
AM\656768BG.doc PE 386.430v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

19.3.2007 PE 386.430v01-00

ИЗМЕНЕНИЯ 18-69

Проектостановище (PE 382.540v01-00)
Dorette Corbey
Пускане на пазара на продукти за растителна защита

Предложение за регламент (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 18
Член 1

Предмет Предмет и цел
С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

1. С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

С настоящия регламент се определят 
правилата за одобряване на активни, 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества, влизащи в състава на или 
съставляващи продукти за растителна 
защита, и правилата за синергични
вещества и коформуланти.

2. С настоящия регламент се определят 
правилата за одобряване на активни, 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества, влизащи в състава на или 
съставляващи продукти за растителна 
защита, и правилата за синергични 
вещества и коформуланти.

3. С настоящия регламент трябва да се 
гарантира високо равнище на опазване 
на здравето на хората и животните и 
на околната среда.
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4. Настоящият регламент се основава 
на приципа на предприемане на 
предохранителни  мерки и трябва да 
гарантира, че пуснатите на пазара 
вещества и продукти не вредят на 
здравето на хората и на околната 
среда.

Or. en

Обосновка

Im Text des Vorschlags für eine Verordnung ist das Ziel der Verordnung nur in den 
Erwägungen genannt. Das Ziel sollte in den ersten Artikeln dargelegt werden. Das 
Vorsorgeprinzip wird nur im Erwägungsteil (8) und in Artikel 13 Absatz 2 erwähnt. Es ist 
besser, bereits in den ersten Artikeln dieser Verordnung auf dieses Prinzip hinzuweisen.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 19
Член 1

С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма или 
на произведени от самия потребител 
продукти за растителна защита и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

С настоящия регламент се определят 
правилата за одобряване на активни, 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества, влизащи в състава на или 
съставляващи продукти за растителна 
защита, и правилата за синергични 
вещества и коформуланти.

С настоящия регламент се определят 
правилата за одобряване на активни, 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества, влизащи в състава на или 
съставляващи продукти за растителна 
защита, и правилата за формуланти,
синергични вещества и коформуланти.

Or. pl

Обосновка

Für die übrigen chemischen Stoffe, die Pflanzenschutzmitteln beigegeben werden (so 
genannte Formulierungsstoffe), sieht die Verordnung lediglich die Erstellung eines 
Verzeichnisses von Stoffen vor, die nicht in Pflanzenschutzmitteln enthalten sein dürfen. Es 
muss berücksichtigt werden, dass diese Stoffe ein wichtiger Bestandteil von 



AM\656768BG.doc 3/41 PE 386.430v01-00

BG

Pflanzenschutzmitteln sein können und ihr Anteil höher sein kann, als der Anteil der bereits 
bewerteten Safener und Synergisten. Für ihr Inverkehrbringen müssen demnach die gleichen 
Zulassungsregeln wie für andere Bestandteile gelten.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 20
Член 3, параграф 20 а (нов)

(20а) Добра лабораторна практика
Практика съобразно Директива 
2004/10/EО.

Or. de

Обосновка

Definition des in Kapitel V verwendeten Begriffs.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 21
Член 3, параграф 21 а (нов)

(21а) Добра селскостопанска практика
Разрешеното на нациалнално равнище, 
и в рамките на съществуващите 
условия, безопасно използване на 
продукти за растителна защита, 
необходими за  ефективната борба с 
вредителите по растенията. Към тази 
практика принадлежи  използването 
на продукти за растителна защита в 
определени степени, достигащи до 
маскимално допустимата степен на 
приложение, като средствата за 
растителна защита се прилагат така, 
че остатъците да са ограничени до 
минимум.
Разрешеното безопасно използване се 
определя на национално равнище и 
засяга  регистрираното на национално 
равнище или препоръчано използване, 
при което се отчитат общественото 
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здраве, опазването на здравето на 
работното място и опазването на 
околната среда. 
Съществуващите  условия включват 
всички етапи на производство, 
съхраняване, доставка и 
разпространение на хранителни 
продукти и фураж.

Or. de

Обосновка

Die Definition der Welternährungsorganisation für „gute landwirtschaftliche Praxis“ sollte 
in die Verordnung übernommen werden.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 22
Член 3, параграф 21 б (нов)

(21б) Маловажна употреба
Използването на продукти за 
растителна защита при 
слаборазпространено в държава-членка  
полезно растение или при по-широко 
разпространено полезно растение, при 
наличието на ограничена или 
спорадична и извънредна 
необходимост, или при посевен  
материал.

Or. de

Обосновка

Definition des in Artikel 49 verwendeten Begriffs der „geringfügigen Verwendungen“ (Minor 
uses).

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 23
Член 4, параграф 1
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1. Активно вещество се одобрява  в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 
основа на текущите научни и технически 
познания може да се очаква, че, като се 
вземат предвид критериите за одобрение, 
определени в точки 2 и 3 от същото 
приложение, продуктите за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество, ще отговарят на условията, 
предвидени в параграфи 2 и 3.

1. Активно вещество се одобрява  в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 
основа на текущите научни и технически 
познания може да се докаже, че, като се 
вземат предвид критериите за одобрение, 
определени в точки 2 и 3 от същото 
приложение, продуктите за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество, ще отговарят на условията, 
предвидени в параграфи 2 и 3. Тези 
условия трябва да се прилагат като 
критерии за изключване.

Or. en

Обосновка

Alle Stoffe mit vermuteten oder tatsächlich karzinogenen, mutagenen, reproduktionstoxischen, 
endokrinen und sensibilisierenden Eigenschaften und Stoffe, die persistent, bioakkumulativ 
oder toxisch sind oder anderweitig Grund zur Besorgnis geben, sollten nicht zugelassen 
werden. 

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 24
Член 4, параграф 2, буква а)

а) не оказват никакво вредно въздействие 
върху здравето на хората, в т.ч. уязвими 
групи, или върху здравето на животните, 
като се отчитат известните кумулативни 
и синергични въздействия, когато са 
налице методи за оценка на тези 
въздействия, или върху подпочвените 
води; 

а) не оказват никакво вредно въздействие 
върху здравето на хората, като особено 
внимание се отделя на уязвими групи,  
като бременни, ембриони и деца, или 
върху здравето на животните, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия, когато са 
налице методи за оценка на тези 
въздействия, или върху подпочвените 
води;

Or. en

Обосновка

Gemäß dem Vorsorgeprinzip sollten Stoffe keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit 
von Menschen, insbesondere von gefährdeten Personengruppen wie Embryonen und Kindern, 
sowie auf die Umwelt haben. Dies steht im Einklang mit der Reaktion des Europäischen 
Parlaments (Entschließung des Europäischen Parlaments P5_TA(2002)0276) auf eine 
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frühere Mitteilung der Kommission über die Überarbeitung der Richtlinie 91/414/EWG. 

