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Предложение за изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 14
Заглавие

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчиво
използване на пестициди

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на внимателно 
използване на пестициди

Or. en

Обосновка

Der Ausdruck „nachhaltiger Einsatz“ könnte im Sinne eines dauerhaften Einsatzes von 
Pestiziden verstanden werden. Angesichts der weit reichenden Gesundheitsbedenken ist 
jedoch eher ein sorgsamer oder geringerer Einsatz anzustreben.

Es handelt sich um einen horizontalen Änderungsantrag. Im Fall seiner Annahme sollte der 
übrige Text entsprechend angepasst werden.
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Предложение за изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 15
Член 1

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява рисковете и 
въздействията при употребата на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда по подходящ начин, 
съответстващ на необходимата 
защита на културите.

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява рисковете и 
въздействията при употребата на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда, зависимостта от 
пестициди и интензивността на 
употребата на пестициди съобразно 
принципа на предприемане на 
предохранителни мерки.

Or. en

Обосновка

Das Vorsorgeprinzip sollte nicht nur das zugrunde liegende Prinzip für die in der Verordnung  
festgelegte Bewertung/Zulassung von Pestiziden sein, sondern auch das Prinzip, das der 
Strategie zur Verringerung des Einsatzes von Pestiziden, die wegen ihrer potentiell 
schädlichen Eigenschaften notwendig ist, zugrunde liegt.

Предложение за изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 16
Член 3 буква  з a (нова)

(з a) „интегрирано растениевъдство“ 

метод на растениевъдството, при 
който се използват торове и 
синтетични пестициди, но при все 
това тежестта върху околната среда 
се ограничава в разумни граници, като 
приоритет придобиват превантивни  
мерки по отношение на  
отглеждането, селекцията на 
подходящи сортове и прилагането на 
нехимически практики и методи;

Or. en
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Обосновка

Es ist nicht ausreichend, nur eine Definition von „integriertem Pflanzenschutz“ 
einzubeziehen, weil integrierter Pflanzenschutz nur die Aspekte des Pflanzenschutzes abdeckt. 
Der integrierte Pflanzenbau ist ein besser geeignetes System, das geprüft werden sollte, weil 
es sich um ein vollständig integriertes System handelt, bei dem die Nährstoffstrategie, der 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Schutzziele und Pflanzenqualität verbunden werden. Da es 
eine Wechselbeziehung zwischen Nährstoffen, Pflanzenschutz und Qualität gibt, können 
simultane Maßnahmen mit Blick auf alle wesentlichen Elemente des integrierten 
Pflanzenbaus zu einer Maximierung sowohl der Umweltqualität als auch der Produktqualität 
führen.

Предложение за изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 17
Член 4, параграф 3

(3) В случай на необходимост
Комисията предоставя на трети страни 
информацията, получена съгласно 
параграф 2.

(3) Комисията предоставя на трети страни 
и на обществеността информацията, 
получена съгласно параграф 2.

Or. en

Обосновка

Die Öffentlichkeit als Verbraucher und Landschaftsnutzer hat ein berechtigtes Interesse an 
Informationen über die Verwendung von Pestiziden und muss deshalb in den Prozess 
einbezogen werden.

Предложение за изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 18
Член 4, параграф 4

(4) Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие.

(4) Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие. Компетентните 
органи провеждат процедура на 
обществена консултация, при което  
интересите на околната среда и 
потребителите са съответно 
представени.
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Or. en

Обосновка

Teilnehmer an den öffentlichen Anhörungen sollten Pestizidhersteller und -nutzer sowie 
Umwelt- und Verbrauchergruppen und Ökolandwirte sein.

Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 19
Член 5, параграф 3

(3) Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да промени Приложение I, 
за да го адаптира към научно-
техническия прогрес.

заличава се

Or. de

Обосновка

Folgeänderung, da Absätze 2 und 3 in Artikel 18 entfallen.

Предложение за изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 20
Член 6, параграф 1

1. Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
токсични или много токсични 
пестициди по смисъла на Директива 
1999/45/EО на Европейския парламент 
и на Съвета,1 да имат поне един 
назначен служител, който да притежава 
сертификат, посочен в член 5, параграф 2, 
който да присъства и да бъде на 
разположение на мястото за продажби, 
за да предоставя информация на 
клиентите относно използването на 
пестициди.

1. Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
пестициди да имат поне един назначен 
служител, който да притежава 
сертификат, посочен в член 5, параграф 2 
и който да бъде на разположение, за да 
предоставя информация на клиентите 
относно използването на пестициди.

  
1 ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.
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Or. es

Обосновка

Die Hinweise werden nicht immer am Ort des Verkaufs des Produkts gegeben. Manchmal 
geschieht dies auch im Betrieb.

Предложение за изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 21
Член 7

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
осведомителни програми и осигуряването 
на информация, свързана с пестицидите и 
предназначена за обществеността, по-
специално свързана с въздействието им 
върху здравето и околната среда, както и 
за нехимическите им заместители.

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
предназначени за професионални и 
непрофесионални потребители 
осведомителни програми и осигуряването 
на информация, свързана с пестицидите и 
предназначена за обществеността, по-
специално свързана с въздействието им 
върху здравето и околната среда, както и 
за нехимическите им заместители.

Or. es

Обосновка

Die Programme müssen an die Personen gerichtet sein, die die Verantwortung für eine 
korrekte Anwendung der Pestizide tragen.

Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 22
Член 7

Осведомителни програми
Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
осведомителни програми и 
осигуряването на информация, 
свързана с пестицидите и 
предназначена за обществеността, по-
специално свързана с въздействието им 
върху здравето и околната среда, както 

Проверката на апаратура за прилагане 
на пестициди трябва да обхваща  
всички аспекти, които са от значение 
за гарантирането на висока степен на 
безопасност и защита за човешкото 
здраве и околната среда, както и на 
оптимално ефективно прилагане.
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и за нехимическите им заместители.

Or. de

Обосновка

Die Sicherung von Ausbringungsgeräten und -methoden ist sicherzustellen und beinhaltet 
bereits eine Information über Gesundheits- und Umweltauswirkungen von Pestiziden oder 
nicht chemischer Alternativen.

Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 23
Член 8, параграф 2, алинея 1

(2) Инспекциите имат за цел да проверят 
дали оборудването за прилагане на 
пестициди и аксесоарите към него 
отговарят на основните изисквания за 
здравето и безопасността и на тези за 
околната среда, изброени в Приложение 
II.

(2) Инспекциите имат за цел да проверят 
дали оборудването за прилагане на 
пестициди и аксесоарите към него 
отговарят на основните изисквания за 
здравето и безопасността и на тези за 
околната среда.

Or. de

Обосновка

Folgeänderung aus der Streichung von Anhang II.

Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 24
Член 8, параграф 5

(5) Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да промени Приложение I, 
за да го адаптира към научно-
техническия прогрес.

заличава се

Or. de

Обосновка

Folgeänderung aus der Streichung von Anhang II.
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Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 25
Член 9

(1) Държавите-членки забраняват
въздушното пръскане при условията, 
посочени в параграфи 2-6.

(1) Държавите-членки позволяват
въздушното пръскане съобразно 
предвиденото в параграфи 2-5.

(2) Държавите-членки определят и 
обявяват за кои растения, площи и при 
какви специални изисквания за 
прилагане може да се разреши въздушно 
пръскане, чрез дерогация от параграф 1.

(2) Държавите-членки определят и 
обявяват за кои растения, площи и при 
какви специални изисквания може да се 
разреши въздушно пръскане.

(3) Държавите-членки определят 
органите, компетентни да предоставят 
право на изключение, и информират 
Комисията за това.

(3) Държавите-членки определят 
органите, компетентни да предоставят 
разрешителни, и информират Комисията 
за това.

(4) Изключения могат да се предоставят,
когато са изпълнени следните условия:

(4) Разрешителни могат да се 
предоставят, когато са изпълнени 
следните условия:

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни 
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната среда 
в сравнение с наземното прилагане на 
пестициди;

а) трябва да липсват надеждни и 
икономически оправдани алтернативи 
или да са налице ясни предимства по 
отношение на намалено влияние върху 
здравето и околната среда в сравнение с 
наземното прилагане на пестициди;

б) за използваните пестициди трябва да 
има изрично разрешение за въздушно 
пръскане;

б) за използваните пестициди трябва да 
има изрично разрешение за въздушно 
пръскане;

в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посочения в член 5, параграф 
2 сертификат

в) летецът, респ. операторът, който 
извършва въздушното пръскане, трябва 
да бъде подготвен и да притежава 
посочения в член 5, параграф 2 
сертификат.

