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EXPLANATORY MEMORANDUM

Context of the proposal1)

110 (a) Grounds for and objectives of the proposal

On 26 July 2001, the Commission submitted a progress report to Council and 
Parliament on the functioning of Directive 91/414/EEC [COM(2001) 444]. 
The report highlighted a number of areas where the Directive could be 
improved. 

The Commission concluded in its report that reform of the current legislation 
was necessary in order to achieve the following:

reinforce the high level of protection of human health and the –
environment,

improve functioning of the internal market,–

maintain and enhance the competitiveness of the EU chemical industry,–

harmonise availability of plant protection products between farmers in –
different Member States,

increase transparency,–

avoid repetition of animal testing,–

update the procedures in particular to take account of the creation of the –
European Food Safety Authority,

define the role of the European Food Safety Authority.–
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120 (b) General context

Both Council and the European Parliament, in reacting to the progress report, 
called on the Commission to bring forward proposals to amend the Directive.

The Council moreover called the Commission inter alia to consider rules in 
order to:

avoid repetition of testing on vertebrates–

protect non-professional users–

present criteria for approval of active substances–

further strengthen the rules for substances with a very hazardous profile–

introduce a simplified procedure for low risk substances and products.–

The European Parliament stressed also aspects such as:

the principle of comparative assessment and substitution–

exclusion of substances with a very hazardous profile–

increased transparency–

improvement of mutual recognition by introducing product authorisation –
zones.

Both the European Parliament and the Council called the Commission to 
propose a thematic strategy for the sustainable use of pesticides and to make 
further progress on establishing maximum residue levels.
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130 (c) Existing provisions in the area of the proposal

The Community regulatory framework concerning plant protection products 
includes:

(1) Directive 91/414/EEC of 15 July 1991 concerning the placing on the 
market of plant protection products which intends to prevent risks at 
source through a very comprehensive risk assessment procedure of each 
active substance and the products containing the substance, before they 
can be authorised for marketing and use.

(2) Council Directive 79/117/EEC of 21 December 1978 prohibiting the 
placing on the market and use of plant protection products containing 
certain active substances, which provides for a list of substances which 
have been banned in the EU and which may not be included in plant 
protection products.

(3) Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the 
Council on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed 
of plant and animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC 
which sets maximum residue levels (MRLs) of active substances in 
agricultural produce, thus intending to limit the risks to consumers. In 
addition, monitoring the respect of MRLs is an important tool to assess 
whether farmers have correctly applied the instructions and restrictions 
outlined in the authorisations of plant protection products.

(4) Together with this proposed Regulation, a proposal is presented for a 
Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
framework for Community action to achieve a sustainable use of 
pesticides. It intends to cover the use and distribution phase in so far as 
they are not addressed in the current proposal.
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140 (d) Consistency with other policies

In preparing its proposal the Commission has taken into account key –
elements of the Lisbon strategy in order to extend and deepen the single 
market, to ensure open and competitive markets inside and outside 
Europe, to encourage and stimulate investment in research, development 
and innovation within the EU and to improve regulation and cut red-
tape.

The Commission has been careful to avoid duplication of the provisions –
of other legislation, while avoiding loopholes and ensuring that 
necessary information is made available to other sectors.

Certain aspects concerning use and distribution of plant protection –
products are covered by the 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. 

Coherence with the legislation on setting maximum residue limits has –
been ensured. 

The proposal will also ensure coherence with two recently adopted –
Regulations: 

• Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of 
the Council of 29 April 2004 on official controls. 

• Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of 
the Council of 28 January 2002 laying down the general principles 
and requirements of food law, establishing the European Food 
Safety Authority and laying down procedures in matters of food 
safety.

The proposed provisions are in line with the principles of Regulation –
(EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the Council 
regarding public access to European Parliament, Council and 
Commission documents. 

Consultation of interested parties and impact assessment2)

(a) Consultation of interested parties
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211 Consultation methods, main sectors targeted and general profile of 
respondents

Following the presentation of the Commission's progress report, there was a 
wide consensus on the need for reform. Both the Council and the European 
Parliament clearly favoured development of more effective mechanisms and 
procedures, to strengthen the criteria for acceptance of substances and 
products and to ensure that they would be used more safely. Industry 
welcomed the reflection on more effective evaluation and authorisation
procedures. Industry also expressed interest that any new rules on data 
protection should keep a fair balance between the interests of research and 
generic companies. Environmental non-governmental organisations (NGOs) 
and consumer organisations were strongly supportive of the need for change, 
in particular to increase transparency and to strengthen the criteria for 
acceptance of active substances.

The Commission organised a brainstorming meeting with Member States on 
27 February 2002 in which a number of areas were identified as requiring 
discussion and possible amendment. 

The Commission subsequently organised a workshop with the Presidency in 
Corfu in July 2002. Member States, Accession countries, the European 
Parliament and NGOs were invited to participate, to prepare background 
papers on each of the topics identified and to suggest other topics important to 
them. 

The report of the workshop formed the basis for further discussions. 

The Commission organised a further meeting with stakeholders in Brussels on 
30 January 2004.

The objectives of this meeting were (i) to report back to stakeholders on the 
orientations of the Commission in handling all of the topics discussed at Corfu, 
(ii) to exchange views on a possible compromise approach to data protection 
and on centralisation of the system for authorisation of plant protection 
products and (iii) inform stakeholders on planned next steps in the process. 
Also the status and plans for the Thematic Strategy on the Sustainable Use of 
Pesticides were discussed. 

The Commission consulted stakeholders again by mail on 18 April 2005 on a 
first draft proposal and a draft impact assessment on which written 
contributions were made. 

From 10 March to 10 May 2005 the Commission carried out an Interactive 
Policy Making consultation with the general public.

A further consultation on the impact assessment was organised at a meeting 
with stakeholders on 25 January 2006.

Among the stakeholders consulted were:

AUDACE (Association of Users and Distributors of AgroChemicals in 
Europe)

BEUC (Bureau Européen des Unions des Consommateurs)

BUAV (British Union Against Vivisection)

CEFIC (European Chemical Industry Council)
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212 Summary of responses and how they have been taken into account.

A large number of comments were received. The input from stakeholders was 
considered when preparing the final proposal. 

The following are the main points that were raised and comments considered 
as follows:

Mutual recognition of authorisations: there was no consensus on the best 
approach for further harmonization of authorisation of plant protection 
products. Some stakeholders are opposed because they fear that local 
conditions can not be taken into account sufficiently, whilst other stakeholders 
would be in favour of a fully centralized authorisation system. The proposed 
system is a compromise between the current situation and a fully centralised 
authorisation. It should avoid unnecessary duplication of work, speed up 
decision making and ensure a more harmonized availability of plant protection 
products in the different Member States.

Data protection and data sharing: Member States complain that the current 
system is too complicated and a major administrative burden. The research 
industry complains that the data protection period is too short and that it 
should be extended to all data; data sharing is accepted but only for data 
involving vertebrate animals. The generic industry complains that no fair 
competition is possible because of data protection, in particular at the 10 year 
review of an active substance. It is proposed to simplify the system. Data 
protection for 10 years after the first authorisation is maintained. Provisions on 
data protection at review of an active substance are removed.

Comparative assessment: The European Parliament, some Member States and 
Environmental and Consumer organisations are very much in favour. Other 
Member States, industry and farmer organisations are against because they 
fear that the availability of products will be reduced with subsequent problems 
to deal with pest resistance; they prefer the principle to be applied at farmer 
level. The proposed system provides that certain active substances are
identified as candidates for substitution and that Member States have to apply 
comparative assessment and substitution when authorizing plant protection 
products. The problem of development of resistance will have to be 
considered before substituting a product. 

Criteria for approval of active substances: most stakeholders agree that criteria 
have to be established but do not necessarily agree on the criteria themselves. 
Such criteria are established in an annex of the proposal, taking into account 
the high level of protection of human and animal health and of the 
environment requested by the European Parliament and the Council. The 
establishment of criteria will also enable industry to take an informed decision 
before investing in the development of new active substances or to support the 
renewal of approval of existing active substances. 

Provisional authorisations: industry and some Member States do not agree 
with the abolishment of provisional authorisations. The principle of provisional 
authorisation is however incompatible with Regulation (EC) No 396/2005 
which establishes a harmonised Community system for establishing MRLs. 
Moreover the strict deadlines introduced for assessing an active substance will 
substantially reduce the period for decision making, which will compensate for 
the abolishment of provisional authorisations. In addition Member States must 
already start to evaluate applications for authorisation of plant protection 
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(b) Collection and use of expertise

229 Internal and external expertise was used to contribute to the impact 
assessment.

230 (c) Impact assessment

The Commission carried out an impact assessment listed in the Work 
Programme, whose report is accessible on
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm.

For each of the main measures proposed, three to five options have been 
examined with regard to their economic and social impacts and their impacts 
on health and the environment.

I. Provisional authorisations

II. Mutual recognition

III. Comparative assessment

IV. Data protection

V. Informing neighbours of the use of plant protection products.

Legal elements of the proposal3)
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305 (a) Summary of the proposed action

The proposed Regulation replaces Directive 91/414/EEC concerning the 
placing of plant protection products on the market and repeals Council 
Directive 79/117/EEC prohibiting the placing on the market and use of plant 
protection products containing certain active substances. In a nutshell, it 
consists of the following elements:

Establishment at EU level of a positive list of active substances, –
safeners, synergists and a negative list of co-formulants

Authorisation of plant protection products at Member State level–

Compulsory mutual recognition of authorisations in Member States –
belonging to the same authorisation zone

Comparative assessment and substitution of products containing –
substances identified as candidates for substitution

Specific provisions for basic substances or products containing–
substances of low concern

Detailed rules on data protection and transparency–

Provisions on packaging, labelling and advertising –

Obligation to keep records and to carry out controls–

Establishment of criteria for approval of active substances, safeners or –
synergists

310 (b) Legal basis

Article 37(2) and Article 152(4)(b)

320 (c) 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 reason(s).

321 Action by Member States only could lead to different levels of protection for 
human and animal health and for the environment. Recommendations or self-
regulations would not guarantee a sufficient level of protection of human 
health or the environment.

It could also risk creating additional burden to industry when different 
requirements would apply. Competition conditions between farmers would be 
unequal if availability of plant protection products is very diverse.
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Community action will better achieve the objectives of the proposal for the 
following reason(s):

324 Only Community action can lead to improvement of the completion of the 
internal market for plant protection products.

325 The large difference in authorisation of existing active substances shows that 
without further harmonisation the protection levels in Member States may 
vary a lot.

327 A positive list of about 500 active substances needs to be managed. This 
requires a harmonised and centralised approach.

The proposal therefore complies with the subsidiary principle.

(d) Proportionality principle

The proposal complies with the proportionality principle for the following 
reason:

331 The proposal fully harmonizes the approval of active substances but leaves it 
to Member States to authorise plant protection products taking into account 
harmonised criteria and national conditions. 

332 The administrative and financial burden is reduced because of:

the provision of strict deadlines for decisions at all levels, thus increasing –
predictability and improving access to the market

increased worksharing at Member State level for assessing applications –
for authorisation.

(e) Choice of instruments

341 Proposed instruments: Regulation.

342 Other means would not be adequate for the following reason:

The instrument of a Regulation is justified because it ensures that the 
provisions are implemented at the same time and in the same way in all 25 
Member States, reducing as well administrative burden and ensuring clarity for 
the economic actors.

Budgetary implication4)
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401 The Community may make a financial contribution up to 100% to the establishment of 
a harmonised policy and system.

The appropriations required for the above measures shall be authorised each financial 
year as part of the budgetary procedure.

DG SANCO shall recruit 2 staff for the implementation of the control measures.

Additional information5)

520 (a) Simplification

The recast and replacement of Directive 91/414/EEC by a Regulation was 
foreseen in the Simplification Rolling Programme of the Communication of the 
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions - Implementing the 
Community Lisbon programme - A strategy for the simplification of the 
regulatory environment [COM(2005) 535].

The proposal fully implements the objectives of clarifying and improving 
legibility of legislation and reducing administrative costs. 

Replacing Directive 91/414/EEC by a Regulation brings clear benefits for the 
Member States, which will no longer have to transpose approval of substances 
into national legislation. Stakeholders will also benefit from clearer criteria in
the legislation and the fact that the Regulation will significantly shorten the 
approval time for active substances by providing strict deadlines within which 
the process must be completed.

Administrative procedures for authorisation of plant protection products are 
simplified. The impact of the new mutual recognition rules applicable to the 
three zones is positive for public authorities leading to better streamlining, 
increased efficiency and faster administrative procedures. The new rules on 
data protection are clear and reduce the administrative burden for industry and 
public authorities. 

For industry, obligatory zonal mutual recognition will bring benefits of 
administative and procedural simplification. The deadlines to grant 
authorisations are much shorter.

Farmers will obtain a quicker and more harmonised availability of plant 
protection products.

The proposal is included in the Commission's Work and Legislative 
Programme under the reference 2003/SANCO/61.
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520 (b) Repeal of existing legislation

The adoption of the proposal will lead to the repeal of existing legislation.

560 (c) European Economic Area

The proposed act concerns an EEA matter and should therefore extend to the 
European Economic Area.
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1 OВ L 230, 19.8.1991 г., стp. 1. Директива, последно изменена с …
2 COM(2001) 444.
3 ОВ L 33, 8.2.1979 г., стр. 36. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 850/2004 на Евр

опейския парламент и на Съвета (OВ L 158, 30.4.2005 г., стр. 7,), коригирана редакция в OВ L 
229, 29.6.2004 г., стp. 5). 

2006/0136 (COD)

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно пускането на пазара на продукти за растителна защита

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално ч
лен 37, параграф 2 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

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

като имат предвид, че:

(1) В Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на паза
ра на продукти за растителна защита1 се предвиждат правила по отношение на п
родуктите за растителна защита и за съдържащите се в тях активни вещества.

(2) В заключенията си относно доклада за постигнатия напредък2, представен от Ко
мисията съгласно Директива 91/414/ЕИО, Европейският парламент и Съветът п
оискаха от Комисията да преразгледа директивата и определиха серия от въпрос
и, които да бъдат разгледани от Комисията.

(3) Предвид придобития опит от прилагането на Директива 91/414/ЕИО и последни
те постижения в научното и техническото развитие, Директива 91/414/ЕИО след
ва да бъде заменена.