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 25
Член 7, параграф 1 а (нов)

1а. Оценката на заявлението може да 
се направи съвместно от повече 
държави в рамките на процедурата на 
съвместно изготвяне на доклад, в 
която те функционират като 
докладващи държави-членки. 

Or. pl

Обосновка

Diese Regelung findet auch bei der Bewertung von Anträgen nach Richtlinie 91/414/EWG 
Anwendung und hat großen Einfluss auf die Quantität und Qualität des Bewertungsberichts 
der Wirkstoffe.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 26
Член 11, параграф 1

1. В срок от дванадесет месеца от датата 
на уведомлението по член 9, параграф 3, 
алинея първа, държавата-членка 
докладчик изготвя и представя на Органа 
доклад (оттук нататък наричан 
"проектодоклад за оценка"), в който се 
дава оценка дали може да се очаква 
активното вещество да отговаря на 
изискванията по член 4.

1. Държавата-членка докладчик може 
да започне оценката на докладите за  
тестовете и изследванията след 
предаването им от заявителя, както и  
преди посочения в член 9, параграф 3, 
алинея 1 срок по отношение на 
уведомлението. В срок от осем месеца от 
датата на уведомлението по член 9, 
параграф 3, алинея първа, държавата-
членка докладчик изготвя и представя на 
Органа доклад (оттук нататък наричан 
"проектодоклад за оценка"), в който се 
дава оценка дали може да се очаква 
активното вещество да отговаря на 
изискванията по член 4.

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
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срок, в който заявителят да предостави 
тази информация.  В такъв случай 
дванадесетмесечният срок се удължава 
с допълнителния срок, даден от 
държавата-членка.  Държавата-членка 
информира за това Комисията и Органа. 

подходящ срок, в който заявителят да 
предостави тази информация.  В такъв 
случай осеммесечният срок се удължава 
с допълнителния срок, даден от 
държавата-членка.  Държавата-членка 
информира за това Комисията и Органа.  
При представяне на допълнителната 
информация същевременно  представя 
евентуално искане за защита на 
данните съгласно член 56. 

Държавата-членка може да се допитва до 
Органа.

Държавата-членка може да се допитва до 
Органа.

Or. de

Обосновка

Ein Stoff sollte bereits zugelassen werden, nachdem die ersten unbedenklichen Verwendungen 
ermittelt worden waren. Dadurch werden den Landwirten neue und innovative Produkte 
früher zur Verfügung stehen.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 27
Член 11, параграф 1, алинея 2

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да предостави 
тази информация.  В такъв случай 
дванадесетмесечният срок се удължава с 
допълнителния срок, даден от държавата-
членка.  Държавата-членка информира за 
това Комисията и Органа.  

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да предостави 
тази информация.  В такъв случай 
дванадесетмесечният срок се удължава с 
допълнителния срок, даден от държавата-
членка.  Държавата-членка информира 
Комисията и Органа, които след това 
уведомяват за това останалите 
държави-членки.

Or. pl

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 28
Член 11, параграф 1 а (нов)
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1а. Държавата-членка докладчик 
представя пред Комисията и пред 
Органа доклад, в който са описани 
начините на използване, които са били 
оценени и които съгласно 
изискванията на член 29 могат да 
бъдат разрешени.

Or. de

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 29
Член 13а (нов)

Член 13а
В рамките на три месеца след 
получаване на посочения в член 11, 
параграф 1 доклад Комисията 
представя предложение за ограничено 
разрешение на активно вещество, в 
което са изброени
- начините на използване, които могат 
да бъдат разрешени и
- и срокът на разрешението, който не 
може да надвишава пет години. 

Or. de

Основание

Durch eine beschleunigte Zulassung, die Bedenken ausschließt, werden den Landwirten neue 
und innovative Produkte früher zur Verfügung stehen.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 30
Член 14, параграф 2

2. Подновяването е безсрочно. 2. Подновяването е за срок от максимум 
десет години.  Одобрението може 
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многократно да бъде подновявано.

Or. en

Основание

Die Zulassung sollte nach der ersten Erneuerung nicht für einen unbegrenzten Zeitraum 
gelten. Dies würde im Widerspruch zum Vorsorgeprinzip stehen. Entscheidungen sollten 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 im Licht des wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands 
getroffen werden.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 31
Член 15, параграф 1

1. Заявлението, предвидено в член 14, се 
представя от производител на активното 
вещество до държава-членка, с копие до 
другите държави-членки, Комисията и 
Органа, не по-късно от три години преди 
изтичането на валидността на първото 
одобрение.

1. Заявлението, предвидено в член 14, се 
представя от производител на активното 
вещество до съответната държава-
членка, с копие до другите държави-
членки, Комисията и Органа, не по-късно 
от три години преди изтичането на 
валидността на първото одобрение.

Or. pl

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Не се отнася за немската версия.

Изменение 32
Член 19

Изменение, внесено от  Dorette Corbey

Изменение 33
Член 22, параграф 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5, активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4, се одобрява за 
период от не повече от 15 години, когато 
може да се очаква, че продуктите за 

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5, активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4, се одобрява за 
период от не повече от 15 години, когато 
може да се очаква, че продуктите за 
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растителна защита, съдържащи това 
вещество, ще създават само нисък риск за 
здравето на хората и животните и за 
околната среда, съгласно предвиденото в 
член 46, параграф 1.

растителна защита, съдържащи това 
вещество, ще създават само нисък риск за 
здравето на хората и животните и за 
околната среда.

Настояшата дерогация не важи за 
активни вещества, които съгласно 
Директива 67/548/ЕИО са 
класифицирани като:
- канцерогеннибразуващи,
- мутагенни,
- репродуктивно токсично,
- сенсибилизиращи,
или за вещества, които са 
категоризирани като:
- устойчиви с период на полуразпад, 
надвишаващ 60 дни,
- предизвикващи хормонални смущения 
съгласно общностния списък на 
веществата, за които се подозира, че 
причиняват хормонални  смущения,
- слабоотровни,
- биоакумулативни и нелесно  
биологично разградими.
Не по-късно от ...* Комисията трябва 
да преразгледа и, ако е необходимо 
уточни, критериите за обработкат на 
активни вещества като слабоопасни 
вещества и, ако е подходящо, 
представи предложения.
___________________

*Една година след влизането в сила на тази 
директива.

