schaden

14.5.2018 
(together with 
Norbert Lins)

6 NGO AVAAZ Pascal 
Vollenweider

26.6.2018

7 Attorney Baum, Hedlund, Aristei & 
Goldman 

Attorney Robert 
F. Kennedy Jr.,
Attorney Michael 
L. Baum

5.9. 2018

8 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Martin 
Dermine

5.9.2018

9 NGO Belgian Bee Keeping Center for 
Research and Information 
(CARI), Utrecht University, Bee 
Life

Dr. Noa Simon 
Delso

5.9.2018

10 Academia University of Natural Resources 
and Life Sciences (BOKU), 
Vienna

Prof. Johann 
Zaller

5.9.2018

11 Academia Brunel University London Prof. Andreas 
Kortenkamp 

5.9.2018

12 NGO Pesticide Action Network (PAN) 
Europe 

Dr. Angeliki 
Lyssimachou

5.9.2018

13 Research 
Centre

UFZ - Helmholtz Centre for 
Environmental Research, 
Leipzig, Germany

Prof. Matthias 
Liess

5.9.2018
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