В разрешението се посочват мерките, 
необходими за предупреждение на 
жители, минувачи и за опазване на 
околната среда в близост до
обработваната площ.

В разрешението се посочват мерките, 
необходими за предупреждение на 
жители, минувачи и за опазване на 
околната среда до обработваната площ.

(5) Професионален потребител, който
желае да прилага пестициди чрез 
въздушно пръскане, подава молба до 
компетентния орган, придружена от 

(5) Професионален потребител, който 
желае да прилага пестициди чрез 
въздушно пръскане, подава молба до 
компетентния орган, придружена от 
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информация, доказваща, че посочените в 
параграф 4 условия са изпълнени.

информация, доказваща, че посочените в 
параграф 4 условия са изпълнени.

(6) Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения.

Or. de

Обосновка

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft gibt es keine fachliche 
Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen hat das Sprühen aus der Luft eine lange 
Tradition. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem hohen Aufwand 
verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus der Luft einen leicht kontrollierbaren 
und reduzierten Einsatz von Pestiziden. Durch nationale Regelungen werden bereits 
heute Pflichten (wie z. B. Abstände zur Wohnbebauung) so angewandt, dass eine erhöhte 
Gefährdung der Umwelt und des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann.

Предложение за изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 26
Член 9, параграф 2

2. Държавите-членки определят и 
обявяват за кои растения, площи и при 
какви специални изисквания за прилагане 
може да се разреши въздушно пръскане, 
чрез дерогация от параграф 1.

2. Държавите-членки определят и 
обявяват за кои растения и при какви 
специални изисквания за прилагане може 
да се разреши въздушно пръскане, чрез 
дерогация от параграф 1.

Or. es

Обосновка

Es hat keinen Sinn, eine Einstufung von Gebieten im Hinblick auf die Genehmigung des 
Sprühens aus der Luft vorzunehmen, da sich diese Einstufung von Jahr zu Jahr ändern kann. 
Die Festlegung der Gebiete obliegt den in Absatz 3 dieses Artikels genannten von der 
Kommission vorgeschlagenen zuständigen Behörden.

Предложение за изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 27
Член 10, параграф 1

(1) Държавите-членки следят, когато (1) Държавите-членки следят, когато 
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пестицидите се използват в близост до 
водни маси, предимство да имат:

пестицидите се използват в близост до 
водни маси, по-специално водни маси, 
предназначени за употреба от човека,
предимство да имат:

а) препарати, които не са опасни за 
водната среда;

а) препарати, при които няма голям риск 
от постъпване във водната среда;

б) най-ефикасните техники за прилагане, 
включително използването на техника за 
ниско разпръскване.

б) най-ефикасните техники за прилагане, 
включително използването на техника за 
ниско разпръскване.

Or. de

Обосновка

Wasserkörper, die der Humanversorgung dienen, sollten speziell geschützt werden, um die 
Vorgaben des Artikels 7 der Wasserrahmenrichtlinie sicher zu stellen.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 28
Член 10, параграф 2, алинея 1

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни зони, 
където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии по 
протежение на течащи води и по-
специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за извличане 
на питейна вода в съответствие с член 7, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО. 

2. Държавите-членки следят за 
създаването на буферни зони с ширина 
от най-малко 10 м, където не трябва да 
се прилагат или съхраняват пестициди, на 
територии по протежение на течащи води 
и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО. 

Or. en

Обосновка

Besprühte Zonen sollten streng abgegrenzt werden, und es sollte sichergestellt sein, dass 
Pufferzonen von mindestens 10 Metern bestehen.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 29
Член 10, параграф 4
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4. Държавите-членки следят прилагането 
на пестициди да се намали, доколкото е 
възможно, или да се прекрати, по 
целесъобразност, върху или по 
протежение на пътища, железопътни 
линии, силно пропускливи повърхности 
или друга инфраструктура , разположена 
в близост до повърхностни или 
подпочвени води, или върху 
непромокаеми повърхности, при които 
има голяма опасност от оттичане в 
повърхностните води или в 
канализационните мрежи.

4. Държавите-членки следят прилагането 
на пестициди да се намали много силно
или да се прекрати върху или по 
протежение на пътища, железопътни 
линии, силно пропускливи повърхности 
или друга инфраструктура , разположена 
в близост до повърхностни или 
подпочвени води, или върху 
непромокаеми повърхности, при които 
има голяма опасност от оттичане в 
повърхностните води или в 
канализационните мрежи.