Or. en

Основание

Es müssen klare und objektive Kriterien für die Einstufung von Stoffen als Stoffe von geringer 
Gefährlichkeit festgelegt werden. Der Vorschlag enthält diesbezüglich keine 
Begriffsbestimmung. Um die Erforschung nachhaltigerer Stoffe und Produkte zu fördern, 
muss für die Unternehmen Klarheit und Rechtsicherheit darüber geschaffen werden, was 
unter Wirkstoffen mit geringem Risiko genau zu verstehen ist. Die hier aufgeführten Kriterien 
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sind teilweise der Biozidrichtlinie (98/8/EG) entnommen. Nach diesen Kriterien sind 25 bis 
30 Prozent der Wirkstoffe als Wirkstoffe mit geringem Risiko zu betrachten.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 34
Член 24, параграф 1

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 5 и член 14, параграф 2, активно 
вещество, което отговаря на критериите 
по член 4, се одобрява за период, 
ненадвишаващ седем години, когато 
други вече одобрени активни вещества 
са значително по-малко токсични за 
потребителите или боравещите с тях 
лица или представляват значително 
по-малки рискове за околната среда.  
При извършване на оценката се вземат 
под внимание критериите, определени в 
точка 4 от приложение ІІ.

1. Активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4 и на критериите, 
определени в точка 4 от приложение ІІ, се 
категоризира като „вещества кандидати 
за заместване“ и като такова одобрено.

Такова вещество се нарича оттук 
нататък „вещества кандидати за 
заместване“.

Срокът на одобрението е десет години. 
Разпоредбите на член 14, параграф 2 не 
важат.

Or. es

Основание

Bei der Einstufung von Wirkstoffen als „zu ersetzende Stoffe“ ist es wichtig, dass die im 
Verordnungsvorschlag festgelegten Kriterien erfüllt werden.

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 35
Член 24, параграф 1, алинея 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5 и член 14, параграф 2, активно 
вещество, което отговаря на критериите 
по член 4, се одобрява за период, 

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5 и член 14, параграф 2, активно 
вещество, което отговаря на критериите 
по член 4, се одобрява за период, 
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ненадвишаващ седем години, когато 
други вече одобрени активни вещества са 
значително по-малко токсични за 
потребителите или боравещите с тях лица 
или представляват значително по-малки 
рискове за околната среда.  При 
извършване на оценката се вземат под 
внимание критериите, определени в точка 
4 от приложение ІІ.

ненадвишаващ пет години, когато други 
вече одобрени активни вещества или 
алтернативни земеделски методи и 
практики са значително по-малко
токсични за потребителите или 
боравещите с тях лица или представляват 
значително по-малки рискове за околната 
среда. При извършване на оценката се 
вземат под внимание критериите, 
определени в точка 4 от приложение ІІ.

Or. en

Основание

Angesichts der Tatsache, dass die Zulassungsdauer für andere Stoffe bis zu 10 Jahren 
beträgt, sollte bei zu ersetzenden Stoffen ein deutlich kürzerer Zeitraum eingeräumt werden, 
um dem Ersatz wirksamer zu fördern.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 36
Член 28, параграф 2, буква (б)

б) пускане на пазара и употреба на 
продукти за растителна защита с 
изследователска или развойна цел в
съответствие с разпоредбите на член 51; 

б) (заличава се) употреба на продукти за 
растителна защита с изследователска или 
развойна цел в съответствие с 
разпоредбите на член 51;

Or. pl

Основание

Dieser Buchstabe bezieht sich auf die Zulassung zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
zu Forschungs- und Entwicklungszwecken.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 37
Член 28, параграф 2 а (нов)

2а. Копие или, по искане на съоветното 
учереждение, екземпляр от 
разрешението се прилага към 
пратката с продукта за растителна 
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защита, който се пуска свободно на 
пазара, когато информацията за 
одобрението не се предоставя на 
обществеността съгласно член 54. 

Or. pl

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 38
Член 28 а (нов)

Член 28а
Паралелен внос

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1 един продукт за 
раститителна защита, без да е 
разрешен в дадена държава-членка, 
може да бъде пуснат на пазара и 
използван, когато възнамеряващият да 
пусне на пазара продукта за 
раститителна защита разполага с 
издаден от държава-членка документ, 
удостоверяващ, че продуктът за 
раститителн защита може да се 
пусне на пазара.
2. При изискване държавите-членки 
издават документ, удостоверяващ, че 
продукт за раститителна защита 
може да се пусне на пазара по смисъла 
на параграф 1, когато продуктът за 
растителна защита, който се внася 
от друга държава-членка, вече 
разполага с одобрение в друга държава-
членка и в страната вносител е 
разрешен отправен продукт със 
съответствие на състава.
3. 3. Съответствие на състав по 
смисъла на настоящия член е налице, 
когато внесеният и отправният 
продукт съдържат същите активни 
вещества в сравнимо количество, със 
съответната минимална степен на 
чистота, с определени примеси от 
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същия вид и със съответното 
максимално съдържание, както и си 
съответстват по отношение на вида 
на формулацията. Относно състава на 
останалите съставки се допускат 
различия, доколкото тези качествени и 
количествени различия в 
коформулатите не влияят на 
биолигичната ефективност,  
въздействието върху третираните 
растения или върху хората, 
животните или природното 
стопанство. Съгласно процедурата по 
член 76, параграф 2 критериите и 
процедурата за проверка на 
съвпадението на състава  могат да 
бъдат по-обстойно регулирани.
4. Към заявлението за получаване на 
документ, удостоверяващ, че
продуктът за раститителн защита 
може да се пусне на пазара, се прилага 
следната информация:
- държава-членка на произход на 
продукта за раститителна защита, 
който ще се внася,
- име и адрес на вносителя, -
наименование, с което продуктът за 
раститителна защита, който ще се 
внася, ще се пусне на пазара на 
държавата вносител,
- наименование и номер на 
разрешението в държавата-членка на 
произход на продукта за 
раститителна защита, който ще се 
внася, 
- име и адрес на притежателя на 
разрешението в държавата-членка на 
произход,
- оригинални инструкции за употреба, с 
които продуктът за раститителна 
защита, който ще се внася, е пуснат на 
пазара в държавата-членка на 
произход,
- предвидено обозначение и инструкции 
за употреба, с които продуктът за 
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раститителна защита, който ще се 
внася, ще се пусне на пазара,
- наименование и номер на 
разрешението на отправния продукт,
- име и адрес на притежателя на 
разрешението за отправния продукт.
5. Продукт за раститителна защита, 
за който е издаден документ, 
удостоверяващ, че продуктът за 
раститителна защита може да се 
пусне на пазара, се прилага по същия 
начин като отправният продукт.
6. Документът, удостоверяващ, че 
продуктът за раститителна защита 
може да се пусне на пазара, важи за 
срока на разрешението на отправния  
продукт. Ако притежателят на 
разрешението за отправния продукт
поиска  по член 44, параграф 1 
отнемане на разрешението и ако е 
изпълнено предвиденото в  член 29, 
документът, удостоверяващ, че 
продуктът за раститителна защита 
може да се пусне на пазара, престава да 
важи една година след отнемане на 
разрешението, но най-късно до 
момента, в който разрешението 
престава да важи поради изтичане на
срока.
7. Разпоредбите на член 43, член 45 и 
член 53, параграф 4 и на глава VІІ се 
прилагат съответно при паралелен 
внос.