(4) С цел опростяване, новият акт следва да отмени и Директива 79/117/ЕИО на Съ
вета от 21 декември 1978 г. относно забраната за пускане на пазара и употребата
на продукти за растителна защита, съдържащи определени активни вещества3.

(5) За да се опрости прилагането на новия акт и да се гарантира последователност в
ъв всички държави-членки, актът следва да се състави под формата на регламен
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4 ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1642/2003 (OВ L 245, 
29.9.2003 г., стр. 4).

т.

(6) Растениевъдството заема много важно място в Общността. Един от най-важните
способи за защита на растенията и растителните продукти срещу вредители, в т.
ч. плевели, и за подобряване на земеделското производство е употребата на про
дукти за растителна защита.

(7) Продуктите за растителна защита могат да оказват и неблагоприятно въздействи
е върху растениевъдството. Употребата им може да породи рискове и опасности
за хората, животните и околната среда, особено ако се пускат на пазара, без да с
а официално изпитани и разрешени, или ако се употребяват неправилно. Поради
това следва да се приемат хармонизирани правила относно пускането на пазара
на продукти за растителна защита.

(8) Целта на настоящия регламент е да се гарантира висока степен на закрила на здр
авето на хората и животните и опазване на околната среда. Особено внимание с
ледва да се обърне на закрилата на уязвими групи от населението, в т.ч. бременн
и жени и деца. Следва да се прилага предохранителният принцип и да се гаранти
ра, че производителите доказват, че произвежданите или пусканите на пазара ве
щества или продукти не оказват неблагоприятно въздействие върху здравето на
хората или околната среда.

(9) Определени вещества следва да се включват в състава на продукти за растителна
защита само при наличие на доказателства, че същите са очевидно полезни за ра
стениевъдството и не се очаква да оказват вредно въздействие върху здравето на
хората или животните или каквото и да е недопустимо въздействие върху околн
ата среда. За да се постигне една и съща степен на защита във всички държави-ч
ленки, решението за допустимост или недопустимост на такива вещества следва
да се взема на общностно равнище.

(10) От съображения за предвидимост, ефикасност и последователност, следва да се
определи подробна процедура за оценка дали определено активно вещество мож
е да бъде одобрено. Трябва точно да се определи информацията, която заинтере
сованите страни да представят за целите на одобряването на определено вещест
во. Предвид обема на работата, свързана с процедурата за одобрение, е целесъоб
разно оценката на тази информация да се извършва от държава-членка, действа
ща в качеството на докладчик за Общността. За да се гарантира последователнос
т при оценката, следва да се извършва независима научна оценка от Европейски
я орган за безопасност на храните, създаден съгласно член 22 от Регламент (EО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за устан
овяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на х
раните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за опреде
ляне на процедури относно безопасността на храните 4 (оттук нататък наричан "
Органа"). Трябва да се уточни, че Органът извършва оценка на риска, а Комисия
та следва да отговаря за управлението на риска и да взема окончателното решен
ие относно определено активно вещество. Следва да се включат разпоредби, с к
оито да се гарантира прозрачност на процеса на оценка. 
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(11) От етични съображения, оценката на активно вещество или на продукт за растит
елна защита не трябва да се основава на изпитвания или изследвания, при които
се извършва умишлено прилагане на активното вещество или на продукта за рас
тителна защита върху хора с цел определяне на степен, при която не се наблюда
ват вредни въздействия при хора. По същия начин, токсикологични изследвани
я, проведени върху хора, не трябва да се използват за понижаване на границите
на безопасност за активни вещества или продукти за растителна защита. 

(12) За да се ускори одобряването на активни вещества, трябва да се установят строг
и срокове за различните етапи на процедурата.

(13) От съображения за безопасност, срокът за одобряване на активни вещества тряб
ва да е ограничен. Срокът за одобряване следва да е съразмерен на възможните
рискове, свързани с употребата на такива вещества. При вземане на решение отн
осно подновяването на одобрение следва да се вземат предвид придобитият опи
т от действителната употреба на продукти за растителна защита, съдържащи съо
тветните вещества, и евентуалните постижения в научното и технологичното ра
звитие.  След първото подновяване на одобрение, съответните вещества следва
да се проучват допълнително само при наличие на данни, че вече не отговарят н
а изискванията на настоящия регламент.

(14) Следва да се предвиди възможност за изменение или отнемане на одобрението н
а активно вещество в случаите, когато не се спазват критериите за одобряване.

(15) При оценката на активно вещество може да се установи, че то съставлява значит
елно по-малък риск в сравнение с други вещества. За да се благоприятства вклю
чването на такова вещество в продукти за растителна защита, е целесъобразно д
а се установят тези вещества и да се улесни пускането на пазара на продукти за р
астителна защита, в които се съдържат такива вещества.

(16) Някои вещества, които не се употребяват преимуществено като продукти за раст
ителна защита, могат да бъдат полезни за растителната защита, но да е налице о
граничен икономически интерес за подаване на заявка за одобрение. Поради тов
а следва да има специфични разпоредби, които да гарантират, че такива веществ
а, ако свързаните с тях рискове са приемливи, също могат да се одобряват за упо
треба за растителна защита.

(17) Някои активни вещества могат да бъдат приемливи, само когато се предприемат
мащабни мерки за смекчаване на рисковете. Индивидуализацията на тези вещест
ва следва да се извършва на общностно равнище. Държавите-членки следва ред
овно да преразглеждат възможността за замяна на продуктите за растителна защ
ита, съдържащи такива активни вещества, с продукти за растителна защита, съд
ържащи активни вещества, които изискват по-малко мерки за смекчаване на рис
ка.

(18) Освен активни вещества, продуктите за растителна защита могат да съдържат ра
стителнозащитни или синергизиращи вещества, за които следва да се предвидят
сходни правила. Следва да се установят техническите правила за преразглеждан
е на такива вещества. Понастоящем съществуващите на пазара вещества следва
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да се преразглеждат едва след установяването на тези разпоредби.

(19) Продуктите за растителна защита могат да съдържат и коформуланти. Целесъоб
разно е да се състави списък на коформулантите, които не следва да се включват
в състава на продукти за растителна защита.

(20) Продуктите за растителна защита, съдържащи активни вещества, могат да се фо
рмулират по много различни начини и да се употребяват при различни земеделс
ки култури, при различни земеделски, екологични и климатични условия. Порад
и това разрешенията за продукти за растителна защита следва да се издават от д
ържавите-членки.

(21) Разпоредбите, уреждащи даването на разрешения, трябва да осигуряват висока с
тепен на защита. По-конкретно, при издаване на разрешения за продукти за раст
ителна защита, опазването на здравето на хората или животните и на околната с
реда следва да има предимство пред подобряването на растениевъдството. Пора
ди това, преди да бъдат пуснати на пазара съответните продукти за растителна з
ащита, трябва да се докаже, че те са очевидно полезни за растениевъдството и н
е оказват вредно въздействие върху здравето на хората или животните или недо
пустимо въздействие върху околната среда.

(22) От съображения за предвидимост, ефикасност и последователност, критериите, 
процедурите и условията за даване на разрешения за продукти за растителна защ
ита трябва да се хармонизират, като се вземат предвид общите принципи за опаз
ване на здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

(23) Активните вещества, които влизат в състава на определен продукт за растителна
защита, могат да бъдат произведени чрез различни производствени процеси, вод
ещи до различия в характеристиките. Тези различия могат да водят до последиц
и във връзка с безопасността. От съображения за ефикасност, следва да се предв
иди хармонизирана процедура на общностно равнище за оценка на тези различи
я.

(24) С оглед избягване на евентуално дублиране на работа, намаляване на администр
ативното бреме за производителите и държавите-членки и осигуряване на по-ха
рмонизирана наличност на продукти за растителна защита, разрешенията, издад
ени от една държава-членка, следва да се приемат от другите държави-членки, к
огато екологичните и климатичните условия са съпоставими. Поради това, с огл
ед улесняване на такова взаимно признаване, Европейският съюз следва да се ра
здели на зони за даване на разрешения, които се характеризират със съпоставим
и условия.

(25) За някои употреби икономическият интерес на производителите за подаване на
заявление за разрешение е ограничен. За да се гарантира, че диверсификацията в
областта на земеделието и растениевъдството не е застрашена от липсата на про
дукти за растителна защита, следва да се установят специфични правила за мало
важните употреби.

(26) В изключителни случаи, при наличие на опасност или заплаха за растениевъдств
ото, които не могат да бъдат ограничени с други средства, държавите-членки сл
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едва да могат да издават разрешения за продукти за растителна защита, които не
отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент. Такива разрешения
следва да се преразглеждат на общностно равнище.

(27) С цел насърчаване на новаторството следва да се установят специални правила, 
позволяващи употребата на продукти за растителна защита при експерименти, д
ори когато продуктите все още не са разрешени.

(28) За да се гарантира висока степен на опазване на здравето на хората и на околнат
а среда, продуктите за растителна защита следва да се употребяват правилно, кат
о се вземат предвид принципите на интегрираната борба срещу вредителите. Съ
ветът включва в задължителните критерии за управление, посочени в приложен
ие ІІІ към Регламент (ЕО) № 1782/2003, принципите на интегрираната борба сре
щу вредителите, в т.ч.  добрата растителнозащитна практика и добрата екологич
на практика. Поради това следва да се предвиди преходен период, в който държ
авите-членки да могат да изградят необходимите структури, които да позволява
т на потребителите на продукти за растителна защита да прилагат принципите н
а интегрираната борба срещу вредителите.

(29) Следва да се установи система за обмен на информация. Държавите-членки след
ва взаимно да си предоставят, както и да предоставят на Органа и на Комисията, 
данните и научната документация, представена във връзка със заявления за изда
ване на разрешения за продукти за растителна защита.

(30) Могат да се използват синергични добавки за повишаване на ефикасността на п
родукт за растителна защита. Тяхното пускане на пазара или употребата им след
ва да бъдат забранени, когато същите съдържат забранен коформулант. 

(31) Проучванията предполагат съществени инвестиции. Тези инвестиции следва да
бъдат защитени, за да се стимулира изследователската дейност. Поради това про
учванията, представени от заявител пред определена държава-членка, следва да
се ползват със защита срещу използването им от друг заявител. Въпреки това, та
зи защита следва да е ограничена във времето с оглед допускане на конкуренци
я. Освен това, тя следва да важи само за проучвания, които са действително нео
бходими за целите на нормативното регулиране, за да се избягва възможността з
аявителите изкуствено да удължават срока на защита чрез представянето на нов
и ненужни  проучвания. 

(32) Следва да се определят правила за избягване на дублирането на изпитвания и пр
оучвания. По-специално, следва да се забрани повтарянето на проучвания върху
гръбначни животни. В тази връзка следва да съществува задължение за осигуряв
ане на достъп при разумни условия до проучвания върху гръбначни животни. За
да могат заинтересованите лица да знаят какви проучвания са проведени от друг
и, държавите-членки следва да водят списък на тези проучвания, дори когато съ
щите не са обект на горепосочената система на задължителен достъп. 

(33) Тъй като държавите-членки, Органът или Комисията прилагат различни правила
във връзка с достъпа до и поверителния характер на документи, е целесъобразно
да се изяснят разпоредбите относно достъпа до и поверителния характер на инф
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6 OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана редакция в OВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.
7 OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

ормацията, съдържащи се в документите, които се намират при тези органи. 

(34) Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби н
а държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на
опасни препарати5 важи за класифицирането, опаковането и етикетирането на п
естициди. Въпреки това, с цел допълнително подобряване на закрилата на потре
бителите на продукти за растителна защита, на потребителите на растения и рас
тителни продукти и на околната среда, е целесъобразно да се предвидят допълн
ителни специфични правила, които да отчитат специфичните условия на употре
ба на продуктите за растителна защита.

(35) За да се гарантира, че рекламните съобщения не подвеждат потребителите на пр
одукти за растителна защита, е целесъобразно да се предвидят правила относно
рекламирането на тези продукти.

(36) Следва да се установят разпоредби за съхраняването на документи и информаци
я относно употребата на продукти за растителна защита с цел повишаване на сте
пента на закрила на здравето на хората и животните и опазване на околната сред
а чрез осигуряване на възможност за проследяване на потенциалното излагане н
а въздействието на такива продукти, както и с цел повишаване на ефикасността
на наблюдението и контрола и понижаване на разходите за наблюдение и контр
ол на качеството на водите.

(37) Разпоредбите относно режима на контрол и инспекция във връзка с търговското
предлагане и употребата на продукти за растителна защита следва да гарантират
правилно, безопасно и хармонизирано изпълнение на предвидените в настоящия
регламент изисквания, за да се постигне висока степен на закрила на здравето на
хората и животните и опазване на околната среда.

(38) Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 г. относно официалния контрол, извършван с цел осигуряване на проверка
на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и пр
авилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животн
ите6 предвижда мерки за контрол на употребата на продукти за растителна защи
та на всички етапи от производството на храни, включително съхраняване на до
кументация относно употребата на продукти за растителна защита. Сходни прав
ила следва да се прилагат за съхранението и употребата на продукти за растител
на защита, които са извън приложното поле на Регламент (ЕО) № 882/2004.

(39) Следва да се гарантира тясна съгласуваност с останалото общностно законодате
лство, по-конкретно с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и
на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от пестициди в и по храни и фуражи от растителен или жив
отински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета7, и с общ
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ностното законодателство относно закрилата на работниците и всички заинтере
совани от ограничената употреба и умишленото изпускане на генномодифицира
ни организми.

(40) Необходимо е да се установят процедури за предприемане на неотложни мерки
в случаи, когато има вероятност одобрено активно, растителнозащитно или син
ергизиращо вещество или продукт за растителна защита да съставлява сериозен
риск за здравето на хората или животните или за околната среда.

(41) Държавите-членки следва да определят правила относно приложимите санкции
за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и да предприемат необхо
димите мерки, с които да се гарантира прилагането на тези санкции. 

(42) В държавите-членки следва да продължат да се прилагат нормите за общата гра
жданска и наказателна отговорност на производителя и, по целесъобразност, на
лицето, отговорно за употребата или пускането на пазара на продукт за растител
на защита.

(43) Държавите-членки следва да имат възможност да си възстановяват разходите за
процедурите, свързани с прилагането на регламента, от лицата, желаещи да пусн
ат на пазара, или лицата, пускащи на пазара продукти за растителна защита, какт
о и от лицата, подаващи заявления за одобрение на активни, растителнозащитни
или синергизиращи вещества.

