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EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Context of the proposal

Grounds for and objectives of the proposal•

Pesticides are active substances and products designed to influence fundamental processes in 
living organisms and, therefore, have the potential to kill or control harmful organisms such as 
pests. Consequently, these products can cause undesirable adverse effects on non-target 
organisms, human health and the environment. Because of the particular circumstances of 
pesticide use (in particular for plant protection purposes)-deliberate release into the 
environment-, they are subject to regulation in Member States and the Community. Over the 
years, a highly elaborate system has been developed for evaluating the risks to human health 
and the environment.

Despite the existing regulatory framework, undesirable amounts of certain pesticides can still 
be found in environmental media (in particular soil, air and water), and residues exceeding the 
regulatory limits can still be detected in agricultural products. New and emerging scientific 
findings-such as the potential of certain chemicals, among them pesticides, to disrupt the 
functioning of the endocrine system even at low concentrations-underline the possible risks for 
humans and the environment from the use of such substances.

With the Decision adopting the 6th Environment Action Programme (6EAP), the European 
Parliament and the Council recognised that the impact of pesticides on human health and the 
environment, in particular those of plant protection products, must be reduced further. They 
underlined the need to achieve a more sustainable use of pesticides and outlined a two-track 
approach:

Full implementation and appropriate revision of the relevant legal framework,–

Developing a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides.–

In its Communication 'A Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides' [COM(2006) 
372], the Commission presents the various measures that could be part of the strategy. These 
are, as far as possible, integrated into existing legal instruments and policies. The objective of 
the attached draft Directive is to implement those parts of the Thematic Strategy that require 
new legislation.

Although the term “pesticides” is used throughout all documents being part of the Thematic 
Strategy, the current proposal focuses on plant protection products for the time being. There 
are various reasons for this limitation, including the fact that plant protection products are the 
most important group of pesticides with the longest history of legislation. Legislation 
concerning placing of biocidal products on the market has only recently been introduced 
through Directive 98/8/EC and experience of the Commission and Member States is not yet 
sufficient to propose further measures. Furthermore, it is clear from the Decision of the 
European Parliament and the Council adopting the 6EAP that, although the term ‘pesticides’ is 
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used, the main concerns are related to plant protection products. This is underlined by the fifth 
indent of Article 7(1), calling for ‘a significant overall reduction in risks and of the use of 
pesticides consistent with the necessary crop protection’, as well as by Article 7(2)(c), 
specifying Directive 91/414/EEC as the applicable legal framework that is to be complemented 
by the Thematic Strategy. Consequently, this proposal will focus on the use of plant protection 
products for the time being. However, should comparable measures be considered necessary 
for biocides in the future, they will be incorporated in the Thematic Strategy as appropriate.

General context•

Despite the risks for human health and the environment linked to pesticides, their use generates 
various benefits-mostly economic-in particular for farmers. Pesticides maximise agricultural 
yields and the quality of agricultural products, and minimise labour input. They can contribute 
to limit soil erosion by allowing reduced tillage cultivation, and they help to ensure reliable 
supplies of a wide choice of affordable agricultural produce. Plant protection products are also 
an important means to meet plant health requirements and allow international trade of 
agricultural products. These are the main reasons why pesticides are widely used in agriculture. 
Outside the agricultural sector, pesticides also have a wide range of uses, from wood or fabric 
preservation to public health protection.

Existing policies and legislation were first introduced at Community level in 1979 and have 
evolved considerably over the years, culminating in the adoption of Directive 91/414/EEC 
concerning the placing of plant protection products on the market and of Directive 98/8/EC 
concerning the placing of biocidal products on the market. They require that all plant 
protection and biocidal products need to be evaluated and authorised before they can be placed 
on the market. Despite the increasing costs involved in this process and the decreasing number 
of active substances on the market, actual consumption and use of pesticides in the EU has not 
decreased within the last ten years. At the same time, the percentage of food and feed samples 
where residues of pesticides exceed maximum regulatory limits is not declining, but remains 
around 5%. In addition, certain pesticides are commonly found in the aquatic environment at 
concentrations well above the regulatory limit, and there is no sign of any decrease. Over the 
last fifteen years, significant but uneven changes in pesticide use have been observed amongst 
Member States. Whilst pesticide use declines in some Member States, a sharp increase has 
been observed in others. Such diverging trends, which indicate differences in policy amongst 
Member States, justify action at Community level, in particular in order to harmonise the level 
of protection of human health and the environment.

Pursuant to Article 7(1) of Decision No 1600/2002/EC defining the 6EAP, the overall 
objective of the Thematic Strategy is to reduce the impacts of pesticides on human health and 
the environment, and more generally to achieve a more sustainable use of pesticides as well as 
a significant overall reduction in risks and of the use of pesticides consistent with the necessary 
level of protection against pests.

Pursuant to Article 7(2)(c) of Decision No 1600/2002/EC, the specific objectives of the 
Thematic Strategy are:

to minimise the hazards and risks to health and environment from the use of pesticides–
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to improve controls on the use and distribution of pesticides–

to reduce the levels of harmful active substances including through substituting the most –
dangerous with safer (including non-chemical) alternatives

to encourage the use of low-input or pesticide-free crop farming, in particular by raising –
users' awareness, by promoting codes of good practices and consideration of the possible 
application of financial instruments

to establish a transparent system for reporting and monitoring the progress made towards –
the achievement of the objectives of the strategy, including the development of suitable 
indicators.

Thematic Strategies are new tools, which follow a holistic concept in addressing a specific 
topic. Integration of the measures of the Strategy in existing policies and legislation is a key 
element. Appropriate measures will, therefore, preferably be taken in the framework of these 
policies. In this respect, specific measures to promote low-input farming are already foreseen in 
the Common Agricultural Policy (CAP), in particular Regulation (EC) No 1698/2005 on 
support for rural development. The recently adopted new Regulation (EC) No 396/2005 on 
Maximum Residue Levels (MRLs) of pesticides in food and feed provides for a reinforcement 
of annual monitoring programmes. Environmental monitoring for pesticides will, inter alia, be 
part of the monitoring activities required within the Water Framework Directive.

However, from the preparation of the Thematic Strategy, in particular the consultation process 
and the impact assessment, it has emerged that some of the envisaged measures cannot be 
integrated into existing legislation or policies. For several of them, it has been shown that 
legislative proposals are the most effective means of implementation. The attached draft 
Directive contains all measures for which new legislation was deemed necessary, with two 
exceptions:

the collection and reporting of statistics regarding placing on the market and use of plant –
protection products, for which the Commission will propose a separate Regulation,

the certification of pesticide application equipment placed on the market, for which the –
Commission will propose a separate Directive, which will possibly amend Directive 
2006/42/EC of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC (recast)1.

In addition to these three proposals, the Commission will propose a comprehensive revision of 
Directive 91/414/EEC which, inter alia, will implement two of the five objectives of the 
Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides: reinforcement of provisions on official 
controls of compliance with all conditions attached to the use of plant protection products at 
market and user level; and provisions for application of comparative assessment and the 
substitution principle in the authorisation of plant protection products.

Existing provisions in the area of the proposal•
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The Community regulatory framework concerning pesticides focuses particularly on the 
beginning and the end of the life cycle of such products. The most relevant legislation is:

Directive 91/414/EEC concerning the placing on the market of plant protection (1)
products,

Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food (2)
and feed of plant and animal origin.

The aim of Directives 91/414/EEC and 98/8/EC is to prevent risks at source through a very 
comprehensive risk assessment of each active substance and the products containing the 
substance, before they can be authorised for marketing and use. Regulation (EC) No 396/2005 
sets maximum residue levels (MRLs) of active substances in agricultural produce, thus 
contributing to limiting the risks to consumers at the end of the food chain. In addition, 
monitoring the respect of MRLs is an important tool to assess whether EU farmers have 
correctly applied the instructions and restrictions related to the authorisation of plant 
protection products.

One of the shortcomings of the legal framework is that the actual use phase, which is key to 
the determination of the overall risks that pesticides pose, is not sufficiently addressed. 
Because of their scope, the existing legal instruments will not be able, even when revised, to 
achieve all the objectives outlined in the 6EAP. Therefore, the measures in the Thematic 
Strategy-and in particular in this draft Directive-attempt to fill this gap.

Consistency with other policies and objectives of the Union•

The proposal is fully coherent with the objectives and aims of the 6th Environment Action 
Programme, such as protection of nature and biodiversity, environment and health and quality 
of life. It is also in line with the Lisbon Strategy, the European Union strategy for sustainable 
development, with other thematic strategies (in particular the Soil and the Marine Strategies), 
the EU policy on water protection, food safety and consumer protection.