Or. de

Обосновка

Der Vorschlag der Kommission enthält keine Regelung zum Parallelimport von 
Pflanzenschutzmitteln. Eine rechtliche Regelung auf EU-Ebene ist jedoch dringend geboten, 
um die derzeit existierende Rechtsunsicherheit zu beenden. Divergierende 
Gerichtsentscheidungen und die unterschiedliche Handhabung von Parallelimporten durch 
die Mitgliedstaaten machen es erforderlich, den Vorschlag um eine Regelung zum 
Parallelimport zu ergänzen.
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Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 39
Член 29, параграф 6

6. В регламенти, приети в 
съответствие с процедурата по член 
76, параграф 2 и включващи
изискванията в приложение VІ към 
Директива 91/414/ЕИО, с евентуално 
необходимите изменения, се определят 
еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продукти за растителна 
защита.

6. В регламент на Европейския 
парламент и на Съвета, включващ
изискванията в приложение VІ към 
Директива 91/414/ЕИО, с евентуално 
необходимите изменения, се определят 
еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продукти за растителна 
защита.

Or. en

Обосновка

Die Verordnung, mit der die neuen einheitlichen Grundsätze festgelegt werden, sollte vom 
Europäischen Parlament und dem Rat in einem entsprechenden Legislativverfahren und nicht 
im Ausschussverfahren angenommen werden. Im Jahre 1996 musste das Europäische 
Parlament vor Gericht gehen, da die ersten von der Kommission aufgestellten einheitlichen 
Grundsätze nicht im Einklang mit der Richtlinie 97/414/EWG standen. Das Gericht 
(Rechtssache C-303/94) bestätigte den Standpunkt des Parlaments und die Grundsätze, 
insbesondere die Trinkwasserkriterien, wurden geändert.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 40
Член 30, параграф 3, буква (б)

б) задължение за информиране, преди 
употребата на продукта, на 
евентуално поискалите да бъдат 
информирани съседи, които биха могли 
да бъдат изложени на въздействието 
на разпръснатия чрез пулверизация 
продукт.

заличава се

Or. de

Обосновка

Der Absatz geht davon aus, dass die Zulassungsprüfung als solche unzureichend ist, um den 
sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten, und dass aus diesem Grund 
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Nachbarn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Dies steht in deutlichem 
Widerspruch zu den strengen europäischen Zulassungsstandards und untergräbt das 
öffentliche Vertrauen in das europäische Zulassungsverfahren.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 41
Член 32, параграф 5 а (нов)

5а. В държавите-членки се 
употребяват еднакви формуляри за 
заявление.

Or. pl

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 42
Член 33, параграф 1

1. Заявителите се освобождават от 
задължението да представят докладите 
за изпитвания и изследвания по член 32, 
параграф 3, когато докажат, че са 
получили достъп в съответствие с 
разпоредбите на член 56, 58 или 59, или 
че е изтекъл евентуалният срок за защита 
на данните.

1. Заявителите се освобождават от 
задължението да приложат към 
заявлението досие по член 32, параграф 
3, когато докажат, че са получили достъп 
в съответствие с разпоредбите на член 56, 
58 или 59, или че е изтекъл евентуалният 
срок за защита на данните.

Or. pl

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 43
Член 33, параграф 2, буква б а (нова)

б а) досието, което е станало  
достъпно за заявителя, или чийто срок 
за защита е изтекъл, и  което може да 
се получи в съответната държава.

Or. pl
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Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 44
Член 35, параграф 2

2. Заинтересованите държави-членки, 
съответно, дават или отказват 
разрешения въз основа на 
заключенията от оценката на 
държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предвидено в членове 30 и 
31. Държавите-членки разрешават 
съответния продукт за растителна 
защита при същите условия, 
включително с класификация по 
смисъла на Директива 1999/45/ЕО, 
както държавата-членка, 
разглеждаща заявлението.

2. Ако един продукт за растителна 
защита е вече разрешен в една 
държава-членка, друга държава-членка 
трябва, без да накърнява разпоредбите 
на членове 30 и 31, в рамките на 90 дни 
от получаване на заявлението да реши 
дали и при какви условия ще разреши 
продукта за растителна защита. 

Or. en

Обосновка

Die vorgeschlagene Einteilung in Zulassungszonen unterläuft die nationale Zulassung und 
steht im Widerspruch zum gemeinschaftlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Artikel 5 
des EG-Vertrags), da es über das notwendige Maß hinaus geht, das zur Beschleunigung der 
Entscheidungsfindung ohne unnötige Doppelarbeit und zur Sicherstellung einer stärker 
harmonisierten Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten erforderlich ist. Diese Ziele können durch die Änderung des Systems der 
gegenseitigen Anerkennung ohne ein Zonenkonzept erreicht werden.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 45
Член 39

1. Притежателят на разрешение може да 
подаде заявление за разрешение за същия 
продукт за растителна защита и за същата 
употреба в друга държава-членка по 
процедурата за взаимно признаване, 
предвидена в настоящия подраздел, в 
следните случаи: 

1. Притежателят на разрешение или лице, 
определено от него като негов 
представител, може да подаде 
заявление за разрешение за същия 
продукт за растителна защита и за същата 
употреба в друга държава-членка по 
процедурата за взаимно признаване, 
предвидена в настоящия подраздел, в 
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следните случаи:
а) когато разрешението е дадено от 
държава-членка (отправна държава-
членка), която принадлежи към същата 
зона, или

а) когато разрешението е дадено от 
държава-членка (отправна държава-
членка), която принадлежи към същата 
зона или

б) когато разрешението е дадено от 
държава-членка за употреба в парници 
или като обработка след прибиране на 
реколтата, независимо от зоната, към 
която принадлежи отправната държава-
членка.

б) когато разрешението е дадено от 
държава-членка за употреба в парници 
или като обработка след прибиране на 
реколтата или при обработка на посевен  
материал, независимо от зоната, към 
която принадлежи отправната държава-
членка. или

ба) разрешението се издава доброволно 
от държавите-членки, които 
принадлежат към различни зони, в 
които съществуват  сходни 
земеделски, фитосанитарни и 
природни  условия, особено що се 
отнася до климатичните условия, 
които са от значение за използването 
на продукта, или
бб) разрешението за обработка на 
посевния материал е било издадено от 
държава-членка, независимо от 
зоната, към която принадлежи 
отправната държава-членка.