(44) Държавите-членки следва да определят необходимите национални органи.

(45) Комисията следва да улеснява прилагането на настоящия регламент. Поради тов
а е целесъобразно да се предвидят необходимите финансови средства и възможн
ост за изменение на някои разпоредби на регламента въз основа на придобития
опит или разработването на технически насоки.

(46) Мерките, необходими за прилагане на настоящия регламент, следва да се прием
ат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за опреде
ляне на реда за упражняване на правомощията по прилагане, предоставени на К
омисията8. Чисто техническите, административни или неотложни мерки е целес
ъобразно да се приемат чрез процедурата на консултативен комитет.

(47) Някои разпоредби на Директива 91/414/ЕИО следва да продължат да се прилага
т през преходния период,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
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Предмет

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

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

Член 2
Приложно поле

1. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за продукти, във вида, в кой
то същите се доставят на потребителя, които се състоят от или съдържат актив
ни, растителнозащитни или синергизиращи вещества, и които са предназначен
и за една от следните употреби:

а) защита на растения или растителни продукти срещу всички вредители ил
и предотвратяване на действието на такива вредители, освен ако тези про
дукти се считат за основно предназначени за хигиенни цели, а не за защи
та на растения или растителни продукти;

б) оказване на влияние върху жизнените процеси на растения, като наприме
р вещества, влияещи на растежа, различни от хранителни вещества;

в) консервиране на растителни продукти, доколкото такива вещества или пр
одукти не са обект на специални общностни разпоредби относно консерв
антите;

г) унищожаване на нежелани растения или части от растения, с изключение
на водорасли;

д) спиране или предотвратяване на нежелан растеж на растения, с изключен
ие на водорасли.

Оттук нататък тези продукти се наричат "продукти за растителна защита".

2. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за вещества, в т.ч. микроорг
анизми и вируси, с общо или специфично действие срещу вредители или върху
растения, части от растения или растителни продукти, оттук нататък наричани
"активни вещества".

3. Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат и по отношение на:

а) вещества или препарати, които се добавят към продукт за растителна защ
ита с цел отстраняване или понижаване на фитотоксичното въздействие
на препарата върху някои растения, оттук нататък наричани "растителноз
ащитни вещества";
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б) вещества или препарати, които могат да повишат действието на активнот
о(ите) вещество(а) в определен продукт за растителна защита, като същев
ременно не проявяват никакво или проявяват съвсем слабо действие по с
мисъла на параграф 1, оттук нататък наричани "синергизиращи веществ
а"; 

в) вещества или препарати, които се употребяват или са предназначени за у
потреба в продукт за растителна защита или синергично вещество, но не
са нито активни, нито растителнозащитни, нито синергизиращи веществ
а, оттук нататък наричани "коформуланти"; 

г) вещества или препарати, които се състоят от коформуланти или препарат
и, съдържащи един или повече коформуланти, във вида, в който същите с
е доставят на потребителя и се пускат на пазара, за да бъдат смесвани от
потребителя с продукт за растителна защита с цел промяна на свойствата
или въздействието на този продукт, оттук нататък наричани "синергични
вещества".

Член 3
Определения

По смисъла на настоящия регламент, се прилагат следните определения:

(1) "остатъчни количества"

Количествата от едно или повече вещества, присъстващи във или върху растен
ия или продукти от растителен произход, съестни животински продукти или др
угаде в околната среда, които остават в резултат на употребата на продукт за ра
стителна защита, включително от метаболитите на тези вещества, както и от п
родуктите от разпада или взаимодействието им.

(2) "вещества"

Химични елементи и техни съединения в естествено състояние или получени ч
рез производствен процес, включително всякакви примеси, които неизбежно в
ъзникват при използвания производствен процес;

(3) "препарати"

Смеси, съставени от две или повече вещества, предназначени за употреба като
продукт за растителна защита или синергично вещество;

(4) "рисково вещество"

Всяко вещество, което има способността да причини вредно въздействие върху
хората, животните или околната среда и присъства или се образува в продукт з
а растителна защита в концентрация, достатъчна да предизвика такова въздейс
твие.
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Такива вещества включват, но не се ограничават до веществата, класифициран
и като опасни съгласно Директива 67/548/ЕИО9, и присъстващи в състава на пр
одукта за растителна защита в концентрация, водеща до класифициране на про
дукта като опасен по смисъла на член 3 от Директива 1999/45/ЕО.

(5) "растения"

Живи растения или живи части от растения, включително пресни плодове, зел
енчуци и семена;

(6) "растителни продукти"

Продукти от растителен произход в непреработено състояние или такива, коит
о са преминали само проста преработка, като например мелене, сушене или пр
есоване, но без растенията, определени в точка 5;

(7) "вредители"

Всеки растителен или животински вид, род или биотип, или патогенен агент, в
реден за растенията или растителните продукти. 

(8) "животни"

Животни от видове, които обичайно се опитомяват, угояват, отглеждат или ко
нсумират от хората;

(9) "пускане на пазара"

Притежаването на продукт за растителна защита с цел продажба в Общността, 
в т.ч. предлагане за продажба или друга форма на прехвърляне, безвъзмездно и
ли възмездно, както и самата продажба, разпространение или друга форма на п
рехвърляне. Пускането в свободно обращение на продукт за растителна защита
на територията на Общността се счита за пускане на пазара по смисъла на наст
оящия регламент;

(10) "разрешение на продукт за растителна защита"

Административен акт, с който компетентният орган на държава-членка разреш
ава пускането на пазара на продукт за растителна защита на територията на съо
тветната държава;

(11) "производител"

Лице, което произвежда активни, растителнозащитни или синергизиращи веще
ства, коформуланти, продукти за растителна защита или синергични вещества, 
или което възлага производството на такива вещества на друг, или лице, което
производителят е определил за свой едноличен представител с оглед спазване
на разпоредбите на настоящия регламент;
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(12) "писмо за достъп"

Документ, с който собственикът на защитени данни съгласно настоящия регла
мент дава съгласие тези данни да бъдат използвани от компетентния орган с ог
лед издаването на разрешение за продукт за растителна защита или одобряване
то на активно, синергизиращо или растителнозащитно вещество в полза на дру
го лице;

(13) "околна среда"

Водите (в т.ч. подпочвени, повърхностни, преходни и крайбрежни), почвата, в
ъздухът, земята, дивите видове от фауната и флората, взаимодействието между
тях и взаимовръзката им с други живи организми;

(14) "интегрирана борба срещу вредителите"

Внимателно съобразяване на всички налични техники за контрол на вредители
те и последващо интегриране на подходящи мерки за ограничаване развитието
на популациите от вредители, за поддържане на икономически обосновани рав
нища на използване на продукти за растителна защита и други форми на намес
а и за намаляване или свеждане до минимум на рисковете за здравето на човек
а и околната среда. Първостепенната цел на интегрираната борба срещу вредит
елите е производството на здрава реколта, които предизвикват възможно най-
малки нарушения на агро-екологичните системи и насърчават естествените ме
ханизми за контрол на вредителите;

(15) "микроорганизъм"

Всяка микробиологична единица, включитено нисши фунги и вируси, клетъчн
и или неклетъчни, които могат да се размножават или да предават генетичен м
атериал;

(16) "генномодифицирани микроорганизми"

Микроорганизми, чиито генетичен материал е променен по смисъла на член 2, 
параграф 2 от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета10;

(17) "зона"

Група от държави-членки, съгласно определението в приложение І, за които се
приема, че се характеризират с относително сходни земеделски, фитосанитарн
и и екологични (включително климатични) условия;

(18) "добра растителнозащитна практика"

Практика, при която обработката на определена култура с продукти за растител
на защита, в съответствие с условията за тяхната разрешена употреба, се подби
ра, дозира и извършва във времето, така че да се гарантира оптимална ефикасн
ост с минимално необходимо количество при надлежно отчитане на местните
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условия и възможностите за културен и биологичен контрол;

(19) "добра екологична практика"

Практика в областта на растителната защита, при която продуктите за растител
на защита се използват и прилагат по начин, по който околната среда се замър
сява само с възможно най-малкото количество от съответния продукт;

(20) "добра лабораторна практика"

Практика, съответстваща на определението в Директива 2004/10/ЕО11;

(21) "защита на данни"

Защитата на данни се прилага за резултатите от изпитване или проучване, кога
то собственикът на резултатите има право да възпрепятства използването им в
полза на друго лице. 

ГЛАВА II
Активни вещества, растителнозащитни вещества, синергизи

ращи вещества и коформуланти

РАЗДЕЛ 1
Активни вещества

Подраздел 1
Изисквания и условия за одобрение

Член 4
Критерии за одобряване на активни вещества

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 взем
ат предвид критериите за одобрение, определени в точки 2 и 3 от същото прил
ожение, продуктите за растителна защита, съдържащи съответното активно ве
щество, ще отговарят на условията, предвидени в параграфи 2 и 3.

2. Остатъчните количества от продуктите за растителна защита, прилагани в съот
ветствие с добрата растителнозащитна практика, отговарят на следните изискв
ания: 

а) не оказват никакво вредно въздействие върху здравето на хората, в т.ч. уя
звими групи, или върху здравето на животните, като се отчитат известнит
е кумулативни и синергични въздействия, когато са налице методи за оце
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нка на тези въздействия, или върху подпочвените води;

б) не оказват никакво недопустимо въздействие върху околната среда;

в) за остатъчни количества с токсикологично или екологично значение, тря
бва да са налице общо използвани методи за тяхното измерване.

3. Употребата на продукти за растителна защита, прилагани в съответствие с доб
рата растителнозащитна практика, и като се вземат предвид обичайните услови
я на употреба, отговаря на следните изисквания:

а) употребата е достатъчно ефективна;

б) няма непосредствено или забавено вредно въздействие върху здравето на
хората или животните, пряко чрез питейна вода, храна, фураж или възду
х, или последици на работното място, или чрез други косвени въздействи
я, като се отчитат известните кумулативни и синергични въздействия, ког
ато са налице методи за оценка на такива въздействия, или вредно въздей
ствие върху подпочвените води;

в) не оказва никакво недопустимо въздействие върху растения или растител
ни продукти;

г) не причиняват ненужни страдания и болка на подлежащи на контрол гръ
бначни животни;

д) не оказва никакви недопустими въздействия върху околната среда, като с
е обръща особено внимание на следното:

(i) съдбата и разпространението на продукта за растителна защита в ок
олната среда, особено по отношение на замърсяването на повърхно
стни води, в т.ч. естуарни и крайбрежни води, питейни води, подпо
чвени води, въздух и почва;

(ii) въздействието на продукта за растителна защита върху видове, коит
о не са обект на действието му;

(iii) въздействието на продукта за растителна защита върху биологичнот
о разнообразие.

4. За одобрението на активно вещество, изискванията по параграфи 1, 2 и 3 се сч
итат за изпълнени, когато това е установено по отношение на една или повече
представителни употреби на най-малко един продукт за растителна защита, съд
ържащ съответното активно вещество. 

5. По отношение на здравето на хората, никакви събрани при хора данни не се из
ползват за понижаване на границите на безопасност, определени въз основа на
изпитвания или проучвания върху животни.

Член 5
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Първо одобрение

Първото одобрение се издава за срок от не повече от десет години.

Член 6 
Условия и ограничения

Одобрението може да бъде обект на условия и ограничения, в т.ч.: 

а) минимална степен на чистота на активното вещество;

б) естество и максимално съдържание на някои примеси;

в) ограничения, произтичащи от оценката на информацията, посочена в член 8, к
ато се отчитат съответните земеделски, растителноздравни и екологични, в т.ч. 
климатични, условия;

г) вид на препарата;

д) начин на приложение;

е) представяне на държавите-членки и на Европейския орган по безопасност на х
раните, оттук нататък наричан "Органа", на допълнителна потвърждаваща инф
ормация,  когато в резултат на нови научни и технически познания се установя
ват нови изисквания в хода на процеса на оценка;

ж) определяне на категории потребители, като например професионални и непро
фесионални потребители;

з) определяне на места, на които при специфични условия могат да се разрешават
продукти за растителна защита, съдържащи активното вещество;

и) необходимост от налагане на мерки за намаляване на риска и за контрол след у
потреба;

й) всякакви други специални условия, произтичащи от оценката на предоставенат
а информация в контекста на настоящия регламент.

Подраздел 2
Процедура за одобрение

Член 7
Заявление

1. Заявлението за одобрение на активно вещество или за изменение на условията
на одобрение се представя от производителя на активното вещество пред държ
ава-членка (оттук нататък наричана "държава-членка докладчик"). Към заявлен
ието се прилагат пълно и обобщено досие, съгласно предвиденото в член 8, па
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раграфи 1 и 2, или писмо за достъп до такива досиета, или научно мотивирана
обосновка за непредоставянето на определени части от тези досиета. Чрез посо
чените приложения се доказва, че активното вещество отговаря на критериите
за одобрение, определени в член 4.

Може да се представя съвместно заявление от сдружение на производители, оп
ределено от производителите с цел спазване на изискванията на настоящия рег
ламент.

2. В 14-дневен срок след получаване на заявлението държавата-членка докладчик
изпраща на заявителя обратна разписка, като посочва датата на получаване на
заявлението.

3. При представяне на заявлението заявителят може, съгласно член 60, да поиска
някои части от досиетата по параграф 1 да се считат за поверителни. За всеки д
окумент или част от документ той обяснява причините, поради които документ
ът или частта от даден документ следва да се считат за поверителни.

Същевременно същият представя евентуално искане за защита на данните съгл
асно член 56.

След като предостави на заявителя възможност да представи забележки относн
о решението, което възнамерява да приеме, държавата-членка докладчик взема
решение коя информация да се счита за поверителна. Тя информира заявителя
и Органа за решението си.