2. Consultation of interested parties and impact assessment

Consultation of interested parties•

Consultation methods, main sectors targeted and general profile of respondents

In accordance with the 6th Environment Action Programme, Thematic Strategies are to be 
developed in a two-step process involving all stakeholders. With its Communication 'Towards 
a Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides'2, the Commission launched a wide-
ranging consultation exercise.

The Communication recalled the shortcomings of the current regulatory framework with 
regard to the use phase in the life-cycle of plant protection products. It included extensive 
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background information on the benefits and risks of using pesticides and presented a list of 
essential issues to be addressed. It discussed possible measures to reverse negative trends and 
to address the use phase more specifically.

Consultation encompassed the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the general public (via internet). More than 150 contributions were 
received. In addition, the Commission organised a Stakeholders Conference in November 2002 
with more than 200 participants from all relevant stakeholder groups such as pesticide industry, 
farmer organisations, authorities, consumer and environmental organisations.

Further consultation took place through Commission participation at numerous outside 
conferences dedicated to various specific issues (e.g. comparative assessment / substitution, 
application equipment, the concept of Integrated Pest Management) and specific meetings 
organised by the Commission (e.g. on aerial spraying). In a final consultation step, the 
Commission launched a further internet consultation via 'Your voice in Europe' on the 
measures to be included in the attached draft Directive.

Summary of responses and how they have been taken into account

The objectives and many of the possible measures, as outlined in chapter VI of the 
Communication of 2002, were broadly supported by the consulted stakeholders and 
institutions. All comments are available at:
http://europa.eu.int/commenvironment/ppps/1st_step_consul.htm.

The documents and reports from the Stakeholder consultation are available at: 
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_conf.htm.

A more detailed summary of the consultation process and its outcome can be found in the 
Impact Assessment, which is presented together with this draft Directive. All contributions 
have been fully considered in the preparation of the various elements of the Thematic Strategy, 
including the attached Directive and the Impact Assessment.

An open consultation was conducted over the internet from 17 March 2005 to 12 May 2005. 
The Commission received nearly 1 800 responses. The results are available at
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf.

Collection and use of expertise•

Scientific/expertise domains concerned

Agriculture, plant protection, machinery and engineering (application equipment, in particular 
sprayers and related equipment), aerial spraying, analysis of economic, social and 
environmental impacts.

Methodology used

Bilateral consultations with stakeholders, organisation of meetings, participation at 
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conferences, study by consultant.

Main organisations/experts consulted

Member State authorities, pesticide industry, farmer organisations, academia, European 
Standard Organisation (CEN), environmental organisations.

Summary of advice received and used

The advice received confirmed that additional measures regarding aerial spraying, the 
standardisation and regular inspection of pesticide application equipment, indicators and the 
collection and disposal of empty packaging are necessary, and such requirements have been 
integrated into the draft Directive.

Means used to make the expert advice publicly available

As all other contributions during the consultation, expert advice has been made available on the 
website of the Commission at:
http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_tech.htm.

Impact assessment•

For each of the measures proposed in the draft Directive, three to five options ranging from 
voluntary to mandatory measures have been examined with regard to their economic, social 
and environmental impacts on the various stakeholders and authorities.

In addition, a no-option scenario was considered as a reference against which to appraise the 
costs and benefits anticipated from the measures proposed.

The Commission carried out an Impact Assessment, the report of which is presented in parallel 
to this proposal as a Commission Staff Working Paper. It is also available at:
http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_study.htm.

3. Legal elements of the proposal

Summary of the proposed action•

The proposed Directive of the European Parliament and the Council will implement those 
provisions of the Thematic Strategy that cannot be included in existing instruments or policies, 
with the exception of the collection of statistical information regarding the placing on the 
market and use of plant protection products. The proposed Directive will contain rules on:

Establishment of National Action Plans to set objectives to reduce hazards, risks and –
dependence on chemical control for plant protection (National Action Plans-NAPs), which 
will allow for the necessary flexibility to adapt the measures to the specific situations in the 
Member States.
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Involvement of stakeholders in the setting up, implementation and adaptation of the NAPs.–

Creation of a system of training and awareness-raising for distributors and professional –
users of pesticides in order to ensure that they are fully aware of the risks involved. Better 
information for the general public through awareness-raising campaigns, information passed 
on through retailers, and other appropriate measures.

Regular inspection of application equipment in order to reduce adverse impacts of pesticides –
on human health (in particular as regards operator exposure) and the environment during 
application.

Prohibition of aerial spraying with derogation possible, to limit the risks of significant –
adverse impacts on human health and the environment, in particular from spray drift.

Specific measures to protect the aquatic environment from pollution by pesticides.–

Defining areas of significantly reduced or zero pesticide use in line with measures taken –
under other legislation (such as the Water Framework Directive, the Birds Directive, the 
Habitats Directive, etc.) or to protect sensitive groups.

Handling and storage of pesticides and their packaging and remnants.–

Development of Community-wide standards on Integrated Pest Management (IPM), and –
establishment of necessary conditions for implementation of IPM.

Measuring progress in risk reduction through appropriate harmonised indicators.–

Establishment of a system of information exchange for continuous development and –
improvement of appropriate guidance, best practices, and recommendations.

Legal basis•

Article 175(1) of the EC Treaty is the appropriate legal basis.

Subsidiarity principle•

The subsidiarity principle applies insofar as the proposal does not fall under the exclusive 
competence of the Community.

The objectives of the proposal cannot be sufficiently achieved by the Member States for the 
following reasons.

Currently, some Member States have already adopted measures that cover (completely or 
partly) what is proposed in the Directive. Others have not yet taken such action. This creates a 
situation where there is no level playing field for farmers and the pesticide industry, which can 
amount to unfair competition for economic actors in different Member States. Furthermore, 
there is no equal level of protection of human health and the environment throughout the 
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Community and pesticide use shows diverging trends between Member States.

Community action will better achieve the objectives of the proposal for the following reasons.

Only Community action can improve the current disparate situation in the Member States by 
implementing harmonised requirements and an equal level of protection of human health and 
the environment and by completion of the internal market for application equipment.

Placing on the market of pesticides is already harmonised through Community legislation. The 
same should therefore apply to other aspects of pesticides policy. Currently Member States are 
developing their national policies in different directions and with different levels of stringency 
and ambition.

Setting uniform requirements and objectives to be achieved in all Member States can only be 
done by the Community. Otherwise the current situation with varying obligations for economic 
operators will continue. The continuous information exchange among Member States and the 
Commission which is foreseen in the proposal will allow the development of appropriate 
guidance, best practices and recommendations, taking into account scientific or technical 
progress. Further information will be collected via the monitoring and control programmes laid 
down in other Directives and Regulations that are affected by the Thematic Strategy. This 
cannot be achieved by the Member States alone.

The proposal therefore complies with the subsidiarity principle.

Proportionality principle•

The proposal complies with the proportionality principle for the following reasons.

The proposed Directive creates the legal framework with the essential requirements and 
objectives. Member States retain a significant amount of flexibility to determine the details of 
the necessary implementing measures appropriate to their specific geographic, agricultural and 
climatic situations. The Commission intends to establish a specific expert group, composed of 
Member States and all other relevant stakeholders, to assess regularly the reported information 
and data in order to draft appropriate guidance and recommendations. This "Expert Group on 
the Thematic Strategy on the sustainable use of pesticides" (hereinafter the "Expert Group") 
will be formally established by a Commission decision at a later stage. When necessary, the 
Commission will adopt amendments to the Annexes of the proposed Directive, following a 
regulatory committee procedure within the framework of the Standing Committee on the Food 
Chain and Animal Health established by Article 58 of Regulation (EC) No 178/2002.

The detailed analysis of the economic, social and environmental impacts (including 
administrative burdens) that has been carried out for all measures has enabled the Commission 
to identify those options that represent minimum costs to all stakeholders, and overall these 
costs are lower than the expected estimated benefits.

Choice of instruments•
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A framework directive is proposed.

Other means would not be adequate for the following reasons.

A highly prescriptive Regulation or Directive would not have been appropriate as the starting 
points for each issue are very different from one Member State to another, e.g. structure of the 
agricultural sector, climatic and geographical conditions, existing national legislation and 
programmes. On the other hand, simple recommendations would not be efficient to achieve the 
envisaged objectives as these could not be enforced. Where deemed feasible (i.e. for the 
collection of empty packaging), the Directive leaves the possibility of self-regulation for the 
stakeholders concerned.