Or. en

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 30
Член 11

Държавите-членки следят, при надлежно 
отчитане на необходимите изисквания за 
хигиената и обществената безопасност, за 
приемането на следните мерки:

Държавите-членки следят, при надлежно 
отчитане на необходимите изисквания за 
хигиената и обществената безопасност, за 
приемането на следните мерки:

а) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училища и игрища.

а) използването на пестициди се 
ограничава до необходимия минимум в 
зони, използвани от обществеността или 
от чувствителни групи от населението, 
най-малко в паркове, обществени 
градини, спортни площадки, училища и 
игрища.

б) използването на пестициди се 
забранява или ограничава в специални 
защитени зони или други зони, посочени 
с цел установяване на необходимите 
мерки за консервация в съответствие с 
членове 3 и 4 от Директива 79/409/ЕИО и 
членове 6, 10 и 12 от Директива 
92/43/ЕИО.

б) използването на пестициди се  
ограничава в специални защитени зони 
или други зони, посочени с цел 
установяване на необходимите мерки за 
консервация в съответствие с членове 3 и 
4 от Директива 79/409/ЕИО и членове 6, 
10 и 12 от Директива 92/43/ЕИО.

Забраната или ограничаването по 
буква б) може да се основават на 
резултатите от съответни оценки на 
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риска.

Or. de

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 31
Член 11, параграф 1, буква а)

а) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училища и игрища.

а) използването на пестициди се 
ограничава до необходимия минимум в 
зони, използвани от обществеността или 
от чувствителни групи от населението, 
най-малко в паркове, обществени 
градини, спортни площадки, училища и 
игрища.

Or. es

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 32
Член 12, параграф 1, уводна част 

1. Държавите-членки приемат мерките, 
необходими да се гарантира, че следните 
операции не застрашават здравето или 
безопасността на хората и околната 
среда:

1. Държавите-членки приемат мерките, 
необходими да се гарантира, че следните 
операции в рамките на 
професионалното прилагане не 
застрашават здравето или безопасността 
на хората и околната среда:

Or. es

Обосновка

Es ist klarzustellen, dass die von der Kommission vorgeschlagene Maßnahme bei einer 
privaten Anwendung keinen Sinn hätte.
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Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 33
Член 13

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване на 
нископестицидно земеделие, в т.ч. 
интегрирана борба с вредителите, и за 
гарантиране, че професионалните 
потребители на пестициди се пренасочват 
към по-екологично използване на всички 
налични мерки за растителна защита, 
като дават предимство на по-ниско 
рискови алтернативи, когато е възможно, 
а в противен случай - на онези продукти 
сред наличните за един и същ проблем с 
вредителите, които имат най-малко 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда.

1. Комисията съставя програма за 
създаване на необходимите мерки, 
които са приспособени към различни 
култури и целят насърчаване на 
нископестицидно земеделие, в т.ч. 
интегрирана борба с вредителите, и за 
гарантиране, че професионалните 
потребители на пестициди се пренасочват 
към по-екологично използване на всички 
налични мерки за растителна защита, 
като дават предимство на по-ниско 
рискови алтернативи, когато е възможно, 
а в противен случай - на онези продукти 
сред наличните за един и същ проблем с 
вредителите, които имат най-малко 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда.

2. Държавите-членки създават или 
поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на 
интегрирана борба с вредителите.
3. По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на 
свое разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в 
съответствие с член 5 и оборудване за 
мониторинг на вредителите и за 
вземане на решения, както и 
консултантски услуги за интегрирана 
борба с вредителите.
4. До 30 юни 2013 г. държавите-членки 
се отчитат пред Комисията относно 
прилагането на параграфи 2 и 3 и по-
специално дали са налице 
необходимите условия за прилагане на 
интегрирана борба с вредителите.
5. Държавите-членки следят най-късно 
до 1 януари 2014 г. всички 
професионални потребители на 
пестициди да прилагат общите 
стандарти за интегрирана борба с 
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вредителите.
6. Държавите-членки създават всички 
необходими стимули за насърчаване на 
селските стопани да прилагат 
специфични за отделните култури 
стандарти на интегрираната борба с 
вредителите.
7. Общите стандарти за интегрирана 
борба с вредителите по параграф 5 се 
разработват в съответствие с 
процедурата, посочена в член 52 от 
Регламент (ЕО) No […].
8. Специфичните за отделните 
култури стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, посочени в 
параграф 6, могат да бъдат 
разработени в съответствие с 
процедурата по член 6, параграф 3 от 
Директива 98/34/ЕО.