Член 8
Досиета

1. Обобщеното досие включва следното: 

а) Данни за една или повече представителни употреби при широко разпрост
ранена култура във всяка зона на най-малко един продукт за растителна з
ащита, съдържащ активното вещество, които доказват, че са изпълнени и
зискванията по член 4; когато представените данни не се отнасят за всичк
и зони или се отнасят за кулутура, която не е широко разпространена, сле
два да се представи обосновка на този подход;

б) за всяко от изискванията във връзка с данни за активното вещество, посо
чени в член 75, параграф 1, буква б), обобщенията и резултатите от изпит
ванията и проучванията, името на техния собственик и на лицето или инс
титута, извършил изпитванията и проучванията;

в) за всяко от изискванията във връзка с данни за продукта за растителна за
щита, посочени в член 75, параграф 1, буква б), обобщенията и резултати
те от изпитванията и проучванията, името на техния собственик и на лиц
ето или института, извършил изпитванията и проучванията, които са от з
начение за оценката на критериите по член 4 за един или повече продукт
и за растителна защита, които са представителни за употребите, посочени
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в буква а), като се има предвид обстоятелството, че липсата на данни в до
сието, съгласно предвиденото в параграф 2, вследствие на ограничената г
ама от предлагани представителни употреби на активното вещество, мож
е да доведе до ограничения в одобрението;

г) контролен списък, доказващ пълнотата на досието по параграф 2;

д) причините, поради които докладите за изпитване и проучване са необход
ими за първото одобрение на активното вещество или за изменение на ус
ловията, посочени в одобрението;

е) оценка на цялата представена информация.

2. Пълното досие съдържа пълния текст на отделните доклади за изпитване и про
учване относно цялата информация по параграф 1, букви б) и в). То не съдърж
а евентуални доклади за изпитвания или проучвания, при които активното вещ
ество или продуктът за растителна защита са прилагани умишлено при хора. 

3. Форматът на обобщеното и пълното досие се определя в съответствие с проце
дурата по член 76, параграф 2. 

Изискванията по член 8, параграф 1 по отношение на данни се определят в рег
ламенти, приети в съответствие с процедурата по член 76, параграф 2, и включ
ват изискванията за активни вещества и продукти за растителна защита, посоче
ни в приложения ІІ и ІІІ към Директива 91/414/ЕИО, с евентуално необходими
те изменения. Сходни изисквания за данни се определят за растителнозащитни
те и синергизиращите вещества в съответствие с процедурата по член 76, параг
раф 3.

Член 9
Допустимост на заявлението

1. В 30-дневен срок след получаване на заявлението, държавата-членка докладчи
к проверява с помощта на контролния списък по член 8, параграф 1, буква г) д
али досиетата, представени заедно със заявлението, съдържат всички елемент
и, предвидени в член 8. 

2. При липса на един или повече елементи от предвидените в член 8 държавата-ч
ленка информира заявителя, като определя срок за тяхното представяне. 

Ако в края на посочения срок заявителят не е представил липсващите елемент
и, държавата-членка докладчик информира заявителя, че заявлението му е недо
пустимо.

По всяко време може да се представи ново заявление за същото вещество.

3. Когато досиетата, представени заедно със заявлението, съдържат всички елеме
нти, предвидени в член 8, държавата-членка докладчик уведомява заявителя, К
омисията, другите държави-членки и Органа за допустимостта на заявлението
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и започва оценка на активното вещество. 

След получаване на посоченото уведомление, заявителят незабавно изпраща о
бобщеното и пълното досие на останалите държави-членки, Органа и Комисия
та.

Член 10
Достъп до обобщеното досие

Органът незабавно предоставя на обществеността достъп до обобщеното досие по член
8, параграф 1, с изключение на информацията, която е поверителна съгласно член 60.

Член 11
Проектодоклад за оценка

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 докл
ад (оттук нататък наричан "проектодоклад за оценка"), в който се дава оценка
дали може да се очаква активното вещество да отговаря на изискванията по чл
ен 4.

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

Държавата-членка може да се допитва до Органа.

2. Форматът на проектодоклада за оценка се определя в съответствие с процедура
та по член 76, параграф 2.
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Член 12
Заключение на Органа

1. Органът изпраща получения от държавата-членка докладчик проектодоклад за
оценка до заявителя, другите държави-членки и Комисията. 

Той предоставя достъп на обществеността до проектодоклада, след като е пред
оставил на заявителя двуседмичен срок да поиска, съгласно член 60, някои час
ти от проектодоклада за оценка да се считат за поверителни. 

Органът предоставя 90-дневен срок за представяне на писмени забележки. 

По целесъобразност, Органът организира допитване до специалисти, в т.ч. спе
циалисти от държавата-членка докладчик.

2. В 90-дневен срок след изтичането на срока по параграф 1 на настоящия член, 
Органът приема заключение по въпроса дали може да се очаква активното вещ
ество да отговаря на изискванията по член 4 и съобщава заключението си на за
явителя, държавите-членки и Комисията. 

По целесъобразност, в заключението си Органът разглежда възможностите за с
мекчаване на риска, които са установени в проектодоклада за оценка. 

3. Когато Органът се нуждае от допълнителна информация, той определя срок, в
който заявителят да предостави тази информация. В такъв случай предвидения
т в параграф 2 90-дневен срок се удължава с допълнително предоставения от О
ргана срок. Органът информира за това Комисията и държавите-членки.

Органът може да поиска Комисията да се консултира с референтна лаборатори
я на Общността, определена съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 с цел извър
шване на проверка дали предлаганият от заявителя аналитичен метод за опреде
ляне на остатъчните количества е задоволителен и отговаря на изискванията п
о член 29, параграф 1, буква е) от същия регламент. По искане на референтната
лаборатория на Общността, заявителя предоставя образци и аналитични станда
рти.

4. Органът определя формата за заключението си, което включва подробна инфо
рмация за процедурата на оценка и за свойствата на съответното активно веще
ство.

Член 13
Регламент за одобрение

1. В 6-месечен срок след получаване от Органа на заключението по член 12, пара
граф 2, Комисията представя на комитета по член 76, параграф 1 доклад (оттук
нататък наричан "доклад за преразглеждане"), като взема под внимание изготв
ения от държавата-членка докладчик проектодоклад за оценка по член 11 и зак
лючението на Органа по член 12.
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На заявителя се предоставя възможност да представи забележки по доклада за
преразглеждане. 

2. Въз основа на предвидения в параграф 1 доклад за преразглеждане, други факт
ори, които е законосъобразно да бъдат взети под внимание, и предохранителни
я принцип, когато важат условията, определени в член 7, параграф 1 от Реглам
ент (ЕО) № 178/2002, се приема регламент в съответствие с процедурата по чле
н 76, параграф 3, в който се предвижда, че:

а) определено активно вещество се одобрява, съобразно условията и ограни
ченията, посочени в член 6;

б) определено активно веществоне се одобрява, или

в) условията на одобрението се изменят.

3. Комисията поддържа списък на одобрените активни вещества.

Подраздел 3
Подновяване и преразглеждане

Член 14
Подновяване на одобрение

1. При подаване на заявление, одобрението на активно вещество се подновява, ко
гато се установи, че са изпълнени критериите по член 4. 

Член 4 се счита за спазен, когато е установено, че са изпълнени предвидените в
него критерии по отношение на една или повече представителни употреби на н
ай-малко един продукт за растителна защита, съдържащ съответното активно в
ещество.

Такова подновяване на одобрението може да включва условия и ограничения, 
предвидени в член 6.

2. Подновяването е безсрочно. 

Член 15
Заявление за подновяване

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 първот
о одобрение.

2. При подаване на заявление за подновяване, заявителят посочва новите данни, 
които възнамерява да представи, и доказва тяхната необходимост поради нали
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чието на изисквания във връзка с данни или критерии, които не са били прило
жими към момента на първото одобрение на активното вещество, или поради
обстоятелството, че искането му е за получаване на изменено одобрение. Съще
временно той представя график на всички евентуални нови и текущи проучван
ия.

Заявителят мотивирано посочва частите от представената информация, които д
а се считат за поверителни съгласно член 60.

Член 16
Достъп до заявлението за подновяване

Органът незабавно предоставя на обществеността достъп до предоставената от заявите
ля информация по член 15, с изключение на информацията, обявена за поверителна съг
ласно член 60.

Член 17
Удължаване на срока за одобрение до времетраенето на процедурата

Когато по причини извън контрола на заявителя има вероятност одобрението да изтече
преди да е взето решение за подновяване, се приема регламент в съответствие с процед
урата, предвидена в член 76, параграф 3, с който изтичането се отсрочва за срок, достат
ъчен за разглеждане на заявлението. По-конкретно, такъв регламент се приема, когато
заявителите не биха могли да спазят изискването за тригодишно предизвестие, предвид
ено в член 15, параграф 1, тъй като активното вещество е било включено в приложение
І към Директива 91/414/ЕИО за срок, който е изтекъл по-рано от три години след датат
а на прилагане на настоящия регламент.

Продължителността на този срок се установява въз основа на следното:

а) необходимото време за предоставяне на исканата информация;

б) необходимото време за приключване на процедурата;

в) необходимостта да се гарантира съставянето на последователна работна прогр
ама в съответствие с предвиденото в член 18.

Член 18 
Работна програма

Комисията може да установи работна програма, обединяваща сходни активни веществ
а. Тази програма може да изисква заинтересованите страни да представят всички необх
одими данни на Комисията, Органа и държавите-членки в срок, предвиден в програмат
а. 

Програмата включва следното:

а) процедурите за представяне и оценка на заявления за подновяване на одобрени
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я;

б) необходимите данни, които следва да се представят;

в) сроковете за представяне на такива данни;

г) правила за представянето на нова информация;

д) правила относно исканията за поверителност в съответствие с член 60.

Член 19
Мерки по прилагане

С регламент, приет в съответствие с процедурата по член 76, параграф 3, се определят
необходимите разпоредби за прилагане на процедурата за подновяване и преразглежда
не, включително, по целесъобразност, за изпълнението на работна програма съгласно п
редвиденото в член 18.

Член 20
Регламент за подновяване

1. В съответствие с процедурата по член 76, параграф 3 се приема регламент, в ко
йто се предвижда, че:

а) одобрението на активно вещество се подновява, по целесъобразност, съо
бразно определени условия и ограничения; или

б) одобрението на активно вещество не се подновява.

2. Когато причините да не се поднови одобрението го позволяват, в регламента п
о параграф 1 се предвижда гратисен период за използване на складови налично
сти от съответния продукт за растителна защита, чиято продължителност не пр
отиворечи на нормалния период на употреба на продукта за растителна защит
а.

Член 21 
Преразглеждане на одобрение

1. Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на активно вещес
тво. 

Когато тя счита, че са налице данни, сочещи, че веществото вече не удовлетво
рява критериите по член 4, или че не е предоставена необходима допълнителна
информация в съответствие с член 6, буква е), тя информира държавите-членк
и, Органа и производителя на активното вещество, като определя срок, в който
производителят да представи забележките си.

2. Комисията може да иска от Органа становище или научно, или техническо съд
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ействие. Органът предоставя на Комисията становището си или резултатите от
работата си в 3-месечен срок след отправяне на искането.

3. Когато Комисията заключи, че вече не се удовлетворяват критериите по член
4, или че не е предоставена необходима допълнителна информация в съответст
вие с член 6, буква е), се приема регламент за отнемане или изменение на одоб
рението в съответствие с процедурата по член 76, параграф 3. 

Прилагат се разпоредбите на член 20, параграф 2.
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Подраздел 4
Дерогации

Член 22 
Нискорискови активни вещества

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 растителна защита, съдържащи това вещес
тво, ще създават само нисък риск за здравето на хората и животните и за околн
ата среда, съгласно предвиденото в член 46, параграф 1. 

2. Прилагат се разпоредбите на член 4, параграф 4 и членове от 6 до 21.

Член 23
Критерии за одобряване на основни вещества

1. Основни вещества се одобряват в съответствие с разпоредбите на параграфи от
2 до 6. В отклонение от разпоредбите на член 5, одобрението е безсрочно. По с
мисъла на посочените параграфи, основно вещество е активно вещество, което

а) не се използва преимуществено като продукт за растителна защита, но

б) независимо от това има известна употреба като продукт за растителна за
щита, пряко или в продукт, състоящ се от веществото и обикновен разред
ител,

в) не е потенциално опасно вещество, и

г) не се предлага пряко на пазара за употреба като продукт за растителна за
щита.

2. В отклонение от разпоредбите на член 5, основно вещество се одобрява, когат
о съответните оценки, извършени съгласно други законодателни актове на Об
щността, регулиращи употребата на това вещество за цели, различни от продук
т за растителна защита, показват, че веществото не оказва нито непосредствен
о, нито забавено вредно въздействие върху здравето на хората или животните, 
нито недопустимо въздействие върху околната среда.

3. Заявление за одобряване на основно вещество се представя пред Комисията от
всяка заинтересована страна или от държава-членка. 

Заявлението се съпътства от следната информация:

а) евентуални оценки, извършени съгласно други законодателни актове на
Общността, регулиращи употребата на веществото; или
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б) информация, сочеща, че веществото не оказва нито непосредствено, нито
забавено вредно въздействие върху здравето на хората или животните, ни
то недопустимо въздействие върху околната среда.

4. Комисията може да иска от Органа становище или научно, или техническо съд
ействие. Органът предоставя на Комисията становището си или резултатите от
работата си в 3-месечен срок след отправяне на искането.

5. Прилагат се разпоредбите на членове 6 и 13. 

6. Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на основно вещес
тво. 

Когато тя счита, че са налице данни, сочещи, че веществото вече не удовлетво
рява критериите по параграфи 1 и 2, тя информира държавите-членки, Органа
и заинтересованото лице, като определя срок, в който същите да представят за
бележките си.

Комисията иска от Органа становище или научно, или техническо съдействие. 
Органът предоставя на Комисията становището си или резултатите от работата
си в 3-месечен срок след отправяне на искането.

Когато Комисията заключи, че вече не се удовлетворяват критериите по парагр
аф 1, се приема регламент за отнемане или изменение на одобрението в съотве
тствие с процедурата по член 76, параграф 3. Прилагат се разпоредбите на член
20, параграф 2.

Член 24
Критерии за одобряване на вещества кандидати за заместване

1. В отклонение от разпоредбите на член 5 и член 14, параграф 2, активно вещест
во, което отговаря на критериите по член 4, се одобрява за период, ненадвиша
ващ седем години, когато други вече одобрени активни вещества са значителн
о по-малко токсични за потребителите или боравещите с тях лица или предста
вляват значително по-малки рискове за околната среда. При извършване на оц
енката се вземат под внимание критериите, определени в точка 4 от приложен
ие ІІ.

Такова вещество се нарича оттук нататък "вещества кандидати за заместване".

2. Прилагат се разпоредбите на член 4, параграф 4 и членове от 6 до 21. 

РАЗДЕЛ 2
Растителнозащитни и синергизиращи вещества

Член 25
Одобряване на растителнозащитни и синергизиращи вещества
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1. Растителнозащитно или синергизиращо вещество се одобрява, когато същото
отговаря на условията по член 4.