4. Budgetary implication

It is proposed to create one permanent Commission post to administer and co-ordinate the 
Strategy and organise all meetings of the Expert Group for the development of guidance, 
further measures and the calculation and reporting of indicators. Further expenditure relating 
to activities under this Directive will be covered by the financial instrument for the environment 
(LIFE+ for the 2007-2013 period). No additional amount is requested.

5. Additional information

Simulation, pilot phase and transitory period•

There will be no transitory period for the proposal.

Review/revision/sunset clause•

The proposal includes a review clause.

European Economic Area•

The proposed act concerns an EEA matter and should therefore extend to the European 
Economic Area.

Detailed explanation of the proposal•

Article 1 outlines the subject matter of the Directive.

Article 2 outlines the scope of the Directive.

Article 3 contains the definitions deemed necessary for the purposes of the Directive.

Article 4 requires Member States to set up national action plans (NAPs) to identify crops, 
activities or areas for which risks are worrying and should be addressed in priority and set 
objectives and timetables to achieve them. Experience in several Member States has shown that 
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coherent action plans are the best tool to achieve the intended objectives. In the light of the 
widely varying situations in the Member States and in line with the principle of subsidiarity, 
NAPs shall be adopted at national and/or regional level. When setting up or amending NAPs, 
the public shall be given early and effective opportunities to participate in the process, in line 
with the spirit of Directive 2003/35/EC providing for public participation in respect of the 
drawing up of certain plans and programmes relating to the environment3. This will be 
important to ensure successful and efficient implementation. Member States will have to pay 
attention to maintain coherence with what is included in other relevant plans and could have an 
influence on the use of pesticides, such as river basin management and rural development plans.

Article 5 requires Member States to set up systems of training for distributors and professional 
users of pesticides, in order to ensure full awareness about the risks involved. Attendance to 
trainings, proven by certificates, should not be a prerequisite for establishment or employment 
of professional pesticide users. Details regarding procedures and administrative provisions are 
left to the Member States, but Annex I will spell out the subjects that these training 
programmes have to address.

Article 6 calls on Member States to ensure that at least one person in the employment of 
distributors selling toxic or very toxic pesticides is available to provide information to 
customers, and that only those professional users fulfilling the necessary requirements shall 
have access to pesticides. Member States are required to prescribe that only specifically 
authorised products will be available for sale to non-professional users, as they are not as well 
aware of the risks as professional users.

Article 7 obliges Member States to facilitate and promote awareness programmes and 
availability of information to the public relating to pesticides and their alternatives, in order to 
inform non-professional users about all relevant risks and precautionary measures.

Article 8 requires Member States to set up a system for regular technical inspection and 
maintenance of application equipment in use. Well maintained and properly functioning 
application equipment is key to continuously guaranteeing a high level of protection of human 
health (in particular the operators) and the environment when applying pesticides. In order to 
ensure equally stringent technical inspections throughout the Community, common and 
harmonised standards shall be used, based on the essential requirements defined in Annex II. 
The organisational aspects (like public or private inspection systems, quality control of 
inspection bodies involved, inspection frequency, financing aspects, etc.) remain at the 
discretion of the Member States, who will have to report to the Commission.

Article 9 obliges Member States to prohibit aerial spraying but allows for derogations. Aerial 
spraying should be prohibited because of its high potential to cause adverse effects on human 
health and the environment from spray drift. Derogations could be granted where aerial 
spraying has clear advantages and environmental benefits compared to other spraying methods 
or where there are no viable alternatives. Detailed requirements for derogation will be adopted 
at the level of the Member States, on which they shall report to the Commission.
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Article 10 obliges Member States to require farmers and other professional pesticide users to 
pay particular attention to the protection of the aquatic environment through measures such as 
buffer strips and hedges along water courses or other appropriate measures aiming at limiting 
drifts.

Article 11 obliges Member States to designate areas where greatly reduced or zero use of 
pesticides is to be allowed in coherence with measures taken under other legislation (such as 
the Water Framework Directive, the Birds Directive, the Habitats Directive, etc.). Such areas 
shall also be designated so as to address the specific protection needed by vulnerable groups 
such as children. Member States shall report on the measures taken in order to develop 
guidance, criteria for selecting areas and best practices.

Article 12 obliges Member States to adopt measures to address "point source" emissions, in 
particular from mixing, loading and cleaning. They shall also be required to take measures to 
avoid dangerous handling operations by non-professional users. Exchange of information 
between the Member States on their national initiatives and on the progress achieved will be 
organised through reporting, involving also stakeholders that are particularly active in this area.

Article 13 requests Member States to take the necessary measures in order to establish the 
conditions essential for implementation of Integrated Pest Management. General standards for 
integrated pest management shall be developed and shall become mandatory as of 2014. 
Additionally, Community-wide specific IPM standards shall be developed for particular crops, 
but their implementation shall remain voluntary. Member States shall report on the measures 
taken in order to establish the conditions for implementation of Integrated Pest Management, 
to ensure implementation of general standards of IPM, and to encourage the implementation of 
crop-specific standards of IPM by pesticide users.

Article 14 states that Member States will be obliged to collect and report statistical information 
on placing on the market and use of pesticides-the details are proposed in the Regulation 
concerning statistics on plant protection products. This information will be the basis for 
calculating appropriate risk indicators, which are necessary to monitor progress in the 
reduction of overall risks from the use of pesticides. Work on the development of harmonised 
risk indicators is ongoing. When finalised, a common set of risk indicators will eventually be 
agreed by the Commission and the Member States. Until then, Member States can continue to 
use their current indicators. In order to evaluate the impact of this Directive and other 
measures of the Thematic Strategy in reducing overall risks, the Commission shall draw up 
reports analysing the trends in the development of the indicators reported by the Member 
States.

Article 15 requires the Commission to regularly report to the European Parliament and the 
Council, based on the reports provided by Member States on the measures that they adopt to 
achieve the objectives of this Framework Directive.

Articles 16 to 22 contain standard provisions regarding Comitology, standardisation, penalties 
and entry into force.
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Annexes

The Annexes contain details regarding various measures that Member States have to adopt in 
accordance with the Articles of the Directive. Annexes may be modified in accordance with 
Article 18, in the light of experience and needs identified from the system of information 
exchange and the discussions in the Expert Group.

Annex I lists the elements that have to be addressed in the training programmes.

Annex II contains the essential requirements for the inspections and maintenance verifications 
to be carried out for application equipment in use.
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2006/0241 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво използ
ване на пестициди

(Текст със значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията4,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет5,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите6,

като действат в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора,

като имат предвид, че:

(1) В съответствие с член 2 и член 7 на Решение № 1600/2002/EО на Европейския п
арламент и на Съвета от 22 юли 2002 г., уреждащо Шестата рамкова програма за
действие на Общността в областта на околната среда7, се налага създаването на
обща правна рамка, за да се постигне устойчиво използване на пестициди.

(2) Мерките, утвърдени от настоящата директива, трябва да допълват, а не да засяга
т мерките, предвидени от други подобни разпоредби на общностното законодат
елство, по-специално Регламент (EО) № […] относно препаратите за растителна
защита8, Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 окт
омври 2000 г. относно рамковата програма на Общността в областта на водната
политика9, Регламент (EО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета о
т 23 февруари 2005 г. относно прилаганите максимални стойности на наличните
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10 ОВ L 70, 16.3.2005, стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) No 178/2006 (ОВ L 29, 2.2.2006, 
стр. 3).

11 ОВ L 156, 25.6.2003, стр. 17
12 ОВ L 277, 21.10.2005, стр. 1.

остатъци от пестициди в или върху хранителните продукти и храните за животн
и от растителен и животински произход, изменящ Директива 91/414/EИО на Съ
вета.10

(3) За да се улесни прилагането на настоящата директива, ще бъде уместно държави
те-членки да пристъпят към национални планове за действие, които имат за цел
да установят намаляването на рисковете и опасностите, както и зависимостта от
пестициди и да поощрят използването на нехимическата растителна защита. На
ционалните планове за действие могат да бъдат координирани с изпълнителни п
ланове, които прилагат други разпоредби, свързани с общностното законодателс
тво, и могат да бъдат използвани за обединяване на целите, поставени в рамките
на други общностни разпоредби, свързани с пестицидите.

(4) Обменът на информация за целите и действията, които държавите-членки опред
елят в техните национални планове за действие, е много важен елемент за пости
гане на целите на настоящата директива. Ето защо е подходящо да се изисква дъ
ржавите-членки да се отчитат редовно пред Комисията и другите държави-членк
и, по-специално относно прилагането и резултатите от техните национални пла
нове за действие и техния опит.