2. Взаимното признаване не се прилага 
за продукти за растителна защита, 
съдържащи вещество кандидат за 
заместване.

Or. de

Обосновка

Die jeweils zuständige Behörde variiert von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Zudem sollten 
freiwillige Anerkennungen von Zulassungen den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, falls 
diese einer anderen Zone angehören, aber ähnliche Bedingungen bei der Landwirtschaft, der 
Pflanzengesundheit oder der Umwelt bestehen.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 46
Член 41, параграф 1, буква а а (нова)
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аа) доклад за оценка относно продукта 
за растителна защита, изготвен в 
държавата-членка, в която продуктът 
за растителна защита е пуснат на 
пазара;

Or. pl

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 47
Член 46, параграф 1 а (нов)

1а. вещества, които се произвеждат 
при комбинирането на два или повече 
слабоопасни продукта за растителна 
защита, не се причисляват  
автоматично, без предварителна 
проверка на тяхната токсикологична 
безопасност, към слабоопасните
продукти за растителна защита.

Or. pl

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 48
Член 49, параграф 3, буква (г)

г) документацията и информацията в 
подкрепа на разширената употреба са 
представени от лицата или органите, 
посочени в параграф 2.

г) документацията и информацията в 
подкрепа на разширената употреба са 
представени от лицата или органите, 
посочени в параграф 2. Необходимите 
изследвания за определяне на 
максималните остатъчни количества
могат да се извършват от научни 
органи или от публични служби.

Or. es

Обосновка

Die Kosten der wissenschaftlichen Untersuchungen stellen ein sehr großes Hindernis für die 
Entwicklung der geringfügigen Verwendungen dar. Mit dieser Änderung soll zum Finden 
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wirtschaftlich leichter durchführbarer Lösungen beigetragen werden.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 49
Член 49, параграф 3 а (нов)

3а. При разрешението за маловажна 
употреба наред с други се взимат
предвид и критерии за екстраполация 
на достъпни данни за други култури, с 
които съществуват големи 
ботанически и производствено-
технически прилики.

Or. es

Обосновка

Bei Kulturen mit beträchtlichen Ähnlichkeiten, wie beispielsweise zwischen Kirschen und 
Kriechenpflaumen sollten die Daten für die Zulassung extrapoliert werden, um die 
Ausweitung auf geringfügige Verwendungen zu erleichtern.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 50
Член 49 а (нов)

Член 49 а
Паралелен внос

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1 държавите-членки 
могат да разрешат пускането на 
пазара на своя територия на продукт 
за растителна защита въз основа на 
административна процедура, при 
която се проверява дали този продукт 
е еднакъв с вече разрешен продукт за 
растителна защита (отправен 
продукт за растителна защита). В 
такъв случай от съответния орган на 
посочената държава-членка се издава 
удостоверение за идентичност.
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2. Вносителят подава заявление в 
отговорния орган на посочената 
държава-членка за удостоверение за 
идентичност за продукта за 
растителна защита, който той желае 
да внесе, при това преди първия внос и 
преди първото пускане на пазара.
3. Отговорният орган на посочената 
държава-членка решава в срок от 45 
дни дали отговаря на разпоредбите на 
този параграф. Ако органът потвърди, 
че разпоредбите са изпълнени, 
вносителят получава удостоверение за 
идентичност за съответния продукт.
4. Заявителят се освобождава от 
задължението да представи 
необходимите за разрешение на 
продукти за растителна защита 
доклади за изпитване и проучване.
5. Отговорната служба, при която е 
подадено заявлението, изисква от 
отговорната служба в страната на 
произход следното:
а) точния състав на продукта, за да 
провери дали той е идентичен с 
разрешения в страната отправен 
продукт и
б) проверка дали въпросният продукт е 
разрешен в другата държава-членка 
съгласно Директива 91/414/ЕИО или 
съгласно процедурите, предвидени в 
този регламент.
6. Паралелно внесени продукти не се 
преопаковат.
7. Удостоверението за идентичност 
изтича с изтичане на разрешението на 
отправния продукт или с изтичане на 
разрешението на вносния продукт в 
държавата-членка, от която той се 
изнася. Ако разрешението не е 
отменено от съображения за 
здравеопазване или опазване на 
околната среда, вносителят има право 
да разпродаде внесения продукт в 
рамките на една година от  момента 



AM\656768BG.doc 23/41 PE 386.430v01-00

BG

на отмяната на разрешението.

Or. es

Обосновка

Es muss darauf hingewirkt werden, dass auf Gemeinschaftsebene klare und strenge 
Vorschriften zur Regulierung des Parallelhandels eingeführt werden, um ein hohes Niveau an 
Einheitlichkeit, Sicherheit und Kontrolle zu erreichen. Zur Gewährleistung der 
Übereinstimmung des eingeführten Produkts mit dem Referenzmittel darf ein Umpacken des 
Produkts nicht erlaubt sein. Andererseits ist es Sache der zuständigen Behörde des 
Bestimmungsmitgliedstaats, das gesamte Verwaltungsverfahren durchzuführen, um sich zu 
vergewissern, dass es sich um ein identisches Produkt handelt und dass dieses zuvor vom 
Ausfuhrmitgliedstaat zugelassen war.

Изменение, внесено от  Paul Rübig

Изменение 51
Член 49 а (нов)

Член 49 а
Паралелен внос

1. Вносителят на продукт за 
растителна защита  подава заявление 
за удостоверение за идентичност в 
отговорния орган на държава-членка, в 
която ще се внесе  продуктът за 
растителна защита. Това заявление се 
подава преди първия внос или пускане 
на пазара на продукта за растителна 
защита.
2. Отговорният орган на държавата-
членка решава в срок от 45 дни дали 
изискванията на този член са 
изпълнени. При изпълнение на 
изискванията Органът издава на 
вносителя удостоверение за 
идентичност за този продукт.
3. Заявителят се освобождава от 
задължението да представи 
необходимите за разрешение на 
продукти за растителна защита 
информация и доклади за изпитване и 
проучване, само ако докаже:
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а) че внесените продукти са идентични 
с разрешени в държавата-вносител 
продукти за растителна защита 
(отправни продукти за растителна 
защита) и
б) че разрешението за този продукт в 
екпортиращата държава-членка е 
издадено съгласно Директива 
91/414/ЕИО или съгласно процедурите, 
регламентирани в този регламент
в) че преопаковането не е в ущърб на 
първоначалните свойства на продукта 
или престижа на търговската марка 
или на собствениците.  
4. Удостоверението за идентичност 
губи валидност при 
прекратяване/изтичане на срока на 
отправния продукт или с 
прекратяване/изтичане на срока на 
разрешението на вносния продукт в 
осъществяващата износ държава-
членка.  Ако разрешение не е отменено 
поради  съображения за здравеопазване 
или опазване на околната среда, 
вносителят има право да продаде 
внесения продукт. Срокът за продажба 
започва в  момента на отмяната  и 
изтича една година след това.
5. Държавите-членки не могат да 
издават удостоверения за 
идентичност за продукти за 
растителна защита, които съдържат 
кандидат за заместване.