2. Прилагат се разпоредбите на членове от 5 до 21.

Член 26 
Вече съществуващи на пазара растителнозащитни и синергизиращи веществ

а

В срок от 5 години след влизането в сила на настоящия регламент се приема регламент
в съответствие с процедурата по член 76, параграф 3, с който се установява работна пр
ограма за постепенното преразглеждане на съществуващите на пазара растителнозащи
тни и синергизиращи вещества към момента на влизане в сила на посочения регламен
т. Регламентът включва разпоредби относно изискванията по отношение на данните, у
ведомлението, оценката и процедурите за вземане на решения. Той предвижда заинтер
есованите страни да представят в определен срок всички необходими данни на Комиси
ята, Органа и държавите-членки.

РАЗДЕЛ 3
Недопустими коформуланти

Член 27
Забрана

1. Коформулант се забранява, когато е установено, че:

а) остатъчните количества вследствие на прилагането му в съответствие с д
обрата растителнозащитна практика оказват вредно въздействие върху зд
равето на хората или животните или върху подпочвените води, или недоп
устимо въздействие върху околната среда; или

б) употребата му в съответствие с добрата растителнозащитна практика, и к
ато са взети предвид реалистичните нормални условия на употреба, оказв
а вредно въздействие върху здравето на хората или животните или недоп
устимо въздействие върху растения, растителни продукти или околната с
реда.

2. Забранените съгласно параграф 1 коформуланти се включват в приложение ІІІ
в съответствие с процедурата по член 76, параграф 3. 
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ГЛАВА III
Продукти за растителна защита

Раздел 1
Разрешение

Подраздел 1
Изисквания и съдържание

Член 28
Разрешение за пускане на пазара и употреба

1. Продукт за растителна защита не се пуска на пазара или не се употребява, осве
н ако е разрешен в съответната държава-членка съобразно разпоредбите на нас
тоящия регламент.

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1, не се изисква разрешение в следн
ите случаи:

а) употреба на продукти за растителна защита, съдържащи само и изключит
елно едно или повече основни вещества;

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

в) производство, съхранение или транспортиране на продукт за растителна з
ащита, предназначен за употреба в друга държава-членка, при условие че
продуктът е разрешен в тази държава-членка и държавата-членка по мест
опроизводство, съхранение или транспортиране на продукта е определил
а изисквания, които да гарантират, че продуктът за растителна защита не
се употребява на нейна територия.  

Член 29
Изисквания

1. Продукт за растителна защита се разрешава, само когато същият отговаря на с
ледните изисквания: 

а) съдържащите се в него активни, растителнозащитни и синергизиращи ве
щества са одобрени;

б) когато съдържащото се в продукта за растителна защита активно, растите
лнозащитно или синергизиращо вещество е произведено от лице или в съ
ответствие с производствен процес, различни от посочените в досието, в
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ъз основа на което е одобрено съответното вещество, и активното, растит
елнозащитно или синергизиращо вещество не се отклонява съществено о
т спецификацията, включена в регламента за одобрение на съответното в
ещество, и не оказва повече вредни въздействия по смисъла на член 4, па
раграфи 2 и 3, поради примесите си, отколкото ако е било произведено в
съответствие с посочения в досието производствен процес;

в) съдържащите се в него коформуланти не са забранени съгласно член 27;

г) въз основа на текущите научни и технически познания, продуктът за раст
ителна защита отговаря на изискванията, предвидени в член 4, параграф
3;

д) естеството и количеството на съдържащите се в него активни, растително
защитни и синергизиращи вещества и, по целесъобразност, евентуалните
токсикологично, екотоксикологично и екологично съществени примеси
и коформуланти могат да се определят чрез подходящи методи;

е) остатъчните количества от продукта за растителна защита вследствие на
неговите разрешени употреби, които са от токсикологично, екотоксиколо
гично и екологично значение, могат да се определят чрез подходящи всео
бщо използвани методи; 

ж) физичните и химичните му свойства са определени и се считат за приемл
иви за съответната употреба и съхранение на продукта; 

з) за фуражни и хранителни култури, по целесъобразност, максималните ни
ва на остатъчни количества за земеделските продукти, засегнати от посоч
ената в разрешението употреба, са определени или изменени в съответств
ие с Регламент (ЕО) № 396/2005.

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1, буква а), държава-членка може, в
продължение на 5 години след приемането на работната програма по член 26, 
да разрешава пускането на пазара на нейна територия на продукти за растителн
а защита, съдържащи синергизиращи и растителнозащитни вещества, които не
са одобрени, но са включени в програмата.

3. Заявителят доказва, че са спазени изискванията по параграф 1.

4. Спазването на изискванията, определени в параграф 1, буква б) и букви от г) д
о ж), се установява чрез официални или официално признати изпитвания и ана
лизи, извършени при земеделски, растителнозащитни и екологични условия, к
оито са относими към употребата на въпросния продукт за растителна защита
и са представителни за преобладаващите условия в зоната, за която е предназн
ачен продуктът.

5. По отношение на параграф 1, буква д), могат да се приемат хармонизирани мет
оди в съответствие с процедурата по член 76, параграф 3.

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

Член 30
Съдържание

1. В разрешението се определят културите и целите, за които може да се използва
продуктът за растителна защита. 

2. В разрешението се определят изискванията във връзка с пускането на пазара и
употребата на продукта за растителна защита.  Тези изисквания включват необ
ходимите условия на употреба, за да се спазват условията и изискванията, пред
видени в регламента за одобрение на активните, растителнозащитните и синер
гизиращите вещества. Разрешението включва класификация на продукта за рас
тителна защита по смисъла на Директива 1999/45/ЕО.

3. Изискванията по параграф 2 могат да включват:

а) ограничение по отношение на разпространението и употребата на продук
та за растителна защита с оглед опазване на здравето на съответните разп
ространители, потребители и работници;

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

Член 31
Срок

1. Срокът на разрешението се определя в самото разрешение.  Срокът на разреше
ние се определя, ако са одобрени всички съдържащи се в продукта за растител
на защита активни, растителнозащитни и синергизиращи вещества.

2. Разрешения могат да се дават за по-кратки срокове, за да се синхронизира прео
ценката на сходни продукти с цел извършване на сравнителна оценка на проду
кти, съдържащи вещества кандидати за замяна, съгласно предвиденото в член
48.

3. След подновяване на одобрението на активно, растителнозащитно или синерги
зиращо вещество, съдържащо се в продукт за растителна защита, се дава допъл
нителен 9-месечен срок, за да може да се извърши проверката, предвидена в чл
ен 42.

Подраздел 2
Процедура
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Член 32
Заявление за разрешение

1. Лице, което желае да пусне на пазара продукт за растителна защита, подава, ли
чно или чрез представител, заявление за разрешение до всяка държава-членка, 
в която продуктът за растителна защита е предназначен да бъде пуснат на паза
ра. 

2. Заявлението включва следното:

а) списък на зоните и на държавите-членки, в които заявителят е подал заяв
ление;

б) предложение относно това коя държава-членка заявителят очаква да разг
леда заявлението в съответната зона;

в) заверен екземпляр от евентуални вече издадени в държава-членка разреш
ения за същия продукт за растителна защита.

3. Към заявлението се прилага следното: 

а) за съответния продукт за растителна защита, пълно и обобщено досие за
всяка точка от изискванията по отношение на данни за продукта за расти
телна защита;

б) за всяко активно, растителнозащитно и синергизиращо вещество, съдърж
ащо се в продукта за растителна защита, пълно и обобщено досие за всяк
а точка от изискванията по отношение на данни за активното, растително
защитното и синергизиращото вещество; и

в) за всяко изпитване или изследване, извършено върху гръбначни животни, 
обосновка на предприетите мерки за избягване на дублиращо изпитване;

г) причините, поради които представените доклади за изпитвания и изследв
ания са необходими за първото разрешение или за изменения на условият
а на разрешението.

4. При подаване на заявлението, заявителят може, съгласно член 60, да поиска оп
ределени части от досието по параграф 3 да се считат за поверителни. За всеки
документ или част от документ, той обяснява причините, поради които докуме
нтът или частта от даден документ следва да се считат за поверителни.

Същевременно той представя евентуални искания за защита на данните съглас
но член 56, параграф 3.

След като предостави на заявителя възможност да представи забележки относн
о решението, което възнамерява да приеме, държавата-членка докладчик взема
решение коя информация да се счита за поверителна. Тя информира заявителя
и Органа за решението си.
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5. При поискване от държавата-членка, заявителят подава заявлението си на наци
оналните или официални езици на съответната държава-членка или на един от
тези езици.

При поискване, заявителят предоставя на държавата-членка образци от продук
та за растителна защита и аналитични стандарти на съставките му. 

Член 33
Освобождаване от задължение

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

2. Въпреки това, заявителите, за които се отнасят разпоредбите на параграф 1, пр
едоставят следната информация:

а) информацията, която е необходима, за да се индивидуализира активното, 
растителнозащитното или синергизиращото вещество, когато същите са
одобрени, и да се установи дали са спазени условията за одобрение и усл
овията по член 29, параграф 1, буква б), по целесъобразност;

б) данните, които са необходими, за да се докаже, че продуктът за растителн
а защита има съпоставими въздействия спрямо продукта за растителна за
щита, за който заявителите предоставят достъп до защитените данни.

Член 34
Държава-членка, разглеждаща заявлението

Заявлението се разглежда от държавата-членка, предложена от заявителя, освен ако др
уга държава-членка в същата зона се съгласи да го разгледа. Държавата-членка, която
ще разглежда заявлението, информира заявителя.

При поискване от държавата-членка, разглеждаща заявлението, другите държави-членк
и в същата зона, в която е подадено заявлението, сътрудничат, за да осигурят справедл
иво разделение на работното натоварване.

Другите държави-членки в зоната, в която е подадено заявлението, се въздържат от пр
идвижване на досието, докато държавата-членка, разглеждаща заявлението, даде своят
а оценка.

Член 35
Разглеждане

1. Държавата-членка, разглеждаща заявлението, дава независима, обективна и пр
озрачна оценка въз основа на текущите научни и технически познания.  
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Тя прилага еднообразните принципи за оценка и разрешаване на продукти за р
астителна защита, посочени в член 29, параграф 6, за да установи дали продукт
ът за растителна защита отговаря на изискванията, предвидени в член 29, когат
о продуктът се използва в съответствие с член 52, при всички реалистични нор
мални условия на употреба, и какви са последствията от употребата му при раз
решените условия.

Държавата-членка, разглеждаща заявлението, предоставя своята оценка на дру
гите държави-членки в същата зона, в която е подадено заявлението.

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

3. В отклонение от разпоредбите на параграф 2 и съобразно законодателството н
а Общността, могат да се налагат допълнителни условия, що се отнася до изис
кванията, посочени в член 30, параграф 3.

Член 36
Срок за разглеждане

1. Държавата-членка, разглеждаща заявлението, решава в срок от дванадесет мес
еца от получаването му дали са изпълнени изискванията за даване на разрешен
ие.

Когато държавата-членка се нуждае от допълнителна информация, тя определя
срок, в който заявителят да я предостави. В такъв случай дванадесетмесечният
срок се удължава с допълнителния срок, даден от държавата-членка.

2. Сроковете, предвидени в параграф 1, временно спират да текат, докато трае пр
оцедурата, определена в член 37.

3. При заявление за разрешение на продукт за растителна защита, който съдържа
все още неодобрено активно вещество, държавите-членки започват оценката, в
еднага щом се получи проектодокладът за оценка, посочен в член 12, параграф
1. В такъв случай държавата-членка взема решение по заявлението най-късно д
о шест месеца, след като активното вещество бъде одобрено. 

Член 37
Оценка на равностойността по член 29, параграф 1, буква б)

1. Когато е необходимо да се установи дали даден продукт за растителна защита
е съобразен с член 29, параграф 1, буква б), това се оценява от държавата-член
ка, която е действала в качеството на докладчик за активното, растителнозащи
тно или синергизиращо вещество, определена в член 7, параграф 1 и оттук нат
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атък наричана "държавата-членка докладчик". Заявителят предоставя всички не
обходими данни на тази държава-членка.

2. След като даде на заявителя възможност да представи своите забележки, които
заявителят съобщава също и на държавата-членка, разглеждаща заявлението, д
ържавата-членка докладчик приема заключение, което съобщава на Комисият
а, на другите държави-членки и на заявителя. 

3. Когато държавата-членка, разглеждаща заявлението за разрешение, не е съглас
на със заключението на държавата-членка докладчик, тя информира заявителя, 
другите държави-членки и Комисията, като заявява причините за това.

Държавата-членка, разглеждаща заявлението за разрешение, и държавата-член
ка докладчик се стремят да постигнат съгласие доколко са спазени разпоредбит
е на член 29, параграф 1, буква б).  Те предоставят на заявителя възможност да
представи своите забележки. 

4. Когато съответните държави-членки не постигат съгласие в срок от 90 дни, дъ
ржавата-членка, разглеждаща заявлението за разрешение, представя въпроса н
а Комисията. Решение относно това дали са спазени условията, определени в ч
лен 29, параграф 1, буква б), се взема в съответствие с процедурата, посочена в
член 76, параграф 2. 90-дневният срок започва да тече на датата, на която държ
авата-членка, разглеждаща заявлението за разрешение, е информирала държава
та-членка докладчик, че не е съгласна със заключението на последната, в съотв
етствие с параграф 3.

Преди да бъде взето такова решение, Комисията може да поиска становището
на Органа, или научна или техническа помощ, като те й се предоставят в срок
от три месеца от поискването.  

5. Изчерпателни правила за прилагане на параграфи от 1 до 4 могат да бъдат уста
новявани в съответствие с процедурата, посочена в член 76, параграф 3, след д
опитване до Органа.

Член 38
Докладване и обмен на информация относно заявленията за разрешение

1. Държавите-членки съставят досие за всяко заявление. Всяко досие съдържа сле
дните документи:

а) екземпляр от заявлението; 

б) доклад, съдържащ информация за оценката и решението за продукта за ра
стителна защита;

в) архив на административните решения, взети от държавата-членка относн
о заявлението, и документацията, предвидена в член 32, параграф 3, заедн
о с обобщение на последната. 
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2. При поискване, държавите-членки незабавно предоставят на другите държави-
членки, на Органа и на Комисията досие, съдържащо документацията, предвид
ена в параграф 1, букви а), б) и в).