Or. es

Обосновка

Der integrierte Pflanzenschutz ist ziemlich komplex, da er von einer Kulturpflanze zur 
anderen variieren kann. Daher wäre es besser, ein Programm mit konkreten langfristigen 
Maßnahmen zu erstellen.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 34
Глава V, заглавие 

Показатели, отчитане и обмен на 
информация

Отчитане и обмен на информация

Or. de

Обосновка

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.
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Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 35
Член 14, заглавие и параграф 1

Показатели Обмен на информация
1. В съответствие с процедурата по 
член 18, параграф 3, Комисията 
разработва хармонизирани показатели 
за риска. До приемането на тези 
показатели, държавите-членки могат 
да продължат да използват 
съществуващи национални показатели 
или да приемат други подходящи 
показатели.

заличава се

Or. de

Обосновка

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 36
Член 14, параграф 5

5. За целите на параграф 2, буква а) и 
параграф 3 показателите за риска се 
изчисляват въз основа на подадени 
данни във връзка с опасност и излагане, 
документация за използване на 
пестициди, данни за 
характеристиките на пестициди, 
метеорологични данни и данни за 
почвата.

заличава се

Or. de

Обосновка

Dient der Vereinfachung und Klarstellung.
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Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 37
Член 15

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

На всеки пет години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива, 
придружен, по целесъобразност, от 
предложения за изменения.

Or. de

Обосновка

Es sollte dem Rat und dem Europäischen Parlament alle 5 Jahre berichtet werden, daher ist 
eine feste Zeitvorgabe sinnvoll.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 38
Член 15

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

На всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните планове за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Държавите-членки ежегодно 
представят на Комисията 
националните си планове за действие.

Or. en

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 39
Член 18

1. Комисията се подпомага от 1. Комисията се подпомага от 
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Постоянната комисия по проблемите на 
хранителната верига и здравето на 
животните, създадена с член 58 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Постоянната комисия по проблемите на 
хранителната верига и здравето на 
животните, създадена с член 58 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета.

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 6
от Решение 1999/468/EО, е три месеца.

Or. de

Обосновка

Dient der Vereinfachung. Ein Bezug auf die Durchführungsverordnungen der EU-
Kommission ist nicht notwendig.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 40
Член 19

Разходи База данни
С цел подкрепа на установяването на 
хармонизирана политика и системи в 
областта на устойчивото използване на 
пестициди, Комисията може да 
финансира:

С цел гарантиране на единно
установяване на хармонизирана 
политика и системи в областта на 
устойчивото използване на пестициди на 
европейския вътрешен пазар, 
Комисията може да финансира:

а) разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация, свързана с показателите 
за риска от пестициди, както и за 
предоставяне на такава информация на 
компетентните власти, на други 

разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация за пестицидите, както и за 
предоставяне на такава информация на 
компетентните власти и на други 
заинтересовани страни.
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заинтересовани страни и на 
обществеността.
б) извършването на проучвания, 
необходими за подготовката и 
разработването на законодателство, в 
т.ч. адаптирането на приложенията 
на настоящата директива към 
техническия напредък.
в) разработването на ръководства и 
най-добри практики за насърчаване на 
прилагането на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Dient der Vereinfachung, da in den Mitgliedstaaten bereits Durchführungsverordnungen und 
Leitlinien entwickelt wurden und eine Überarbeitung dieser Vorschriften durch die 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten ist.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 41
Член 20, параграф 1

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [дата 
на влизането в сила + 2 години]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до … *.
Те незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се извършва 
при официалното им публикуване. 
Условията и редът на позоваване се 
определят от държавите-членки.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се извършва 
при официалното им публикуване.
------------------------------------------------------

* Пет години след влизането в сила на 
настоящата директива. 
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Or. de

Обосновка

Da bereits heute Durchführungsbestimmungen in den Mitgliedstaaten existieren, sollte die 
Frist zur Anpassung auf fünf Jahre festgesetzt werden. In der Zwischenzeit ist eine korrekte 
Anwendung von Pestiziden nach der vorherigen Verordnung gewährleistet.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 42
Приложение II