(5) При изготвянето и промяната на националните планове за действие е подходящ
о да се предвиди прилагането на Директива 2003/35/EО на Европейския парламе
нт и на Съвета от 26 май 2003 г., която предвижда участието на обществеността
при изготвянето на плановете и на програмите, отнасящи се до околната среда, 
и изменя директиви 85/337/EИО и 96/61/EО на Съвета относно  участието на об
ществеността и достъпа до правосъдие.11

(6) Желателно е държавите-членки да осигурят системи за обучение на дистрибутор
и, консултанти и професионални потребители на пестициди, така че тези, които
използват или ще използват пестициди изцяло да осъзнават рисковете, които пр
едставляват тези препарати за човешкото здраве и околната среда и да са напълн
о информирани за вземането на мерки, с които да се намалят рисковете, колкото
е възможно. Дейностите на обучение за професионални потребители могат да б
ъдат координирани с тези, организирани в рамките на Регламент (EО) №
1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитиет
о населските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските р
айони (ЕЗФРСР).12

(7) Като се вземат предвид възможните рискове от употребата на пестициди, общес
твеността следва да бъде по-добре информирана за рисковете, свързани с употре
бата на пестициди, посредством осведомителни кампании, като информацията с
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е разпространява от търговците на дребно и чрез други подходящи мерки.

(8) Доколкото манипулацията и прилагането на пестициди изискват определянето н
а минимални изисквания по отношение на здравословни и безопасни условия на
работното място за предотвратяване на рискове, свързани с излагането на работ
ниците на тези препарати, както и на общи или специфични мерки за намаляван
е на тези рискове, тези мерки са уредени от Директива 98/24/EО на Съвета от 7 а
прил 1998 г. относно защитата на здравето и безопасността на работниците сре
щу рискове, свързани с химични агенти на работното място13 и от Директива
2004/37/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно
защитата на работниците срещу рискове, свързани с излагането им на канцероге
нни или мутагенни агенти при работа14.

(9) Директива 2006/42/EО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. 
относно машините, изменяща Директива 95/16/EО (преработена)15 ще позволи п
риемането на правила, свързани с предлагането на пазара на оборудване за прил
агане на пестициди, които ще гарантират зачитането на изискванията за околнат
а среда, а също така, с цел по-нататъшно ограничаване на вредните въздействия
на пестицидите върху човешкото здраве и околната среда, причинени от това об
орудване, да се предвидят системи за постоянна техническа инспекция на вече и
зползваното оборудване за прилагане на пестициди.

(10) Въздушното пръскане на пестицидите е в състояние да навреди осезаемо на чов
ешкото здраве и на околната среда, по-специално поради разпръскването на спр
ея. Ето защо, би следвало да се наложи обща забрана за въздушно пръскане, кат
о изключение ще бъде възможно само когато то представлява явни предимства, 
включително и за околната среда, съпоставено с другите методи на пръскане, ил
и когато не съществува друго надеждно решение.

(11) Водната среда е изключително чувствителна към пестициди. Ето защо е необход
имо да се обърне особено внимание, за да се избегне замърсяването на повърхно
стните или подпочвени води с подходящи мерки, каквито са изграждането на за
щитни ивици или засаждането на жив плет по протежението на реките, за да се
избегне излагането на водните маси на въздействието на пръскането.  Размерите
на защитните зони ще зависят основно от почвените характеристики, климата, о
бема на водното течение, както и от селскостопанските характеристики на засег
натите зони. Използването на пестициди в зоните за каптиране на питейна вода, 
върху или по протежението на транспортни маршрути, каквито са железопътнит
е линии, както и върху непромокаеми или много пропускливи повърхности, мо
же да засили риска от замърсяване на водната среда. Поради това употребата на
пестициди в тези зони трябва да бъде ограничена, колкото е възможно повече, и
ли прекратена, ако е необходимо.
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16 ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр. 1. Директива, изменена от Регламент (ЕО) 807/2003 (OВ L 122, 
6.5.2003 г., стр. 36)
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ропейския парламент  и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003, стр. 1).

18 OВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.
19 ОВ L 377, 31.12.1991, стр. 20. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) No 166/2006 на Е

вропейския парламент и на Съвета (ОВ L 33, 4.2.2006, стр. 1).

(12) Използването на пестициди може да се окаже особено опасно на много чувстви
телни места, каквито са местностите Натура 2000, защитени съгласно Директива
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., относно опазването на дивите птици16

и Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазването на естес
твената среда, както и на дивите фауна и флора.17 На други места като обществе
ни паркове, спортни площадки или детски площадки за игра, рисковете от излаг
ане на обществото на пестициди са високи. Поради това употребата на пестицид
и в тези зони трябва да бъде ограничена, колкото е възможно повече, или прекр
атена, ако е необходимо.

(13) Работата с пестициди, по-специално разреждането и смесването на химическите
вещества, почистването на оборудването за прилагането им след използване, из
точването на излишъка от резервоара, изхвърлянето на празните опаковки и на
неизползваните пестициди, са свързани с висок риск на нежелателно излагане н
а хората и околната среда. Ето защо е подходящо да се предвидят мерки, отнася
щи се до тези дейности и допълващи мерките, предвидени в членове 4 и 8 на Ди
ректива 2006/12/EО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. от
носно отпадъчните вещества18, и в членове 2 и 5 на Директива 91/689/EИО на С
ъвета от 12 декември 1991 г. относно опасните отпадъчни вещества.19 Уместно е
тези специфични мерки да се отнесат също към непрофесионалните потребител
и, тъй като грешките по време на работа на тази група от потребители са много
вероятни, поради липса на познания.

(14) Прилагането на общи мерки на интегрирана борба с вредителите от всички селс
ки стопани трябва да се изразява в по-целенасочено използване на всички налич
ни мерки за борба с вредните организми, в т.ч. на пестициди. Това ще ограничи
още повече рисковете за човешкото здраве и за околната среда. Подходящо е дъ
ржавите-членки да поощряват селскостопанско производство при ниска употреб
а на пестициди, по-специално на интегрирана борба с вредителите и да създадат
необходимите условия за прилагането на тези техники за интегрирана борба. Ос
вен това, държавите-членки трябва да поощряват прилагането на стандарти за и
нтегрирана борба с вредителите, специфични за различните култури.

(15) Необходимо е да се оценява постигнатият напредък в намаляването на рисковет
е и на вредните въздействия на пестицидите върху човешкото здраве и околната
среда. Подходящи средства за тази цел са хармонизираните показатели за риска, 
които ще бъдат изготвени на общностно ниво. Подходящо е държавите-членки
да използват тези показатели за управлението на рисковете на национално ниво
и за предаването на информация, а Комисията да изчислява показатели за оценк
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а на постигнатия напредък на равнище на Общността. До приемането на общи п
оказатели, държавите-членки следва да използват националните си показатели.

(16) Необходимо е държавите-членки да установят режим за  приложими санкции в с
лучай на нарушаване на разпоредбите на настоящата директива и да осигурят не
йното прилагане. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и р
азубеждаващи.

(17) Тъй като целите на тази директива не могат да бъдат задоволително постигнати
от държавите-членки, по-специално да защитят човешкото здраве и околната ср
еда от възможни рискове, свързани с употребата на пестициди, и могат, в резулт
ат на мащаба на ефекта от инициативата, да бъдат постигнати по-добре на общн
остно равнище, Общността може да приема мерки съгласно принципа на субсид
иарност, посочен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорци
оналност, определен във въпросния член 5, настоящата директива не надхвърля
необходимото за постигането на посочените цели.

(18) Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, признати о
т Хартата на основните права на Европейския съюз. Това по-конкретно означав
а, че тя цели да поощри интегрирането на високо равнище на защита на околнат
а среда в общностните политики, съблюдавайки принципа на устойчиво развити
е, съгласно член 37 от Хартата на основните права на Европейския съюз. 

(19) Мерките, необходими за изпълнението на настоящата директива, следва да бъда
т приети съгласно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно ус
тановяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията20.

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Глава I
Общи разпоредби

Член 1
Предмет

Настоящата директива определя рамката за постигане на по-устойчива употреба на пес
тицидите, като намалява рисковете и въздействията при употребата на пестициди върх
у човешкото здраве и околната среда по подходящ начин, съответстващ на необходима
та защита на културите.
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Член 2
Приложно поле

1. Настоящата директива се прилага по отношение на пестицидите, използвани п
од формата на препарати за растителна защита, съгласно Регламент (EО) №
[…] относно предлагането на препарати за растителна защита на пазара.