3. При поискване, заявителите предоставят на държавите-членки, на Органа и на
Комисията копие от документацията за подаване със заявление по член 32, пар
аграф 2 и член 33.

Подраздел 3
Взаимно признаване на разрешения

Член 39
Взаимно признаване

1. Притежателят на разрешение може да подаде заявление за разрешение за същи
я продукт за растителна защита и за същата употреба в друга държава-членка п
о процедурата за взаимно признаване, предвидена в настоящия подраздел, в сл
едните случаи:

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

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

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

Член 40
Разрешение

1. Държавата-членка, пред която е подадено заявление по член 39, разрешава съо
тветния продукт за растителна защита при същите условия, включително с кла
сификация по смисъла на Директива 1999/45/EО, както отправната държава-чл
енка.

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1 и съобразно законодателството н
а Общността, могат да се налагат допълнителни условия, що се отнася до изис
кванията, посочени в член 30, параграф 3.

Член 41
Процедура

1. Към заявлението се прилагат:
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а) заверен екземпляр от разрешението, дадено от отправната държава-членк
а;

б) официално заявление, че продуктът за растителна защита е идентичен на
разрешения от отправната държава-членка;

в) обобщение на досието, съгласно изискванията на член 32, параграф 3.

2. Държавата-членка, до която е подадено заявление по член 39, взема решение п
о заявлението в 90-дневен срок.  

Подраздел 4
Подновяване и отнемане

Член 42
Подновяване на разрешение

1. Разрешение се подновява въз основа на заявление от притежателя на разрешен
ието, ако все още са спазени условията, предвидени в член 29.

Заявлението се подава най-късно една година преди изтичането на разрешение
то, освен когато заявителите не могат да спазят този срок, тъй като въпроснот
о активно вещество е било включено в Приложение І към Директива 91/414/Е
ИО за период, изтекъл по-малко от година след датата на прилагане на настоя
щия регламент.

2. Заявлението се съпътства от следната информация:

а) екземпляр от разрешението на продукта за растителна защита,

б) доклад за резултатите от наблюдението, когато разрешението е било подл
ожено на наблюдение.

3. В срок от три месеца от подновяването на одобрението на активно,  растителн
озащитно или синергизиращо вещество, съдържащо се в продукта за растителн
а защита, заявителят представя следната информация:

а) всякаква нова информация, изисквана в резултат на изменения в изискван
ията или критериите за данните;

б) обосновка, че представяните нови данни са резултат на изисквания или к
ритерии за данни, които не са били в сила, когато е било дадено разреше
нието на продукта за растителна защита; 

в) всяка необходима информация, за да се докаже, че продуктът за растител
на защита отговаря на изискванията, определени в регламента за подновя
ване на одобрението на съдържащото се в него активно, растителнозащит
но или синергизиращо вещество.
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4. Държавите-членки проверяват дали всички продукти за растителна защита, съд
ържащи съответното активно, растителнозащитно или синергизиращо веществ
о, отговарят на всички условия и ограничения, предвидени в регламента за под
новяване на одобрението по член 20.

Държавата-членка, действала в качеството на докладчик за активното, растите
лнозащитно или синергизиращо вещество, координира изпълнението на прове
рката за съответствие и оценяването на резултатите. Проверката за съответстви
е се извършва в срока, определен в регламента за подновяването на одобрение
то.

5. Насоки за организиране на проверки за съответствие могат да бъдат установен
и съгласно процедурата по член 76, параграф 2. 

6. Държавите-членки вземат решение относно подновяването на разрешението н
ай-късно девет месеца след подновяването на одобрението на активното, расти
телнозащитно или синергизиращо вещество, съдържащо се в продукта. 

7. Когато, по причини извън контрола на притежателя на разрешението, решение
относно подновяването на разрешението не е взето преди изтичането на срока
му, въпросната държава-членка удължава разрешението за срока, необходим за
приключване на разглеждането и вземане на решение относно подновяването.

Член 43
Отнемане или изменение на разрешение

1. Държавите-членки могат да преразгледат дадено разрешение по всяко време, к
огато са налице данни, че някое от изискванията по член 29 вече не се удовлет
ворява.  

2. Когато държава-членка възнамерява да отнеме или да измени дадено разрешен
ие, тя информира притежателя на разрешението и му дава възможност да пред
стави забележки. 

Държавата-членка може да изиска от притежателя на разрешението да предост
ави допълнителна информация.
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3. Държавата-членка отнема или изменя разрешението, в зависимост от случая, к
огато:

а) изискванията, посочени в член 29, вече не се удовлетворяват;

б) е била представена невярна или подвеждаща информация относно фактит
е, въз основа на които е дадено разрешението;

в) не е изпълнено условие, включено в разрешението. 

4. Когато държава-членка отнема или изменя разрешение в съответствие с парагр
аф 3, тя незабавно уведомява притежателя на разрешението, другите държави-ч
ленки, Органа и Комисията. Другите държави-членки, принадлежащи към същ
ата зона, отнемат или изменят разрешението по съответен начин. По целесъоб
разност, се прилагат разпоредбите на член 45.

Член 44
Отнемане или изменение на разрешение по искане на притежателя на разрешението

1. Разрешение може да се отнема или изменя по искане на притежателя на разре
шението, който мотивира искането си.

2. Изменения могат да се разрешават, когато се установи, че продължават да се у
довлетворяват изискванията по член 29.

Член 45
Гратисен период

Когато държава-членка отнема или изменя разрешение, или не го подновява, тя може д
а разреши гратисен период за унищожаването, складирането, пускането на пазара и изп
олзването на съществуващи складови наличности. 

Когато причините за отнемането, изменението или неподновяването на разрешението г
о позволяват, гратисните периоди за използване на складови наличности от съответнит
е продукти за растителна защита се определят така, че продължителността им да не про
тиворечи на нормалния срок на употреба на продукта за растителна защита.

Подраздел 5
Особени случаи

Член 46
Пускане на пазара и използване на нискорискови продукти за растителна защита

1. Когато всички активни вещества, съдържащи се в продукт за растителна защит
а, са вещества, посочени в член 22 ("нискорискови активни вещества"), в откло
нение от разпоредбите на член 29, този продукт се разрешава като нискориско
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в продукт за растителна защита, ако отговаря на следните изисквания:

а) нискорисковите активни, растителнозащитни и синергизиращи вещества, 
съдържащи се в него, са одобрени съгласно глава ІІ;

б) не съдържа потенциално опасно вещество;

в) достатъчно ефективен е;

г) не причинява ненужни страдания и болка на подлежащи на контрол гръб
начни животни;

д) съответства на разпоредбите на член 29, параграф 1, букви б), в) и букви
от д) до з).

Оттук нататък тези продукти се наричат "нискорискови продукти за растителна
защита".

2. Заявителят за разрешение на нискорисков продукт за растителна защита доказв
а, че изискванията, определени в параграф 1, са удовлетворени, и прилага към
заявлението пълно и обобщено досие за всяка точка от изискванията за данни
на активното вещество и на продукта за растителна защита.

3. Държавата-членка решава в срок от 90 дни дали да одобри заявлението за разр
ешение на нискорисковия продукт за растителна защита. 

Срокът е 60 дни, когато вече е налице разрешение от друга държава-членка, ра
зположена в същата зона, за същия нискорисков продукт за растителна защита.

Когато държавата-членка се нуждае от допълнителна информация, тя определя
срок, в който заявителят да я предостави. В такъв случай 90-дневният срок се у
дължава с допълнителния срок, даден от държавата-членка.

4. Ако не е предвидено друго, се прилагат всички разпоредби относно разрешени
ята по настоящия регламент. 

Член 47
Пускане на пазара и използване на продукти за растителна защита, съдържащи  генн

омодифициран микроорганизъм

1. Продукт за растителна защита, който съдържа микроорганизъм, попадащ в при
ложното поле на Директива 2001/18/ЕО, в допълнение към оценката по настоя
щата глава, се разглежда и в съответствие с посочената директива, що се отнас
я до генното модифициране. 

Разрешение за такъв продукт за растителна защита по настоящия регламент не
се дава, освен ако за него е дадено писменото съгласие, посочено в член 19 от  
Директива 2001/18/ЕО.

2. Ако не е предвидено друго, се прилагат всички разпоредби относно разрешени
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ята по настоящия регламент.

Член 48
Сравнителна оценка на продуктите за растителна защита, съдържащи вещества ка

ндидати за заместване

1. Държавите-членки не дават разрешение за продукт за растителна защита, съдъ
ржащ вещество кандидат за заместване, когато сравнителната оценка на риско
вете и ползите, определена в приложение ІV, показва, че:

а) за употребите, посочени в заявлението, вече съществува разрешен продук
т за растителна защита или нехимичен контролен или превантивен метод, 
който е значително по-безопасен за здравето на хората или на животните, 
или за околната среда; 

б) продуктът за растителна защита или нехимичният контролен или превант
ивен метод, посочени в буква а), не представляват съществени икономиче
ски или практически затруднения; 

в) химическото разнообразие на активните вещества е необходимото за све
ждане на проявата на резистентност у вредителя до минимум. 

2. В отклонение от разпоредбите на параграф 1, продукт за растителна защита, съ
държащ вещество кандидат за заместване, се разрешава без сравнителна оценк
а в случаите, в които е необходимо първо да се придобие опит чрез практическ
о използване на този продукт. 

Такива разрешения се дават за срок от не повече от три години.

3. Държавите-членки повтарят сравнителната оценка, предвидена в параграф 1, р
едовно и най-късно четири години след като е дадено или подновено разрешен
ието.

Въз основа на резултатите от сравнителната оценка държавите-членки запазва
т, отнемат или изменят разрешението.

4. Когато държава-членка реши да отнеме или да измени дадено разрешение съгл
асно параграф 3, отнемането или изменението влиза в сила четири години след
решението на държавата-членка или в края на срока за одобрение на веществот
о кандидат за заместване, когато този срок изтича по-рано. 

5. Ако не е предвидено друго, се прилагат всички разпоредби относно разрешени
ята по настоящия регламент.

Член 49
Удължаване на разрешения за маловажни употреби

1. По смисъла на настоящия член, маловажна употреба на продукт за растителна
защита в конкретна държава-членка означава употребата на този продукт върх
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у култура, която не е широко разпространена в тази държава-членка, или върху
широко разпространена култура, при изключителна необходимост. 

2. Притежателят на разрешението, официални или научни органи, участващи в се
лскостопански дейности, или професионални земеделски организации и профе
сионални потребители могат да искат разрешение за разширяване на обхвата н
а вече получено разрешение на продукт за растителна защита, така че да обхва
ща маловажни употреби, които не се включват в разрешението.

3. Държавите-членки разширяват обхвата на разрешението, ако:

а) предвижданата употреба е маловажна по своята същност;

б) условията, определени в член 4, параграф 3, букви б), г) и д) и член 29, па
раграф 1, буква з), са спазени;

в) разширяването на обхвата представлява обществен интерес;

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

4. Разширяването на обхвата може да бъде под формата на изменение на съществ
уващото разрешение или на отделно разрешение, съгласно административните
процедури на съответната държава-членка.

5. Когато държавите-членки разширяват обхвата на разрешение за маловажна уп
отреба, те информират притежателя на разрешението и изискват от него съотв
етно да промени етикетирането.

Ако притежателят на разрешението откаже да се съобрази с горното, държавит
е-членки гарантират пълната и конкретна информираност на потребителите от
носно инструкциите за употреба чрез официална публикация или официална и
нтернет страница.

6. Държавите-членки установяват и редовно актуализират списък на маловажнит
е употреби.

7. Ако не е предвидено друго, се прилагат всички разпоредби относно разрешени
ята по настоящия регламент.

Подраздел 6
Дерогации

Член 50
Неотложни селскостопански ситуации

1. В отклонение от разпоредбите на член 28, при особени обстоятелства държава-
членка може да разрешава за срок, не по-дълъг от 120 дни,  пускането на пазар
а на продукти за растителна защита за ограничена и контролирана употреба, ко
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гато такава мярка се счита за необходима поради фитосанитарна опасност, коя
то не може да бъде овладяна с никакви други разумни средства.

Съответната държава-членка незабавно информира другите държави-членки и
Комисията за предприетата мярка, като предоставя подробна информация за си
туацията и за всички мерки за гарантиране безопасността на потребителите.

2. Комисията може да изисква от Органа становище или научно, или техническо
съдействие.

Органът предоставя на Комисията становището си или резултатите от работата
си в едномесечен срок след отправяне на искането.

3. При необходимост, се взема решение в съответствие с процедурата, посочена в
член 76, параграф 3 

а) доколко е безопасно да се предлага на пазара обработената продукция и  

б) доколко и при какви условия държавата-членка

(i) може да удължи срока на мярката или да я повтори, или

(ii) отменя или изменя мярката.

4. Разпоредбите на параграфи от 1 до 3 не се прилагат по отношение на продукти
за растителна защита, съдържащи или съставени от генномодифицирани микр
оорганизми. 

Член 51
Изследователска и развойна дейност

1. В отклонение от разпоредбите на член 28, могат да се провеждат експерименти
или  изпитвания с изследователска или развойна цел, включващи изпускане в о
колната среда на неразрешен продукт за растителна защита, ако държавата-чле
нка, на чиято територия ще се провежда експериментът или изпитването, е оце
нила наличните данни и е дала разрешение за изпитателни цели. В разрешение
то могат да се поставят ограничения за използваните количества и обработван
ите площи, както и да се определят допълнителни условия за предотвратяване
на всякакви вредни въздействия върху здравето на хората или животните, или
всякакво неприемливо неблагоприятно въздействие върху околната среда, като
например необходимостта да се предотврати постъпването в хранителната вер
ига на фуражи и храни, съдържащи остатъчни количества, освен ако вече е уст
ановена съответна разпоредба по Регламент (ЕО) № 396/2005.

Държавата-членка може предварително да разреши програма от експерименти
или изпитвания, или да изисква разрешение за всеки експеримент или изпитва
не.

2. До държавата-членка, на чиято територия е планирано да се проведе експериме
нтът или изпитването, се подава заявление, придружавано от досие, съдържащ
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о всички налични данни, позволяващи оценка на възможните въздействия вър
ху здравето на хората или животните, или възможното влияние върху околната
среда.

3. Не се дава разрешение за изпитателни цели за експерименти или изпитвания, в
ключващи изпускането в околната среда на генномодифициран микроорганизъ
м, освен ако такова изпускане е прието по Директива 2001/18/ЕО. 