Or. de

Обосновка

Parallelhandel ermöglicht ein vereinfachtes Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel, das 
mit wenigen Kontrollen verbunden ist. Daraus resultiert, dass gerade der Parallelhandel 
dazu genutzt wird, um illegale Produkte (ungeprüft und/oder gefälscht) auf den Markt zu 
bringen. Eine entsprechende Regelung des Parallelhandels durch klare, verbindliche 
Vorschriften ist daher notwendig. Dies erhöht im Pflanzenschutzmittelbereich nicht nur den 
Grad an europaweiter Harmonisierung, sondern auch an Sicherheit und Kontrolle.
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Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 52
Член 52, параграф 2

Правилната употреба включва 
съответствие с условията, установени 
съгласно член 30 и посочени на етикета, и 
прилагане на принципите на добрата 
растителнозащитна практика, както и, 
по възможност, на принципите на 
интегрираната борба срещу вредителите 
и на добрата екологична практика. 

Правилната употреба включва поне: 

i) спазване на установени съгласно член 
30 и посочени на етикета изисквания и 
условия съгласно изискванията за 
етикетиране по член 61 до 63, както и 
в Директива 1999/45/ЕО.
ii) употреба според принципите на 
интегрираната борба срещу 
вредителите, включително и на 
добрата растителнозащитна практика и на 
добрата екологична практика, при което 
употребата на продукти за 
растителна защита се ограничава до 
необходимия минимум;
iii) в съответствие с  Директива 
2005/396/ЕО,
iv) съгласно изискванията на 
директивите на защита на работника 
на работното място.

Or. en

Обосновка

Die Begriffsbestimmung der ordnungsgemäßen Anwendung sollte Mindestanforderungen 
enthalten. Zudem sollte sie auf die Notwendigkeit verweisen, spezifische Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft zu berücksichtigen.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 53
Член 56, параграф 1
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1. Докладите за изпитване и проучване се 
ползват със защита на данните при 
условията, определени в настоящия член.

1. Докладите за изпитване и проучване се 
ползват със защита на данните при 
условията, определени в настоящия член.

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били 

а) необходими за разрешаването или за 
изменението на разрешение с цел да се 
позволи употребата върху друга култура, 
и

необходими за разрешаването в рамките 
на съществуващите условия или за 
изменението на разрешение с цел да се 
позволи употребата върху друга култура. 

б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в 
съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).
Когато даден доклад е защитен, той не
може да бъде използван от държавата-
членка, която го е получила, в полза на 
други заявители за продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77.

Когато даден доклад е защитен, нито 
докладът, нито неговото резюме могат 
да бъде използвани от държавата-членка, 
която ги е получила, или от друга 
държава-членка, в полза на други 
заявители за продукти за растителна 
защита, освен случаите, предвидени в 
параграф 2, член 59 или член 77.

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

Не се ползва със защита проучване, което 
е било необходимо само за подновяване 
или преразглеждане на разрешение.

Едно проучване, което е било 
необходимо само за подновяване или 
преразглеждане на разрешение, се ползва 
със защита за срок от 5 години във 
връзка с посочения в алинея 4 срок.

Or. de
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Обосновка

Pflanzenschutzmittel müssen alle 7 bis 10 Jahre neu beurteilt und zugelassen werden, dazu 
werden neue Datensätze verlangt. Um diese neuen Datenanforderungen erfüllen zu können, 
müssen die Zulassungsinhaber hohe Investitionen tätigen. Bei geringfügig verwendeten 
Pflanzenschutzmitteln können eine erneute Zulassung und die damit verbundenen 
Investitionskosten dazu führen, dass diese Produkte nicht mehr angeboten werden, wenn kein 
ausreichender Schutz für die erforderlichen Daten sichergestellt wird.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 54
Член 56, параграф 1, алинея 5

Не се ползва със защита проучване, 
което е било необходимо само за 
подновяване или преразглеждане на 
разрешение.

Не се ползва със защита проучване, 
което е представено с оглед на 
преразглеждането или подновяването 
на разрешение, освен ако такова 
проучване не е необходимо по силата на 
изисквания, които произтичат от 
промяна на правните разпоредби. 

Or. es

Обосновка

Der Vorschlag der Kommission stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der derzeit 
bestehenden Situation dar, was die Gewährleistung der Lebensfähigkeit der mittleren und 
kleinen europäischen Unternehmen anbelangt. Mit dieser Änderung soll der Inhalt des 
Kommissionsvorschlags klarer werden.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 55
Член 56, параграф 2, буква б а (нова)

ба) в случай на възникване  на 
монополна ситуация.

Or. es

Обосновка

Die neue Verordnung sollte besondere Bestimmungen vorsehen, um Monopolsituationen auf 
dem Markt der Pflanzenschutzmittel zu vermeiden.
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Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 56
Член 56, параграф 3

3. Защитата на данни по параграф 1 се 
предоставя, само когато първият заявител 
е поискал защита на данните при 
подаването на досието и е представил на 
съответната държава-членка следната 
информация за всеки доклад за изпитване 
или проучване:

3. Защитата на данни по параграф 1 се 
предоставя, само когато първият заявител 
е поискал защита на данните при 
подаването на досието или на 
допълнителна информация и е 
представил на съответната държава-
членка следната информация за всеки 
доклад за изпитване или проучване:

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението на разрешение на продукт за 
растителна защита; 

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението или подновяване или 
преразглеждане на разрешение на 
продукт за растителна защита;

б) потвърждение, че не е изтекъл никой 
срок за защита на данни, предоставен за 
доклада за изпитване или проучване.

б) потвърждение, че не е изтекъл никой 
срок за защита на данни, предоставен за 
доклада за изпитване или проучване.

Or. de

Обосновка

Moderater Datenschutz von fünf Jahren für Studien, die für die Erneuerung einer Zulassung 
nach zehn Jahren notwendig sind.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 57
Член 56, параграф 3, буква а)

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението на разрешение на продукт за 
растителна защита;

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението на разрешение на продукт за 
растителна защита или са в резултат на 
промяна на правните разпоредби;

Or. es
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Обосновка

Der Vorschlag der Kommission stellt einen bedeutenden Fortschritt gegenüber der derzeit 
bestehenden Situation dar, was die Gewährleistung der Lebensfähigkeit der mittleren und 
kleinen europäischen Unternehmen anbelangt. Mit dieser Änderung soll der Inhalt des 
Kommissionsvorschlags klarer werden.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 58
Член 56, параграф 3 а (нов)

3а. Във всяка от определените в 
приложение 1 зони държавите-членки, 
които разрешават продуктите за 
растителна защита съобразно член 35, 
параграф 2 или чрез взаимно признаване 
- съобразно член 40,  защитават 
данните, нобходими за разрешение в 
проверяващата държава-членка, в 
съответствие с  параграфи 1,2 и 3 на 
настоящия член. Защитата на 
данните важи от момента на издаване 
на разрешението в съответната 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Mit dem nach Zonen eingeteilten Zulassungssystem sollen in allen Mitgliedstaaten die Daten 
geschützt werden.