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Здравословни и безопасни условия, 
както и екологични изисквания, 
свързани с проверката на оборудването 
за прилагане на пестициди

заличава се

Проверката на оборудването за 
прилагане на пестициди обхваща 
всички аспекти, които са важни за 
постигането на висока степен на 
безопасност и защита на човешкото 
здраве и околната среда, и пълна 
ефективност на операцията по 
прилагането чрез осигуряване на 
правилно функциониране, по 
целесъобразност, на следните 
устройства и функции:
(1) Задвижващи части
Защитните кожуси на карданните 
валове и на съединителните валове са 
годни и в добро състояние, а 
защитните устройства и всички 
движещи се или въртящи се части за 
задвижване работят изправно с цел 
осигуряване на защита на оператора.
(2) Помпа
Капацитетът на изпомпване 
съответства на потребностите на 
оборудването, а помпата трябва да 
функционира правилно с цел 
осигуряване на стабилен и надежден 
темп на прилагане. От помпата не 
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трябва да има изтичане.
(3) Разбъркване
Устройствата за разбъркване трябва 
да осигуряват правилна циркулация в 
затворен цикъл с цел постигане на 
равномерна концентрация в резервоара 
на целия обем на пръскателния 
разтвор.
(4) Резервоар за течности за пръскане
Резервоарите на пръскачките, в т.ч. 
показателят за съдържанието на 
резервоара, устройствата за пълнене, 
ситата и филтрите, устройствата за 
изпразване и за разбъркване, 
функционират по начин, който свежда 
до минимум възможностите за 
случайно изтичане, за неравномерно 
разпределение на концентрацията, за 
излагане на оператора на въздействие и 
за остатъчни количества.
(5) Системи за измерване, контрол и 
регулиране
Всички устройства за измерване, 
включване и изключване, за настройка 
на равнището на налягане и/или на 
поток функционират надеждно и без 
да позволяват изтичане. Контролът 
на налягането и функционирането на 
устройствата за настройка на 
налягането следва да са лесно 
изпълними по време на прилагането. 
Устройствата за настройка на 
налягането поддържат постоянно 
работно налягане при постоянно 
въртене на помпата, за да се 
гарантира стабилен темп на прилагане 
на количествата.
(6) Тръби и маркучи
Маркучите и тръбите следва да са в 
добро състояние, за да се 
предотвратят нарушения в потока на 
течността или случайно изтичане при 
повреда. От тръбите или маркучите 
не следва да има изтичане, когато 
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оперират при максимално възможното 
за системата налягане.
(7) Филтри
С цел предотвратяване на вихрови 
движения и неравномерно 
разпръскване, филтрите следва да са в 
добро състояние, а размерът на 
мрежите на филтрите следва да 
отговаря на размера на монтираните 
на пръскачката дюзи. Показателите за 
запушване на филтрите следва да 
функционират правилно.
(8) Щанги на пръскачки (за техника, 
която разпръсква пестициди чрез 
хоризонтално монтирани щанги, 
разположени в близост до 
обработваните растения или обекти)
Щангата на пръскачката трябва да е в 
добро състояние и да е стабилна във 
всички посоки. Системите за 
закрепване и настройка и 
устройствата за намаляване на 
нежелани движения и за балансиране 
на наклони трябва да работят 
надеждно.
(9) Дюзи
Дюзите трябва да работят правилно, 
за да се контролира капенето, когато 
пръскането бъде преустановено. С цел 
равномерно разпръскване темпът на 
поток на всяка отделна дюза следва да 
се отклонява с не повече от 5% от 
данните в предоставените от 
производителя таблици за темповете 
на поток.
(10) Разпределение
Напречното или вертикално (в случай 
на прилагане при вертикални 
растения) разпределение на сместа за 
пръскане и разпределението в посоката 
на движение трябва да са равномерни. 
Трябва да се осигури подходящо 
количество и разпределение на сместа 
за пръскане върху обработваната площ.
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(11) Вентилатор (за съоръжения, 
разпръскващи пестициди с помощта на 
въздух)
Вентилаторът трябва да е в добро 
състояние и да гарантира стабилна и 
надеждна въздушна струя.

Or. de

Обосновка

Unnötige Überregulierung.