2. Настоящата директива се прилага, без да накърнява други разпоредби на закон
одателството на Общността.

Член 3
Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

а) „употреба” означава всички операции, извършвани с пестицид, каквито са скла
диране, работа, разреждане, смесване и прилагане;

б) „професионален потребител” означава всяко физическо или юридическо лице, 
което си служи с пестициди в рамките на професионалната си дейност, по-кон
кретно оператори, техници, служители, самоосигуряващи се в областта на земе
делието или други сектори;

в) „дистрибутор” означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага
на пазара пестициди, като търговци на едро, търговци на дребно, продавачи и
доставчици;

г) „консултант” означава всяко физическо или юридическо лице, което предлага
консултации относно употребата на пестициди, включително и на услуги на ча
стни самоосигуряващи се лица, на търговски агенти, производители на хранит
елни продукти или на търговци на дребно, в случай, че е подходящо.

д) „оборудване за прилагане на пестициди” означава всяко съоръжение, което е с
пециално предназначено за прилагането на пестициди или на препарати, съдър
жащи пестициди;

е) „аксесоари за прилагането на пестициди” означава приспособления, които мог
ат да бъдат монтирани към оборудването за прилагане на пестициди, които са
необходими за доброто му функциониране, като дюзи, манометри, филтри, сит
а и приспособления за почистване на резервоари;

ж) „въздушно пръскане" означава прилагане на пестициди със самолет или хелико
птер;

з) „интегрирана борба с вредителите” означава интегрирана борба с вредители съ
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гласно Регламент (EО) № […];

и) „показател за риска” означава параметър, който може да се използва, за да се п
реценят въздействията от използването на пестициди върху човешкото здраве
и околната среда;

Член 4

Национални планове за действие за намаляване на рисковете и зависимостта от пест
ициди

1. Държавите-членки приемат национални планове за действие, за да определят ц
елите, мерките и сроковете, с цел намаляване на рисковете от опасности и зави
симостта от пестицидите.

Държавите-членки преценяват надлежно социалното, икономическо и за околн
ата среда въздействие от набелязаните мерки, когато изработват или преразгле
ждат националните си планове за действие.

2. В рамките на три години след влизането в сила на настоящата директива, държ
авите-членки запознават Комисията и останалите държави-членки с националн
ите си планове за действие.

Националните планове за действие се преразглеждат на всеки пет години и вси
чки изменения в националните планове за действие се докладват на Комисията
в най-кратки срокове.

3. В случай на необходимост Комисията предоставя на трети страни информация
та, получена съгласно параграф 2.

4. Разпоредбите относно участието на обществеността, уредени в член 2 от Дирек
тива 2003/35/EО се прилагат при изготвяне и изменение на националните план
ове за действие.

Глава II

Обучение, осведомителни програми и продажба на пестицид
и

Член 5

Обучение
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1. Държавите-членки следят за това всички професионални потребители, дистриб
утори и консултанти да имат достъп до подходящото обучение.

Обучението е замислено така, че да осигури придобиването на достатъчно знан
ия по изброените в Приложение I теми.

2. В рамките на две години от посочената дата в член 20, параграф 1, държавите-
членки изготвят системи за издаване на сертификати, удостоверяващи участие
в сесия за пълно обучение, което да обхваща минимума от изброените теми в
Приложение I.

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

Член 6

Изисквания за продажба на пестициди

1. Държавите-членки следят за това дистрибуторите, които продават токсични ил
и много токсични пестициди по смисъла на Директива 1999/45/EО на Европей
ския парламент и на Съвета,21 да имат поне един назначен служител, който да
притежава сертификат, посочен в член 5, параграф 2, който да присъства и да б
ъде на разположение на мястото за продажби, за да предоставя информация на
клиентите относно използването на пестициди.

2. Държавите-членки вземат необходимите мерки за гарантиране, че продажбите
на пестициди, които не са позволени за непрофесионална употреба, са предназ
начени само за професионални потребители, които притежават сертификат, по
сочен в член 5, параграф 2.

3. Държавите-членки изискват от дистрибуторите, които предлагат на пазара пест
ициди за непрофесионална употреба, да осигурят обща информация относно р
исковете от употребата на пестициди, по-специално за опасностите, излагането
на тях, подходящо складиране, работа с тях и прилагане, както и за изхвърляне
то им.

Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, се определят за срок от 4 години, счит
ано от датата, посочена в член 20, параграф 1. 

Член 7

Осведомителни програми

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

Глава III

Оборудване за прилагане на пестицидите

Член 8

Инспекция на използваното оборудване

1. Държавите-членки следят за това, оборудването за прилагане на пестициди и а
ксесоарите към него, за професионална употреба, да бъде редовно подлагано н
а проверки .

За тази цел те установят системи за издаване на сертификати, предназначени за
проверка на инспекциите.

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

Оборудването за прилагане на пестициди и аксесоарите към него, които отгова
рят на установените хармонизирани стандарти съгласно член 17, параграф 1, се
считат за отговарящи на основните изисквания за здравето и безопасността и т
ези на околната среда, уредени чрез хармонизираните стандарти.

3. В срок от пет години от датата, посочена в член 20, параграф 1, държавите-чле
нки следят за това, оборудването за прилагане на пестициди и аксесоарите към
него за професионална употреба да бъдат проверени поне веднъж, и за това, са
мо успешно преминали инспекцията оборудване за прилагане на пестициди и а
ксесоари към него да бъдат използвани за професионални цели.

4. Държавите-членки посочват упълномощените органи за извършване на инспек
циите и информират Комисията за това.

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



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

 23/51

BG BG

Глава IV
Специфични практики и приложения

Член 9

Въздушно пръскане

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

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

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

4. Изключения 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.

б) за използваните пестициди трябва да има изрично разрешение за въздуш
но пръскане.

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

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

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

6. Компетентните органи съхраняват документация за предоставените изключени
я. 

Член 10

Специални мерки за опазване на водната среда
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1. Държавите-членки следят, когато пестицидите се използват в близост до водни
маси, предимство да имат:

а) препарати, които не са опасни за водната среда

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

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

Големината на буферните зони се определя в зависимост от рисковете от замър
сяване и селскостопанските характеристики на засегнатата площ.

3. Държавите-членки следят за вземането на подходящи мерки за ограничаване н
а разпръскването по въздуха на пестициди, най-малко върху разположени непо
средствено по протежение на течащи води вертикални култури, включително о
вощни градини, лозя и хмелни насаждения.

4. Държавите-членки следят прилагането на пестициди да се намали, доколкото е
възможно, или да се прекрати, по целесъобразност, върху или по протежение н
а пътища, железопътни линии, силно пропускливи повърхности или друга инф
раструктура , разположена в близост до повърхностни или подпочвени води, и
ли върху непромокаеми повърхности, при които има голяма опасност от оттич
ане в повърхностните води или в канализационните мрежи.

Член 11

Намаляване на използването на пестициди в чувствителни области

Държавите-членки следят, при надлежно отчитане на необходимите изисквания за хиг
иената 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 н
аселението, най-малко в паркове, обществени градини, спортни площадки, учил
ища и игрища.

б) използването на пестициди се забранява или ограничава в специални защ
итени зони или други зони, посочени с цел установяване на необходимите мерк
и за консервация в съответствие с членове 3 и 4 от Директива 79/409/ЕИО и чле
нове 6,10 и 12 от Директива 92/43/ЕИО.
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Забраната или ограничаването по буква б) може да се основават на резултатите от съот
ветни оценки на риска. 

Член 12 

Работа и съхранение на пестициди, тяхното пакетиране и остатъчни количества

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

б) съхранение, работа, разреждане и смесване на пестициди преди прилаган
е

б) работа с опаковки и остатъчни количества от пестициди

в) обработка на смеси, останали след прилагането

г) почистване на оборудването, използвано за прилагане

2. По отношение на разрешени за използване с непрофесионална цел пестициди
държавите-членки вземат всички необходими мерки за предотвратяване на опа
сни операции при работа

3. Държавите-членки следят площите за съхранение на пестициди да са изграден
и така, че да се предотврати нежелано изтичане.

Член 13

Интегрирана борба с вредителите

1. Държавите-членки вземат необходимите мерки за насърчаване на нископестиц
идно земеделие, в т.ч. интегрирана борба с вредителите, и за гарантиране, че п
рофесионалните потребители на пестициди се пренасочват към по-екологично
използване на всички налични мерки за растителна защита, като дават предимс
тво 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 разп
оложение системи, в т.ч. възможности за обучение в съответствие с член 5 и о
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борудване за мониторинг на вредителите и за вземане на решения, както и кон
султантски услуги за интегрирана борба с вредителите. 