Изменение, внесено от  Pilar Ayuso

Изменение 59
Член 56, параграф 3 а (нов)

3а. Ако държава-членка счита, че 
може да възникне монополна ситуация, 
когато потенциалният заявител и 
респ.  притежателят(те) на 
съответните разрешения за продукти 
за растителна защита, които 
съдържат еднакво активно, 
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растителнозащитно и синергизиращо 
вещество, не могат да се споразумеят 
за предаване на докладите и 
изследванията с гръбначни животни, 
потенциалният заявител осведомява 
компетентния орган на държавата-
членка. Двете страни трябва при все 
това да се споразумеят  коя сфера на 
компетенции на съда важи съгласно 
алинея 2 .

Or. es

Обосновка

Die neue Verordnung sollte besondere Bestimmungen vorsehen, um Monopolsituationen auf 
dem Markt der Pflanzenschutzmittel zu vermeiden.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 60
Член 56, буква 3 б (нова)

3б. Посоченият в параграф 1 срок на 
защита на данните се удължава в 
случаи на разрешения за маловажна 
употреба, както следва:

а) с една година, ако заявителят е 
регистрирал три маловажни употреби
в рамките на седем години след 
първото разрешение или  
а) с три години, ако заявителят е 
регистрирал шест маловажни 
употреби в рамките на 7 години след
първото разрешение, или 
а) с пет години, ако заявителят е 
регистрирал поне девет  маловажни 
употреби в рамките на 7 години след 
първото разрешение.
Защита на данните съгласно параграф 
1 важи и за трети, които представят 
доклади за изпитвания и изследвания с 
цел да получат разрешение за 
маловажна употреба. 
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Or. de

Обосновка

Für Einsatzgebiete für Pflanzenschutzmittel von geringfügigem Umfang bzw. geringer 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, für die keine ausreichenden Bekämpfungsverfahren 
existieren oder für die die zugelassenen Pflanzenschutzmittel keine ausreichende 
Problemlösung gewährleisten, müssen für die Antragsteller finanzielle Anreize geschaffen 
werden, damit diese sich in den Lückenindikationen engagieren. Insbesondere im 
ökologischen Landbau sowie im Obstanbau bestehen Lückenindikationen, die geschlossen 
werden müssen, um die Existenz dieser Verwender zu sichern.

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 61
Член 62, параграф 1, алинея 1

1. Етикетирането на продукти за 
растителна защита съответства на 
изискванията, определени в регламент, 
приет в съответствие с процедурата,
посочена в член 76, параграф 2.

1. Държавите-членки установяват 
разпоредбите за съдържанието на 
посочените на етикета инструкции за 
употреба на продукти за растителна 
защита и при това гарантират, че 
съответстват на изискванията, 
определени в регламент, приет в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 76, параграф 2.

Or. pl

Изменение, внесено от  Rebecca Harms

Изменение 62
Член 65, параграф 1

Държавите-членки извършват официален 
контрол, за да наложат спазването на 
настоящия регламент. Те съставят и 
изпращат на Комисията окончателен 
доклад относно приложното поле и 
резултатите от контрола в 6-месечен срок 
от края на годината, за която се отнася 
докладът.

Държавите-членки извършват официален 
контрол, за да наложат спазването на 
настоящия регламент. Този контрол 
включва контрол в селскостопански 
предприяти с цел проверка на 
спазването на ограниченията относно  
използването. Държавите-членки
съставят и изпращат на Комисията 
окончателен доклад относно приложното 
поле и резултатите от контрола в 6-
месечен срок от края на годината, за 
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която се отнася докладът.

Or. en

Изменение, внесено от  Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Изменение 63
Член 74

Комисията може, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 76, 
параграф 2, да приема и изменя 
документите за технически и други 
насоки за прилагането на настоящия 
регламент. 

Комисията, държава-членка или 
държава-членка в зона може, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 76, параграф 2, да приема и изменя 
документите за технически и други 
насоки за прилагането на настоящия 
регламент. 

Комисията може да иска от Органа да 
подготви или да съдейства за изготвянето 
на такива документи.

Комисията може да иска от Органа да 
подготви или да съдейства за изготвянето 
на такива документи. 

Or. pl

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 64
Приложение ІІ, точка 3.6

3.6. Въздействие върху здравето на 
човека

3.6. Въздействие върху здравето на 
човека

3.6.1. Когато е необходимо, се 
установяват нива на дневната допустима 
доза (ДДД), на приемливото ниво на 
излагане на оператора (ПНИО) и 
критичната доза за оценка (КДО). При 
определянето на тези стойности се 
установява достатъчна граница на 
безопасност, като се вземат предвид 
видът и сериозността на въздействията и 
уязвимостта на определени групи от 
населението. 

3.6.1. Когато е необходимо, се 
установяват нива на дневната допустима 
доза (ДДД), на приемливото ниво на 
излагане на оператора (ПНИО) и 
критичната доза за оценка (КДО). При 
определянето на тези стойности се 
установява достатъчна граница на 
безопасност, като се вземат предвид 
видът и сериозността на въздействията и 
уязвимостта на определени групи от 
населението. 

3.6.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 

3.6.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако проверка съгласно единните 
принципи докаже, че ползвателите, 
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за генотоксичност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то не е 
класифицирано в мутагенна категория 
1 или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба.

работната ръка, околните и 
потребителите са достатъчно 
защитени при поне една 
представителна употреба на поне един 
продукт за растителна защита при 
препоръчаните условия за употреба.

3.6.3. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното изпитване за 
канцерогенност, според изискванията 
за данни за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано в канцерогенна 
категория 1 или 2, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
67/548/ЕИО, освен ако излагането на 
хората на това активно вещество в 
продукта за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
реалистични условия на употреба. 
3.6.4. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на проведените 
изпитвания за репродуктивна 
токсичност, съгласно изискванията за 
данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реални условия на 
употреба. 
3.6.5. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката на 
Общността или на международно 
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приетите насоки за извършване на 
изпитвания, то не е считано за 
притежаващо свойства, водещи до 
ендокринни смущения, и които могат 
да имат токсични въздействия върху 
хора, освен ако излагането на хората 
на това активно вещество в продукта 
за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
реални условия на употреба.