4. Подробни правила за прилагане на настоящия член, по-конкретно максимални
те количества продукти за растителна защита, които могат да се изпускат по вр
еме на експерименти или изпитвания, и минималните данни за заявяване в съо
тветствие с параграф 2, могат да се приемат съгласно процедурата, посочена в
член 76, параграф 3.

Раздел 2
Употреба и информация

Член 52
Употреба на продукти за растителна защита

Продуктите за растителна защита се използват по правилен начин.

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

Най-късно до 1 януари 2014 г. правилната употреба на продукти за растителна защита с
ледва да отговаря на принципите на интегрираната борба срещу вредителите, в т.ч. доб
рата растителнозащитна практика и добрата екологична практика. 

Подробни правила за прилагане на настоящия член, включително минимални изискван
ия за тези принципи, могат да се приемат в съответствие с процедурата по член 76, пар
аграф 2.

Член 53
Информация за потенциално вредни въздействия

1. Притежателят на разрешение за продукт за растителна защита незабавно инфо
рмира държавите-членки, които са дали разрешението, за всяка нова информац
ия относно този продукт за растителна защита или относно активно, растителн
озащитно или синергизиращо вещество, съдържащо се в него, която предполаг
а, че този продукт за растителна защита оказва вредни въздействия, което би м
огло да означава, че продуктът за растителна защита или активното, растителн
озащитното или синергизиращото вещество не отговарят на критериите, опред
елени съответно в членове 29 и 4.  
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Съобщават се, по-конкретно, потенциално вредни въздействия на този продукт
за растителна защита или на остатъчни количества от активно, растителнозащи
тно или синергизиращо вещество, съдържащо се в него, върху здравето на хор
ата или животните или върху подпочвените води, или потенциално неприемли
вите им въздействия върху растенията или растителните продукти, или върху о
колната среда. 

За целта притежателят на разрешението записва и докладва всички подозирани
неблагоприятни реакции при хора, свързани с употребата на продукта за расти
телна защита.

Задължението за съобщаване включва съответна информация относно решени
я или оценки от публични органи, които разрешават продукти за растителна за
щита или активни вещества в трети страни. 

2. Съобщаването включва оценка доколко и как новата информация означава, че
продуктът за растителна защита или активното, растителнозащитното или сине
ргизиращото вещество вече не отговарят на условията, определени съответно
в член 29 и член 4. 

3. Първата държава-членка, която е дала разрешение във всяка отделна зона, пре
ценява получената информация и информира другите държави-членки, принад
лежащи към същата зона, когато взема решение за отмяна или изменение на ра
зрешението по член 43.

Тя информира другите държави-членки, Органа и Комисията, когато счита, че
условията за одобрение на активното, растителнозащитното или синергизиращ
ото вещество, съдържащо се в продукта за растителна защита, вече не се изпъл
няват и предлага отнемане на одобрението или изменение на условията.

4. Притежателят на разрешение за продукт за растителна защита ежегодно докла
два на компетентния орган на държавата-членка, която е разрешила неговия пр
одукт за растителна защита, за всяка налична информация, свързана с липса на
очаквана ефикасност, с развитие на резистентност и всяко друго неочаквано въ
здействие върху растения, растителни продукти или върху околната среда.

Член 54
Задължение за достъпност на наличната информация

1. Държавите-членки предоставят на обществеността електронен достъп до инфо
рмацията за разрешените или отменени съгласно настоящия регламент продук
ти за растителна защита, която най-малко съдържа:

а) име или търговско наименование на притежателя на разрешението,

б) търговско наименование на продукта,

в) вид на препарата,
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г) наименование и количество на всяко съдържащо се в продукта активно, р
астителнозащитно или синергизиращо вещество,

д) употреба или употреби по предназначение,

е) по целесъобразност, причини за отнемане на разрешението.

2. Информацията, посочена в параграф 1, трябва да бъде леснодостъпна и да се ак
туализира най-малко веднъж на три месеца.

3. В съответствие с процедурата, посочена в член 76, параграф 2, може се създаде
стандартизирана информационна система за улесняване прилагането на разпор
едбите на параграфи 1 и 2.

ГЛАВА IV
СИНЕРГИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Член 55
Пускане на пазара и употреба на синергични вещества

Синергично вещество не се пуска на пазара, нито се използва, ако съдържа коформула
нт, забранен в съответствие с член 27.

ГЛАВА V
ЗАЩИТА И ОБМЕН НА ДАННИ

Член 56
Защита на данни

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

Защитата се прилага за доклади за изпитване или проучване, представени на дъ
ржава-членка от заявител за разрешение по настоящия регламент (оттук нататъ
к наричан "първия заявител"), при условие че тези доклади за изпитване или пр
оучване са били

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

б) удостоверени като отговарящи на принципите на добрата лабораторна пр
актика или на добрата експериментална практика, в съответствие с изиск
ванията за данни за продуктите за растителна защита, посочени в член 8, 
параграф 1, буква в).
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Когато даден доклад е защитен, той не може да бъде използван от държавата-ч
ленка, която го е получила, в полза на други заявители за продукти за растител
на 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 раз
решение в тази държава-членка, освен в случаите , предвидени в параграф 2, чл
ен 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 подновяв
ане или преразглеждане на разрешение.

2. Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат:

а) за доклади за изпитване или оценка, за които заявителят е подал писмо за
достъп, или

б) когато е изтекъл срок на защита на данни, предоставен за съответните до
клади за изпитване и проучване във връзка с друг продукт за растителна з
ащита. 

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 съот
ветната държава-членка следната информация за всеки доклад за изпитване ил
и проучване:

а) обосновка, че представените доклади за изпитване и проучване са необхо
дими за първото разрешение или за изменението на разрешение на проду
кт за растителна защита; 

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

Член 57
Списък на докладите за изпитване и проучване

1. За всяко активно, растителнозащитно или синергизиращо вещество държавите-
членки докладчици водят списък на докладите за изпитване и проучване, необх
одими за първо одобрение, за изменение на условията на одобрение или за под
новяване на одобрение, и осигуряват достъп до него при поискване от всяка за
интересована страна. 

2. За всеки продукт за растителна защита, който разрешават, държавите-членки в
одят и при поискване предоставят на всяка заинтересована страна:

а) списък на докладите за изпитване и проучване, необходими за първо разр
ешение, за изменение на условията на разрешение или за подновяване на
разрешението, и
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б) списък на докладите за изпитване и проучване, за които е поискана защит
а по член 56, и всички обосновки, представени съгласно същия член.

3. Списъците, предвидени в параграфи 1 и 2, включват информация дали тези док
лади за изпитване и проучване са удостоверени като отговарящи на принципит
е на добрата лабораторна практика или на принципите на добрата експеримент
ална практика. 

Член 58
Общи правила за избягване на дублиращо изпитване

1. Всички лица, които възнамеряват да поискат разрешение за продукт за растите
лна защита, преди да проведат изпитвания или проучвания, се информират от
компетентния орган на държавата-членка, до който възнамеряват да подадат за
явление, дали в тази държава-членка вече е дадено разрешение за продукт за ра
стителна защита, съдържащ същото активно, растителнозащитно или синергиз
иращо вещество.  Такова запитване включва справка с наличната информация
по член 54.

Бъдещият заявител предоставя всички данни относно идентичността и примес
ите на активното вещество, което той предлага да използва. Запитването се по
дкрепя от доказателства, че бъдещият заявител възнамерява да подаде заявлени
е за разрешение.

2. Компетентният орган на държавата-членка, когато се увери, че бъдещият заяви
тел възнамерява да подаде заявление за разрешение, му предоставя имената и а
дресите на притежателя или притежателите на предишни съответни разрешени
я, като същевременно информира притежателите на разрешенията за името и а
дреса на заявителя.

3. Бъдещият заявител за разрешение и притежателят или притежателите на съотв
етни разрешения предприемат всички разумни стъпки, за да постигнат споразу
мение относно съвместно ползване на всякакви доклади за изпитване и проучв
ане, защитени по член 56, изисквани от заявителя за разрешение на продукт за
растителна защита.

Член 59
Съвместно ползване на изпитвания и проучвания върху гръбначни животни

1. По смисъла на настоящия регламент, изпитвания и проучвания върху гръбначн
и животни не се повтарят. Всяко лице, което възнамерява да проведе изпитван
ия или проучвания върху гръбначни животни, взема необходимите мерки, за да
се увери, че тези изпитвания и проучвания не са вече проведени или започнат
и.

2. Бъдещият заявител и притежателят или притежателите на съответните разреше
ния полагат всички усилия, за да гарантират, че ползват съвместно изпитвания
и проучвания върху гръбначни животни. Разходите за съвместно ползване на д
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12 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

окладите за изпитване и проучване се определят по честен, прозрачен и недиск
риминиращ начин. От бъдещия заявител се изисква само да участва в разпреде
лението на разходите за информацията, която трябва да представи, за да отгова
ря на изискванията за разрешение. 

3. Когато бъдещият заявител и притежателят или притежателите на съответните
разрешения за продукти за растителна защита, съдържащи същото активно, ра
стителнозащитно или синергизиращо вещество, не могат да постигнат съгласи
е за съвместно ползване на докладите за изпитване и проучване върху гръбнач
ни животни, бъдещият заявител информира компетентния орган на държавата-
членка. Независимо от това двете страни се споразумяват кои съдилища са ком
петентни по смисъла на алинея втора.

Непостигането на споразумение по параграф 2 не възпрепятства компетентния
орган на държавата-членка да използва докладите за изпитване и проучване въ
рху гръбначни животни за целта на заявлението на бъдещия заявител.  Притеж
ателят или притежателите на съответното разрешение имат право на претенци
и към бъдещия заявител за равен дял от направените от тях разходи, които се п
редявяват пред съдилищата на държава-членка, определена от страните по али
нея първа.  Тези съдилища вземат предвид принципите, изложени в параграф
2.

ГЛАВА VI
ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Член 60
Поверителност

1. Лице, което на основание член 7, параграф 3, член 12, параграф 1, член 15, пар
аграф 2, член 16 или член 32, параграф 4 изисква информацията, предоставена
от него по настоящия регламент, да бъде считана за поверителна,  представя п
роверима обосновка, за да докаже, че разкриването на информацията може да
накърни търговските му интереси, посочени в първото тире на член 4, парагра
ф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета12, и
ли всеки интерес, защитен по член 4, параграф 1 от същия регламент.  

2. Що се отнася до търговските интереси, посочени в параграф 1, за поверителни
се считат само следните елементи:

а) метод на производство;

б) спецификация за чистота на активното вещество, с изключение на приме
сите, които се считат за токсикологично, екотоксикологично или екологи
чно съществени;

в) информация за пълния състав на продукт за растителна защита.
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3. Настоящият член не накърнява разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европ
ейския парламент и на Съвета13.
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ГЛАВА VII
ОПАКОВАНЕ, ЕТИКЕТИРАНЕ И РЕКЛАМИРАНЕ НА ПРОДУКТИ

ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И СИНЕРГИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Член 61
Опаковане и представяне

1. Продукти за растителна защита и синергични вещества, които могат да бъдат п
огрешно счетени за храни, напитки или фуражи, се опаковат по такъв начин, ч
е да се намали вероятността от подобна грешка.

2. Продукти за растителна защита и синергични вещества, които са достъпни за о
бществеността и могат да бъдат погрешно счетени за храни, напитки или фура
жи, съдържат разубеждаващи или възпрепятстващи консумацията компоненти. 

3. Член 9 от Директива 1999/45/ЕО се прилага и за продукти за растителна защит
а и синергични вещества, които не са включени в същата директива.

Член 62
Етикетиране

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

Същият регламент също така съдържа стандартни фрази за специални рискове
и предпазни мерки за безопасност, допълващи фразите, предвидени в Директи
ва 1999/45/ЕО. Той включва текста на приложения ІV и V към Директива
91/414/ЕИО с всички евентуално необходими промени.

2. Държавите-членки могат да изискват да им се представят образци или макети
на опаковки и проекти за етикети и листовки.

3. Когато държава-членка счита, че са необходими допълнителни фрази за защит
а здравето на хората или животните или околната среда, тя незабавно съобщав
а на другите държави-членки и на Комисията и изпраща допълнителната(ите) 
фраза или фрази и причините за тези изисквания.

Такива фрази се включват в регламента, посочен в параграф 1.

До включването на тези фрази, държавата-членка може да изисква използванет
о на допълнителната(ите) фраза или фрази.

Член 63
Рекламиране
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1. Всяко рекламно съобщение за продукт за растителна защита се придружава от
изреченията "Използвайте продуктите за растителна защита по безопасен начи
н. Винаги четете етикета и информацията за продукта преди употреба". Тези из
речения са ясно открояващи се по отношение на цялото рекламно съобщение. 
Думите "продукти за растителна защита" могат да бъдат заместени с по-точно
описание на вида продукт, като например фунгицид, инсектицид или хербици
д.

2. Рекламното съобщение не включва информация, която може да бъде подвежда
ща по отношение на възможните рискове за здравето на хората или животнит
е, или за околната среда, като например термините "нискорисков", "нетоксиче
н" или "безвреден".

ГЛАВА VIII КОНТРОЛ

Член 64 
Поддържане на регистри

1. Производителите, доставчиците, дистрибуторите и професионалните потребит
ели на продукти за растителна защита поддържат регистри на продуктите за ра
стителна защита, които те произвеждат, съхраняват или използват. 

При поискване те предоставят съответната информация, съдържаща се в тези р
егистри, на компетентните служби . Те предоставят също тази информация на
съседи или на представители на индустрията за питейна вода, които изискват д
остъп до нея.

2. Притежателите на разрешения предоставят на компетентните органи на държа
вите-членки всички данни относно обема на продажбите на продуктите за раст
ителна защита.

3. Мерки за прилагане с цел да се гарантира еднообразното изпълнение на разпор
едбите на параграфи 1 и 2 могат да се приемат в съответствие с процедурата по
член 76, параграф 3.

Член 65 
Наблюдение и контрол

Държавите-членки извършват официален контрол, за да наложат спазването на настоя
щия регламент.  Те съставят и изпращат на Комисията окончателен доклад относно пр
иложното поле и резултатите от контрола в 6-месечен срок от края на годината, за коят
о се отнася докладът. 

Експерти от Комисията извършват общи и специфични ревизии в държавите-членки с
цел да проверят извършения официален контрол в държавите-членки. 