4. До 30 юни 2013 г. държавите-членки се отчитат пред Комисията относно прил
агането на параграфи 2 и 3 и по-специално дали са налице необходимите услов
ия за прилагане на интегрирана борба с вредителите.

5. Държавите-членки следят най-късно до 1 януари 2014 г. всички професионалн
и потребители на пестициди да прилагат общите стандарти за интегрирана бор
ба с вредителите.

6. Държавите-членки създават всички необходими стимули за насърчаване на сел
ските стопани да прилагат специфични за отделните култури стандарти на инте
грираната борба с вредителите. 

7. Общите стандарти за интегрирана борба с вредителите по параграф 5 се разраб
отват в съответствие с процедурата, посочена в член 52 от Регламент (ЕО) No 
[…].

8. Специфичните за отделните култури стандарти за интегрирана борба с вредите
лите, посочени в параграф 6, могат да бъдат разработени в съответствие с проц
едурата по член 6, параграф 3 от Директива 98/34/ЕО.

Глава V

Показатели, отчитане и обмен на информация

Член 14
Показатели

1. В съответствие с процедурата по член 18, параграф 3, Комисията разработва ха
рмонизирани показатели за риска.  До приемането на тези показатели, държави
те-членки могат да продължат да използват съществуващи национални показат
ели или да приемат други подходящи показатели.

2. Държавите-членки използват статистически данни, събрани в съответствие с Р
егламент (ЕО) No [ESTAT...] за следните цели:

а) изчисляване на общи и хармонизирани показатели за риска на националн
о равнище

б) установяване на тенденции в използването на отделни активни вещества, 
по-специално когато решенията за ограничение на използването са взети
на общностно равнище в съответствие с разпоредбите на Регламент (EС) 
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№ […]

в) установяване на приоритетни активни вещества или приоритетни култур
и, или неустойчиви практики, които изискват специално внимание, или д
обри практики, които могат да бъдат представени като примери за постиг
ане на целите на настоящата директива за намаляване на опасността и на
зависимостта от продуктите за растителна защита.

3. Държавите-членки съобщават на Комисията и на останалите държави-членки р
езултатите от извършените в съответствие с параграф 2 оценки.

4. Комисията използва събраните в съответствие с Регламент (EC) No [ESTAT...] 
статистически данни и информацията по параграф 3 за изчисляване на показат
елите за риска на общностно равнище с цел оценка на тенденциите при рисков
ете от използването на пестициди.

Посочените данни и информация се използват от Комисията и за оценка на на
предъка в постигането на целите на други общностни политики, насочени към
намаляване на влиянието на пестициди върху човешкото здраве и здравето на
животните и върху околната среда. 

5. За целите на параграф 2, буква а) и параграф 3 показателите за риска се изчисл
яват въз основа на подадени данни във връзка с опасност и излагане, документ
ация за използване на пестициди, данни за характеристиките на пестициди, мет
еорологични данни и данни за почвата.

Член 15

Отчитане

Комисията редовно представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напред
ъка в прилагането на настоящата директива, придружен, по целесъобразност, от предло
жения за изменения. 

Глава VI

Заключителни разпоредби

Член 16 

Санкции
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22 ОВ L 31, 1.2.2002, стр. 1.

Държавите-членки определят санкции, приложими по отношение на нарушения на нац
ионалните разпоредби, приети в изпълнение на настоящата директива и вземат всички
необходими мерки за гарантиране на изпълнението им. Наложените санкции следва да
са ефективни, съразмерни и разубеждаващи.

Държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби не по-късно от дванадесе
т месеца след посочената в член 20, параграф 1 дата и също така я уведомяват незабавн
о за всяко последващо изменение, касаещо тези разпоредби.

Член 17
Стандартизация

1. Стандартите по член 8, параграф 2 от настоящата директива се установяват в с
ъответствие с процедурата, предвидена в член 6, параграф 3 от Директива
98/34/ЕО. 

Искането за разработване на тези стандарти може да се състави в консултация
с комисията по член 18, параграф 1.

2. Комисията публикува позоваванията на стандартите в Официален вестник на Е
вропейския съюз.

3. Когато държава-членка или Комисията счета, че даден стандарт не изпълнява н
апълно основните изисквания, които урежда, Комисията или въпросната държ
ава-членка поставя въпроса пред комисията, създадена с Директива 98/34/ЕО, к
ато посочва аргументите си. Комисията, създадена с Директива 98/34/ЕО, дава
становището си незабавно. 

С оглед на становището на горепосочената комисия, Комисията решава дали д
а публикува, да не публикува, да публикува с ограничение, да запази, да запази
с ограничение или да оттегли позоваванията на въпросния хармонизиран станд
арт от Официален вестник на Европейския съюз.

Член 18
Комисии

1. Комисията се подпомага от Постоянната комисия по проблемите на хранителн
ата верига и здравето на животните, създадена с член 58 от Регламент (ЕО) №
178/2002 на Европейския парламент и на Съвета22.

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 решени
е. 
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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 решени
е. 

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, е  три месец
а.

Член 19
Разходи

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

а) разработването на хармонизирана система, в т.ч. подходяща база данни за съби
ране и съхраняване на цялата информация, свързана с показателите за риска от
пестициди, както и за предоставяне на такава информация на компетентните в
ласти, на други заинтересовани страни и на обществеността.

б) извършването на проучвания, необходими за подготовката и разработването н
а законодателство, в т.ч. адаптирането на приложенията на настоящата директ
ива към техническия напредък. 

в) разработването на ръководства и най-добри практики за насърчаване на прилаг
ането на настоящата директива. 

Член 23

Транспониране

1. Държавите-членки привеждат в сила законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива на
й-късно до [дата на влизането в сила + 2 години]. Те незабавно съобщават на К
омисията 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. У
словията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби о
т националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с насто
ящата директива.

Член 21
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Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на […] ден след публикуването й в Официален вес
тник на Европейския съюз.

Член 22

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Програми за обучение

Програмите за обучение целят да гарантират придобиването на достатъчно познания п
о следните теми:

1. цялото съответно законодателство, свързано с пестицидите и тяхното използва
не

2. опасностите и рисковете, свързани с пестицидите, както и начините за иденти
фицирането и контрола им, по-специално:

а) рискове за хора (оператори, жители, минувачи, хора, влизащи в обработе
ни площи, както и такива, които боравят с или консумират обработени об
екти) и засилването им под влияние на фактори като пушене

б) симптоми за отравяне с пестициди и мерки за първа помощ

в) рискове за растения, които не са обект на обработка, полезни насекоми, д
ивата природа, биологичното многообразие и околната среда като цяло

3. идеи относно стратегии и техники за интегрирана борба с вредителите, стратег
ии и техники за интегрирано управление на растителните култури и принципи
на органичното земеделие; информация относно общите и специфичните за от
делните растения стандарти за интегрирана борба с вредителите

4. увод в сравнителната оценка на потребителско равнище с цел подпомагане на
професионалните потребители да направят най-подходящия избор сред всички
продукти, разрешени за даден проблем с вредители и за дадена ситуация

5. мерки за свеждане до минимум на рисковете за хора, видове, които не са обект
на обработка, и околната среда: безопасни трудови процедури за съхраняване, 
работа с и смесване на пестициди, както и за изхвърляне на празни опаковки, д
руги замърсени материали и остатъчни пестициди (в т.ч. смеси в резервоари), 
независимо дали като концентрати или в разредена форма; препоръчан начин з
а контрол на излагането на оператори (средства за лична защита) 

6. процедури за подготовка за работа на оборудването за прилагане, в т.ч. калибр
ирането й, както и за оперирането с нея с минимални рискове за потребителя, з
а други хора, за животински и растителни видове, които не са обект на обработ
ка, за биологичното разнообразие и за околната среда

7. използване на оборудване за прилагане и неговата поддръжка, както и на спец
ифични техники за пръскане (напр. пръскане с малки обеми, дюзи за ниско раз
пръскване), както и целите за техническата проверка на използваните пулвериз
атори и начините за подобряване на качеството на разпръскване
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8. спешни действия за защита на човешкото здраве и околната среда в случай на
случайно изтичане и замърсяване

9. структури за наблюдение на здравословното състояние и за подаване на инфор
мация за евентуални инциденти или тревоги

10. поддържане на архив за каквото и да е използване на пестициди, според съотве
тното законодателство
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Здравословни и безопасни условия, както и екологични изисквания, свързани с п
роверката на оборудването за прилагане на пестициди

Проверката на оборудването за прилагане на пестициди обхваща всички аспекти, които
са важни за постигането на висока степен на безопасност и защита на човешкото здрав
е и околната среда, и пълна ефективност на операцията по прилагането чрез осигурява
не на правилно функциониране, по целесъобразност, на следните устройства и функци
и:

Задвижващи части(3)

Защитните кожуси на карданните валове и на съединителните валове са годни и в добр
о състояние, а защитните устройства и всички движещи се или въртящи се части за зад
вижване работят изправно с цел осигуряване на защита на оператора.