Or. de

Обосновка

Nach Artikel 4 müssen die Mitgliedstaaten nationale Aktionspläne zur Verringerung der 
Risiken und Abhängigkeiten von Pestiziden erstellen. Dazu gehören auch Maßnahmen und 
Zeitpläne zur Verringerung des Risikos, dies sollte in diesem Absatz aufgegriffen werden. Die 
Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln nur nach ihren Eigenschaften und Bestandteilen zu 
beurteilen, ohne dabei die tatsächliche Verwendung und Exposition zu beachten, lässt kein 
vollständiges Urteil über deren Risiken zu.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 65
Приложение ІІ, точка 3.7.2

3.7.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако не е определено като 
устойчиво, биоакумулиращо се и 
токсично (УБТ) вещество.

заличава се

Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество.
3.7.2.1. Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни, или
- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или
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- полуразпадът в седимент  в сладка 
или естуарна вода надвишава 120 дни, 
или
- полуразпадът в почвата е над120 дни.
Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.
3.7.2.2. Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000.

Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за 
биоконцентрация при водните видове.
Могат да се използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове. 
3.7.2.3. Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато: 
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за 
хронична токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО.

Or. de

Обосновка

Siehe Änderungsantrag zu Anhang II Nummer 3.6.2.



PE 386.430v01-00 36/41 AM\656768BG.doc

BG

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 66
Приложение ІІ, точка 3.7.3

3.7.3. Активно вещество не се счита 
за отговарящо на разпоредбите на член 
4, когато е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се (vPvB).

заличава се

Вещество, което отговаря и на двата 
критерия в посочените по-долу секции, 
е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се вещество (vPvB).
3.7.3.1. Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 180 дни, или
- полуразпадът в седимент в морска 
вода надвишава 180 дни, или
3.7.3.2. Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 5000.

Or. de

Обосновка

Siehe Änderungsantrag zu Anhang II Nummer 3.6.2.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 67
Приложение ІІ, точка 3.7.2

3.8.2. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, 
само ако, въз основа на оценка по 
общностните или международно 

заличава се
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приетите насоки за изпитване, не 
притежава смущаващи ендокринни 
свойства, които могат да бъдат 
токсикологично съществени по 
отношение на организми, които не са 
обект на действието им, освен ако 
излагането на тези организми на това 
активно вещество в продукта за 
растителна защита е пренебрежимо 
при реалистичните предлагани условия 
на употреба.

Or. de

Обосновка

Es gibt keine wissenschaftlichen Gründe dafür, dass Wirkungen in Richtung einer endokrinen 
Disruption anders behandelt werden sollten als andere toxikologische Wirkungen. Die 
toxikologischen Wirkungen, die sich in endokriner Disruption äußern, sind bereits durch 
Expositionshöchstwerte geregelt, die als unbedenklich für Mensch und Umwelt gelten. Die 
endokrine Disruption sollte kein undifferenziertes Kriterium für den Ausschluss von 
Wirkstoffen sein.

Изменение, внесено от  Andres Tarand

Изменение 68
Приложение II, параграф 3.9, буква 1 а (нова)

Активно вещество не се разрешава, ако 
съгласно общностното 
законодателство или международен 
договор, ратифициран от Европайския 
съюз, е приоритетно опасно вещество. 
Разрешения за вече разрешени активни 
вещества се проверяват в рамките на 
една година от приемането на 
съответните законови разпоредби или 
ратификацията на съответния 
договор.

Or. en

Обосновка

Im Vorschlag für eine Tochterrichtlinie zu der Wasserrahmenrichtlinie (KOM(2006) 397, 
2006/0129 (COD)) ist die Rede von Überprüfungen der Richtlinie 91/414, was Maßnahmen 
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zur Verringerung der Verschmutzung von Wasser durch Pestizide angeht. Mit dieser 
Änderung soll sichergestellt werden, dass Wirkstoffe, die Probleme im Zusammenhang mit 
der Wasserbewirtschaftung verursachen, nicht zugelassen werden.

Изменение, внесено от  Werner Langen

Изменение 69
Приложение ІІ, точка 4

4. Критерии за одобрение като вещество 
кандидат за заместване

4. Критерии за одобрение като вещество 
кандидат за заместване

Активно вещество е одобрено като 
вещество кандидат за заместване, 
съгласно член 24, когато:

Активно вещество е одобрено като 
вещество кандидат за заместване, 
съгласно член 24, когато:

- дневната допустима доза (ДДД), 
приемливото ниво на излагане на 
оператора (ПНИО) и критичната 
референтна доза (КРД) са 
чувствително по-ниски, отколкото 
при повечето одобрени активни 
вещества;

- въз основа на оценката на 
проведените дългосрочни изпитвания 
за генотоксичност, в съответствие с 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, както и с други 
налични данни и информация, то не е 
класифицирано в мутагенна категория 
1 или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба, или 

- отговаря на два от критериите за 
разглеждане, за да се счита за УБТ 
вещество;

- въз основа на оценката на 
проведените изпитвания за 
канцерогенност, според изискванията 
за данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано като 
канцерогенно от категория 1 или 2, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба, или 

- предизвиква загриженост, свързана с - въз основа на оценката на 
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естеството на критичните 
въздействия, които, в съчетание с 
начините на употреба/излагане, се 
равняват на ситуации на употреба, 
които са обезпокояващи, дори когато 
са придружени от много 
ограничителни мерки на управление на 
риска (като средства за индивидуална 
защита или обширни буферни зони и 
т.н);

проведените изпитвания за 
репродуктивна токсичност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то не е 
класифицирано като репродуктивно 
токсично вещество от  категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба, или 

- съдържа значителен процент 
неактивни изомери.

- не е определено като устойчиво, 
биоакумулиращо се и токсично (УБТ) 
вещество.
Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество.
а) Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни, или
- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или
- полуразпадът в седимент  в сладка 
или естуарна вода надвишава 120 дни, 
или
- полуразпадът в почвата надвишава 
120 дни, или
Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.
б) Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
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факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000.
Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за 
биоконцентрация при водните видове. 
Могат да се използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове.
в) Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-висока от 0,01 мг/л, или
- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за 
хронична токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО.
- става въпрос за  много устойчиво и 
много биоакумулиращо се вещество 
(vPvB).
Вещество, което отговаря и на двата 
критерия в посочените по-долу секции, 
е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се вещество (vPvB).
а) Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато
- полуразпадът в морска, сладка или 
естуарна вода надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в седимент на морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 
180 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
180 дни, или
б) Биоакумулиране
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Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 5000.

Or. de

Обосновка

Übernommen aus den Nummern 3.6 und 3.7 des Anhangs II.