Помпа(4)

Капацитетът на изпомпване съответства на потребностите на оборудването, а помпата
трябва да функционира правилно с цел осигуряване на стабилен и надежден темп на пр
илагане. От помпата не трябва да има изтичане.

Разбъркване(5)

Устройствата за разбъркване трябва да осигуряват правилна циркулация в затворен цик
ъл с цел постигане на равномерна концентрация в резервоара на целия обем на пръскат
елния разтвор.

Резервоар за течности за пръскане(6)

Резервоарите на пръскачките, в т.ч. показателят за съдържанието на резервоара, устрой
ствата за пълнене, ситата и филтрите, устройствата за изпразване и за разбъркване, фун
кционират по начин, който свежда до минимум възможностите за случайно изтичане, з
а неравномерно разпределение на концентрацията, за излагане на оператора на въздейс
твие и за остатъчни количества. 

Системи за измерване, контрол и регулиране(7)

Всички устройства за измерване, включване и изключване, за настройка на равнището
на налягане и/или на поток функционират надеждно и без да позволяват изтичане. Кон
тролът на налягането и функционирането на устройствата за настройка на налягането с
ледва да са лесно изпълними по време на прилагането. Устройствата за настройка на н
алягането поддържат постоянно работно налягане при постоянно въртене на помпата, 
за да се гарантира стабилен темп на прилагане на количествата.

Тръби и маркучи(8)
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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 н
е следва да има изтичане, когато оперират при максимално възможното за системата н
алягане.
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Филтри(9)

С цел предотвратяване на вихрови движения и неравномерно разпръскване, филтрите с
ледва да са в добро състояние, а размерът на мрежите на филтрите следва да отговаря н
а размера на монтираните на пръскачката дюзи. Показателите за запушване на филтрит
е следва да функционират правилно.

Щанги на пръскачки (за техника, която разпръсква пестициди чрез хоризонталн(10)
о монтирани щанги, разположени в близост до обработваните растения или обе
кти)

Щангата на пръскачката трябва да е в добро състояние и да е стабилна във всички посо
ки. Системите за закрепване и настройка и устройствата за намаляване на нежелани дв
ижения и за балансиране на наклони трябва да работят надеждно. 

Дюзи(11)

Дюзите трябва да работят правилно, за да се контролира капенето, когато пръскането б
ъде преустановено. С цел равномерно разпръскване темпът на поток на всяка отделна д
юза следва да се отклонява с не повече от 5% от данните в предоставените от производ
ителя таблици за темповете на поток.

Разпределение(12)

Напречното или вертикално (в случай на прилагане при вертикални растения) разпреде
ление на сместа за пръскане и разпределението в посоката на движение трябва да са ра
вномерни.  Трябва да се осигури подходящо количество и разпределение на сместа за п
ръскане върху обработваната площ.

Вентилатор (за съоръжения, разпръскващи пестициди с помощта на  въздух)(13)

Вентилаторът трябва да е в добро състояние и да гарантира стабилна и надеждна възду
шна струя.
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

This document is intended to accompany and complement the Explanatory Memorandum. 
As such, when completing this Legislative Financial Statement, and without prejudice to 
its legibility, an attempt should be made to avoid repeating information contained in the 
Explanatory Memorandum. Before filling in this template, please refer to the specific 
Guidelines that have been drafted to provide guidance and clarification for the items 
below. 

NAME OF THE PROPOSAL:1.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing 
a framework for Community action to achieve a sustainable use of pesticides

ABM / ABB FRAMEWORK2.

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

Environment (ABB Code 0703: Implementation of Community Environmental Policy and 
legislation).

BUDGET LINES3.
Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance 3.1.
lines (ex- B..A lines)) including headings :

Financial instrument for the Environment (LIFE+ for the 2007-2013 period) 
(07.03.07)

Duration of the action and of the financial impact:3.2.

For the 2007-2013 period, the appropriations required will be covered by the 
resources already foreseen for the LIFE+ programme, no additional amount is 
requested.

Budgetary characteristics (add rows if necessary) :3.3.

Budget 
line

Type of expenditure New EFTA 
contribution

Contributions 
from applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective
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23 Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.
24 Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.
25 Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

07 03 07 Non-comp Diff NO NO NO No [2]

SUMMARY OF RESOURCES4.
Financial Resources4.1.

Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations 4.1.1.
(PA)   

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type

Section 
no.

2008 2009 2010 2011 2012

2013 
and 
later Total

Operational expenditure23

Commitment 
Appropriations (CA)

8.1 A 0.227 0.161 0.161 0.134 0.134 0.107 0.924

Payment Appropriations 
(PA)

B 0.151 0.153 0.170 0.143 0.129 0.109 0.855

Administrative expenditure within reference amount24

Technical & 
administrative assistance 
(NDA)

8.2.4 C 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment 
Appropriations

A+c 0.227 0.161 0.161 0.134 0.134 0.107 0.924

Payment 
Appropriations

B+c 0.151 0.153 0.170 0.143 0.129 0.109 0.855

Administrative expenditure not included in reference amount25

Human resources and 
associated expenditure 
(NDA)

8.2.5 D 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.648
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Administrative costs, other 
than human resources and 
associated costs, not 
included in reference 
amount (NDA)

8.2.6 E 0.000 0.111 0.031 0.111 0.031 0.111 0.395

Total indicative financial cost of intervention    

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources

a+c
+d+

e

0.335 0.380 0.300 0.353 0.273 0.326 1.967

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources

b+c
+d+

e

0.259 0.372 0.309 0.362 0.268 0.328 1.898

Co-financing details

If the proposal involves co-financing by Member States, or other bodies (please specify 
which), an estimate of the level of this co-financing should be indicated in the table below 
(additional lines may be added if different bodies are foreseen for the provision of the co-
financing):

EUR million (to 3 decimal places)

Co-financing body

2008 2009 2010 2011 2012

2013 
and 
later Total

…………………… f 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

TOTAL CA including co-
financing

a+c
+d+
e+f

0.335 0.380 0.300 0.353 0.273 0.326 1.967

Compatibility with Financial Programming  4.1.2.

X Proposal is compatible with existing financial programming.

¨ Proposal will entail reprogramming of the relevant heading in the financial 
perspective.

¨ Proposal may require application of the provisions of the Interinstitutional 
Agreement26 (i.e. flexibility instrument or revision of the financial 
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26 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.
27 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

perspective).

Financial impact on Revenue4.1.3.

X Proposal has no financial implications on revenue

¨ Proposal has financial impact – the effect on revenue is as follows:

NB: All details and observations relating to the method of calculating the 
effect on revenue should be shown in a separate annex.

EUR million (to one decimal place)

Prior to
action 
[2007]

Situation following action

Budget line Revenue [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013]2

7

a) Revenue in absolute terms

b) Change in revenue ∆

(Please specify each revenue budget line involved, adding the appropriate 
number of rows to the table if there is an effect on more than one budget line.)
Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see 4.2.
detail under point 8.2.1.

Annual requirements 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
and 
later

Total number of 
human resources

1A*/ 
AD

1A*/ 
AD

1A*/ 
AD

1A*/ 
AD

1A*/ 
AD

1A*/ 
AD

 

CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES5.

Details of the context of the proposal are required in the Explanatory 
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Memorandum.  This section of the Legislative Financial Statement should include 
the following specific complementary information:

Need to be met in the short or long term5.1.

Better protection of human health and the environment against adverse effects of 
pesticides (see Explanatory Memorandum Section ‘Grounds for and Objectives of the 
Proposal). To this aim, financial resources are necessary for:

the development of a harmonised system including an appropriate database for –
gathering and storing all information relating to pesticide risk indicators, and 
for making such information available to the competent authorities, other 
interested parties and the general public;

the performance of studies necessary for the preparation and development of –
legislation, including the adaptation of the Annexes of this Directive to 
technical progress; and

the development of guidance and best practices to facilitate the –
implementation of this Directive.

The principles of the Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial 
Regulation applicable to the general budget of the European Communities are fully 
respected.

Value-added of Community involvement and coherence of the proposal with other 5.2.
financial instruments and possible synergy

Without Community involvement, the current diverging situations in the Member 
States would continue (See also Section 3 of the Explanatory Memorandum).

Operational expenditure is foreseen within the part of the LIFE+ budget subject to 
central direct management.

Objectives, expected results and related indicators of the proposal in the context 5.3.
of the ABM framework

Reduction of the impacts of pesticides on human health and the environment and more 
generally to achieve a more sustainable use of pesticides as well as a significant overall 
reduction in risks and of the use of pesticides consistent with the necessary crop 
protection. In particular, the specific objectives:

(i) to minimise the hazards and risks to health and environment from the use of 
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28 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant 
comments" section of this point.

pesticides;

(ii) to improve controls on the use and distribution of pesticides;

(iii) to reduce the levels of harmful active substances including through substituting 
the most dangerous with safer (including non-chemical) alternatives;

(iv) to encourage the use of low-input or pesticide-free crop farming, in particular by 
raising users' awareness, by promoting codes of good practices and consideration 
of the possible application of financial instruments;

(v) to establish a transparent system for reporting and monitoring the progress made 
in the achievement of the objectives of the strategy including the development of 
suitable indicators.

Harmonised indicators are to be developed and will be adopted at a later stage. They 
will then be used to monitor implementation and effects.

Method of Implementation (indicative)5.4.

Show below the method(s)28 chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X   Directly by the Commission

:Indirectly by delegation to   ٱ

ٱ  Executive Agencies

ٱ  Bodies set up by the Communities as referred to in 
art. 185 of the Financial Regulation

ٱ  National public-sector bodies/bodies with public-
service mission

 Shared or decentralised management

ٱ With Member States

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)
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Relevant comments:
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MONITORING AND EVALUATION6.

Monitoring system6.1.

Member States will have to report on all actions and measures they adopt as 
implementation of the Directive, and – once the necessary legislation is in place –
about the real use of pesticides.

Contracts signed by the Commission for the purpose of the implementation of the 
Directive shall provide for supervision and financial control by the Commission (or any 
representative authorized by it) and audits by the Court of Auditors, if necessary on-
the-spot.

Evaluation6.2.

Ex-ante evaluation6.2.1.

See Impact Assessment accompanying this proposal as a Commission Staff 
Working Paper. The impacts of all measures proposed were assessed from an 
economic, social, health and environmental point of view.

Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons 6.1.2.
learned from similar experiences in the past)

The measures proposed in the Framework Directive are based on the evaluation of 
the situation and the experience of the Member States. The Impact Assessment
took these evaluations into account.

Terms and frequency of future evaluation6.1.3.

Regular evaluation of the effectiveness of the Directive in the ‘Thematic Strategy 
Expert Group’, which will recommend appropriate guidance, best practices and 
necessary amendments to the Directive and its implementation.

Anti-fraud measures 7.

Full application of internal control standards No 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, as well as of 
the principles of the Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial 
Regulation applicable to the general budget of the European Communities.

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present programme 
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are implemented, the financial interests of the Community are protected by the application 
of preventive measures against fraud, corruption and any other illegal activities, by 
effective checks and by the recovery of the amounts unduly paid and, if irregularities are 
detected, by effective, proportional and dissuasive penalties, in accordance with Council 
Regulations (EC, Euratom) No 2988/95 and (Euratom, EC) No 2185/96, and with 
Regulation (EC) No 1073/1999 of the European Parliament and of the Council.
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DETAILS OF RESOURCES   8.
Objectives of the proposal in terms of their financial cost8.1.

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, actions 
and outputs should be provided)

Type 
of 

output

Av. 
cost

2008 2009 2010 2011 2012 2013 and later TOTAL

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

No. 
outputs

Total 
cost

OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 
development and 
maintenance of a database

Action 1: creation of the database 0.100 1 0.100 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 1 0.100

Action 2: maintenance of the 
database.

0.030 0 0.000 1 0.030 1 0.030 1 0.030 1 0.030 1 0.030 5 0.150

Sub-total Objective 1 0.100 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.250

OPERATIONAL OBJECTIVE No.2  

performance of studies for 
the development of 
legislation (adaptation of 
annexes to technical 
progress, development of 
guidelines)

Action 1: studies by an external 
consultant

0.050 1 0.050 2 0.100 1 0.050 1 0.050 1 0.050 1 0.050 7 0.350

Action 2: meetings of the Expert 
network

0.027 1 0.027 3 0.081 3 0.081 2 0.054 2 0.054 1 0.027 12 0.324

Sub-total Objective 2 0.077 0.181 0.131 0.104 0.104 0.077 0.674
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TOTAL COST 0.177 0.211 0.161 0.134 0.134 0.107 0.924
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29 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
30 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
31 Cost of which is included within the reference amount.

Administrative Expenditure8.2.

Number and type of human resources8.2.1.

Types of 
post

Staff to be assigned to management of the action using existing and/or additional 
resources (number of posts/FTEs)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Officials 
or 

temporar
y staff29

(XX 01 
01)

A*/A
D

1 1 1 1 1 1

B*, 
C*/AS
T

Staff financed30 by 
art. XX 01 02

Other staff31

financed by art. XX 
01 04/05

TOTAL 1 1 1 1 1 1

Description of tasks deriving from the action8.2.2.

Verification of implementation in the Member States and organisation of system of 
information exchange in accordance with Article 16 of the proposal leading to measures to 
adapt the Directive or its Annexes to Technical Progress as appropriate.

Sources of human resources (statutory)8.2.3.

(When more than one source is stated, please indicate the number of posts originating 
from each of the sources)
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32 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive 
Agency(ies) concerned.

¨ Posts currently allocated to the management of the programme to be 
replaced or extended

 ¨ Posts pre-allocated within the APS/PDB exercise for year n

¨ Posts to be requested in the next APS/PDB procedure 

X Posts to be redeployed using existing resources within the managing 
service (internal redeployment)

¨ Posts required for year n although not foreseen in the APS/PDB exercise of 
the year in question

Other Administrative expenditure included in reference amount (XX 01 04/05 8.2.4.
– Expenditure on administrative management)

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line

(number and heading)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

and 
later

TOTA
L

1 Technical and administrative 
assistance (including related staff costs)

 Executive agencies32

 Other technical and administrative 
assistance

- intra muros

- extra muros

Total Technical and administrative 
assistance

0.000 0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.00
0

0.000 0.000
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Financial cost of human resources and associated costs not included in the 8.2.5.
reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Type of human resources Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5 

and later

Officials and temporary staff 
(XX 01 01)

0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

Staff financed by Art XX 01 02 
(auxiliary, END, contract staff, 
etc.)

(specify budget line)

Total cost of Human 
Resources and associated 

costs (NOT in reference 
amount)

0.108 0.108 0.108 0.108 0.108 0.108

Calculation– Officials and Temporary agents

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

The standard salary for 1A* /AD as foreseen in Point 8.2.1 is 0.108 M€.

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable
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33 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

2008

2009 2010 2011 2012 2013

and 
later

TOTAL

XX 01 02 11 01 – Missions 0.000 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.020

 XX 01 02 11 02 – Meetings & Conferences 0.000 0.080 0.000 0.080 0.000 0.080 0.240

XX 01 02 11 03 – Committees33 0.000 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.135

XX 01 02 11 04 – Studies & consultations 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

 XX 01 02 11 05 - Information systems 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

2  Total Other Management 
Expenditure (XX 01 02 11)

3 Other expenditure of an 
administrative nature (specify 
including reference to budget line)

Total Administrative expenditure, other 
than human resources and associated 

costs (NOT included in reference 
amount)

0.000

0.111 0.031 0.111 0.031 0.111

0.395

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

4 missions with a unit cost of 1 000€ are foreseen every year from 2009 to 2013, in order 
to explain the objectives and measures of the Thematic Strategy and help their 
implementation in Member States.
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The organisation of 1 conference (unit cost: 80 000€) is foreseen every two years from 
2009 to 2013, in order to consult stakeholders and competent authorities on the 
implementation of the measures of the Thematic Strategy.

Meetings of the Committee (unit cost: 27 000€) are foreseen every year as from 2009, in 
order to allow information exchange, in view of adoption of appropriate guidelines and 
recommendations to strive for more harmonisation between Member States.

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.