Регламент, приет в съответствие с посочената в член 76, параграф 3 процедура, опреде
ля разпоредбите за контрол на производството, опаковането, етикетирането, съхранени
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ето, транспортирането, предлагането на пазара, формулирането и употребата на продук
ти за растителна защита. Същият регламент съдържа разпоредби, равностойни на тези
в членове от 1 до 13, член 26, член 27, параграф 1, член 27, параграф 4, букви а) и б) и
член 27, параграфи от 5 до 12, членове 28 и 29, членове 32 до 45, членове 51, 53, 54 и
66, и на тези в приложения I, II, III, VI и VII от Регламент (EО) № 882/2004. Той съдър
жа също разпоредби относно събирането на информация и докладването за случаите на
предполагаеми отравяния, и конкретизира информацията, която предстои да бъде пред
оставяна при медицинско поискване.

ГЛАВА IX СПЕШНИ СЛУЧАИ

Член 66
Спешни мерки

Когато стане ясно, че одобрено растителнозащитно или синергично вещество, или коф
ормулант, или продукт за растителна защита, разрешени в съответствие с настоящия ре
гламент, е вероятно да представляват сериозен риск за здравето на човека, на животнит
е или за околната среда, и че този риск не може да бъде задоволително овладян чрез вз
етите мерки от заинтересованата(ите) държава(и)-членка(и), се вземат незабавно мерк
и, които целят да ограничат или забранят употребата и/или продажбата на това вещест
во или продукт, в съответствие с процедурата, посочена в член 76, параграф 3, по собст
вена инициатива на Комисията, или по искане на държава-членка. Преди да вземе таки
ва мерки, Комисията разглежда доказателствата и може да поиска становище от Орган
а. Комисията може да определи срок, в който се предоставя такова становище.

Член 67
Спешни мерки в случаите на извънредна неотложна нужда

В отклонение от разпоредбите на член 66, Комисията може временно да приеме мерки
те, посочени в член 66, след допитване до съответната(ите) държава-членка или държа
ви-членки и след като информира другите държави-членки.

Възможно най-бързо и не по-късно от 10 работни дни, тези мерки се потвърждават, из
менят, отменят или продължават в съответствие с посочената в член 76, параграф 3 пр
оцедура.

Член 68
Други спешни мерки

1. Когато държава-членка информира официално Комисията за необходимостта о
т вземане на спешни мерки и не бъдат взети такива съгласно членове 66 или
67, държавата-членка може да приеме временни предпазни мерки. В такъв случ
ай тя информира незабавно другите държави-членки и Комисията.

2. В срок от 30 работни дни Комисията поставя въпроса пред комитета, посочен
в член 76, параграф 1, в съответствие с уредената процедура в член 76, парагра
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ф 3, с оглед на на продължаването, изменението или отмяната на националнит
е временни предпазни мерки.

3. Държавата-членка може да поддържа националните си временни предпазни ме
рки, докато бъдат приети общностни мерки.

ГЛАВА X АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОР
ЕДБИ

Член 69
Санкции

Държавите-членки определят приложимите санкции за нарушаване на разпоредбите на
настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за тяхното прилагане. Предви
дените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и с възпиращ ефект.

Държавите-членки незабавно съобщават на Комисията тези правила и всяко последващ
о изменение.

Член 70
Гражданска и наказателна отговорност

Даването на разрешение и всяка друга мярка в съответствие с настоящия регламент не
засягат прилагането на общата гражданска и наказателна отговорност в държавите-чле
нки на производителя, и, където е приложимо, на лицето, отговарящо за пускането на
продукта за растителна защита на пазара или за използването му.

Член 71
Такси и тарифи

1. Държавите-членки могат да възстановяват разходите, свързани с изпълнението
на всяка своя дейност, произтичаща от предвидените в настоящия регламент и
зисквания, посредством такси и тарифи.

2. Държавите-членки се уверяват, че посочената такса или тарифа в параграф 1:

а) е определена по прозрачен начин и

б) съответства на действителната стойност на извършената работа.

Таксата или тарифата може да включва схема за фиксирани тарифи, основаващ
а се на средните разходи на описаните дейности в параграф 1.

Член 72 
Орган на държавата-членка
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1. Всяка държава–членка посочва компетентния или компетентните орган(и), кои
то да изпълняват определените в настоящия регламент задължения на държави
те-членки.

2. Всяка държава-членка посочва съгласуващ национален орган, който съгласува
и осигурява всички необходими контакти със заявителите, с другите държави-ч
ленки, с Комисията и Органа.

3. Всяка държава-членка дава подробна информация относно националния си ко
мпетентен орган или органи на Комисията, на Органа и на съгласуващите наци
онални органи на другите държави-членки и ги информира за всяка промяна в
тях.

4. Комисията публикува и актуализира на интернет страницата си списък на посо
чените в параграфи 1 и 2 органи.

Член 73 
Разходи на Комисията

1. Комисията може да прави разходи, които допринасят за целите на настоящия р
егламент, по-специално за организирането на следните елементи:

а) развитие на хармонизирана система, включително на подходяща база дан
ни, за събиране и съхраняване на всяка информация относно активните, р
астителнозащитни или синергизиращи вещества, коформулантите, проду
ктите за растителна защита и синергичните вещества, както и за предоста
вянето на тази информация на държавите-членки, на производителите и д
ругите заинтересовани страни; 

б) извършване на необходимите проучвания за изготвяне и развитие на зако
нодателство относно пускането на пазара и употребата на продукти за рас
тителна защита и синергични вещества;

в) извършване на необходимите проучвания за хармонизиране на процедури
те, критериите за вземане на решения и изискванията за данни; 

г) съгласуване, ако е необходимо с електронни средства, на сътрудничество
то между държавите-членки, Органа и Комисията, и на мерките, които ул
есняват поделянето на работата;

д) развитие и поддържане на съгласувана система за електронно подаване и
оценка, поставяща за цел насърчаването на електронния обмен на докуме
нти и на поделянето на работата между заявителите, държавите-членки, 
Органа и Комисията;

е) развитие на насоки за улесняване на ежедневното прилагане на настоящи
я регламент;

ж) разходи за пътуване и дневни на експерти от държавите-членки, които Ко
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мисията назначава да подпомагат експертите й в рамките на дейностите з
а контрол, определени в член 65;

з) обучение на контролиращ персонал;

(i) финансиране на други необходими мерки за гарантиране на прилагането
на регламента, приет съгласно член 65.

2. Необходимите съгласно параграф 1 средства подлежат на разрешение от бюдж
етния орган всяка финансова година.

Член74 
Документи за насоки

Комисията може, в съответствие с процедурата, посочена в член 76, параграф 2, да при
ема и изменя документите за технически и други насоки за прилагането на настоящия р
егламент.  Комисията може да иска от Органа да подготви или да съдейства за изготвя
нето на такива документи. 

Член 75 
Изменения и мерки за прилагане

1. 1. Съгласно процедурата, посочена в член 76, параграф 3, се приемат:

а) изменения на приложенията, които отчитат текущите научни и техническ
и познания;

б) регламенти относно изисквания за данни, определени в член 8, параграф
1, букви б) и в), за активни вещества и за продукти за растителна защита, 
като се вземат предвид научните и технически познания;

в) изменения на регламента за еднообразни принципи за оценка и разрешав
ане на продуктите за растителна защита, посочени в член 29, параграф 6, 
като се вземат предвид научните и технически познания;

г) изменения на регламента относно изискванията за етикетиране на продук
тите за растителна защита, посочени в член 62, параграф 1;

д) необходимите мерките за прилагане на настоящия регламент.

2. В съответствие с процедурата, посочена в член 76, параграф 2, се приема регла
мент, съдържащ списъка на активни вещества, включени в приложение I към Д
иректива 91/414/ЕИО. Тези вещества се считат за одобрени по настоящия регл
амент.

Член 76
Комитет
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1. Комисията се подпомага от Постоянния комитет по проблемите на хранителна
та верига и здравето на животните, установен в член 58 от Регламент (ЕО) №
178/2002, оттук нататък наричан „Комитета”.

2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 3 и 7 
от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от нег
о. 

3. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 
от Решение 1999/468/EО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от нег
о. 

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

4. Комитетът приема свой процедурен правилник.

ГЛАВА XI
Преходни и заключителни разпоредби

Член 77
Преходни мерки

1. Директива 91/414/ЕИО (“Директивата”) продължава да се прилага по отношен
ие на процедурата и условията за одобряване на активни вещества, за които е п
рието решение в съответствие с член 6, параграф 3 от тази директива преди дат
ата на прилагане на настоящия регламент.

Въз основа на извършеното съгласно директивата разглеждане, се приема регл
амент за одобряване на такова вещество в съответствие с член 13, параграф 2 о
т настоящия регламент.

2. Член 13, параграфи от 1 до 4 и приложения II и III към Директивата продължа
ват да се прилагат по отношение на включените в приложение I към Директива
та активни вещества и на одобрените в съответствие с параграф 1 активни вещ
ества:

за срок от пет години от датата на тяхното включване или одобряване - за–
активни вещества, включени в член 8, параграф 2 от Директивата.

за срок от десет години, считано от датата на включването или одобряван–
ето на активните вещества, които не са били на пазара две години след да
тата на нотифицирането на Директивата.

за срок от пет години, считано от датата на подновяване на включването–
или на одобряването, за активни вещества, чието включване в приложени
е I към Директивата изтича най-късно две години след датата на публикув
ане на настоящия регламент.  Настоящата разпоредба се прилага само за
необходимите данни за подновяване на одобрението, които съответстват
на принципите на Добрата лабораторна практика, най-късно две години с
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лед публикуването на настоящия регламент.

3. Когато член 13 от Директивата се прилага въз основа на параграф 1 или парагр
аф 2, той подлежи на всички специфични правила относно Директивата, предв
идени в Акта за присъединяване, въз основа на който дадена държава-членка с
е присъединява към Общността.

4. За активните вещества, за които първото одобрение изтича най-късно три годи
ни след влизането в сила на настоящия регламент, се подава заявлението по чл
ен 14 от производителя на активното вещество пред една държава-членка, с ек
земпляр до другите държави-членки, Комисията и Органа, не по-късно от две г
одини преди изтичането на първото одобрение.

5. По заявления за разрешаване на продукти за растителна защита по член 4 от Д
ирективата, които не са обработени към датата на прилагане на настоящия рег
ламент, се взема решение въз основа на действащото национално законодателс
тво към тази дата.

След това решение се прилага настоящият регламент.

6. Продуктите, които са етикетирани съгласно член 16 от Директивата, могат да п
родължат да се пускат на пазара за срок от четири години от датата на прилага
не на този регламент.

Член 78 
Дерогация за  растителнозащитни и синергизиращи вещества

В отклонение от разпоредбите на член 28, параграф 1, държава-членка може, за срок от
5 години след приемането на програмата по член 26, да разрешава пускането на пазара
на нейна територия на продукти за растителна защита, съдържащи синергични и синер
гизиращи вещества, които не са одобрени, но са включени в тази програма.

Член 79
Отмяна

Директиви 79/117/EИО и 91/414/ЕИО, изменени с актовете, посочени в приложение V, 
се отменят, считано от датата на прилагане на настоящия регламент, без това да засяга
задълженията на държавите-членки по отношение на сроковете за транспониране в нац
ионалното законодателство и прилагането на директивите, посочени в това приложени
е.

Позоваванията на отменените директиви се тълкуват като позовавания на настоящия р
егламент.

Член 80
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му
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в Официален вестник на Европейския съюз.

18 месеца след влизането му в сила, Комисията приема следните регламенти:

Регламент относно списъка на вече одобрените активни вещества в момента на–
публикуване на този регламент

Регламент за изискванията за данни за активни вещества, определени в член 8, –
параграф 1, буква б) 

Регламент за изискванията за данни за продукти за растителна защита, посочен–
и в член 8, параграф 1, буква в)

Регламент относно еднообразните принципи за оценка на риска за продукти за–
растителна защита, посочени в член 35

Регламент относно изискванията за етикетиране на продуктите за растителна з–
ащита, посочени в член 62, параграф 1;

Прилага се 18 месеца след датата на влизане в сила.  [СЛУЖБА ЗА ПУБЛИКАЦИИ: В
ПИСВА СЕ ДАТАТА…..СЛЕД ПУБЛИКАЦИЯТА]

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички д
ържави-членки.

Съставено в Брюксел,

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ І

Определение на зоните за разрешаване на продукти за растителна защита

Зона А – Северна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

Дания, Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция

Зона Б – Централна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

Белгия, Чешка република, Германия, Ирландия, Люксембург, Унгария, Нидерландия, А
встрия, Полша, Словения, Словакия и Обединеното Кралство

Зона В – Южна

Следните държави-членки принадлежат към тази зона:

Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Малта и Португалия
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Процедура и критерии за одобряване на активни, растителнозащитни и синергизи
ращи вещества съгласно Глава II

1. Оценка

1.1. В предвидения в членове от 4 до 21 процес на оценка и вземане на решен
ия държавата-членка докладчик и Органът съдействат на заявителите, за
да бъде разрешен бързо всеки въпрос относно досието или да се определя
т на ранен етап необходимите за оценката на досието допълнителни проу
чвания, включително с информация за изключване на нуждата от огранич
аване на одобрението, или да се изменят предложените условия за употре
бата на продуктите за растителна защита, или да се промени естеството и
ли съдържанието им, с цел да се гарантира пълно съответствие с изисква
нията на настоящия регламент. 

1.2. Оценката на Органа и държавата-членка докладчик трябва да се основава
на научни принципи и да се извършва по препоръки на експерти.

1.3. В предвидения в членове от 4 до 21 процес на оценка и вземане на решен
ия държавите-членки и Органът вземат под внимание всяка нова насока, 
разработена в рамките на Постоянния комитет по проблемите на храните
лната верига и здравето на животните, с цел усъвършенстване, ако е необ
ходимо, на оценката на риска.

2. Общи критерии за вземане на решение

2.1. Разпоредбите на член 7, параграф 1 се считат за спазени, само ако, на осн
ование на представеното досие, се очаква разрешението да бъде възможн
о в поне една държава-членка за поне един продукт за растителна защита, 
съдържащ това активно вещество, за поне една от представителните упот
реби.

2.2. Представяне на допълнителна информация

По принцип одобряването на активно вещество се извършва само при пр
едставяне на цялостно досие. 

По изключение активно вещество може да бъде одобрено, дори когато се
налага да се представи допълнителна информация, ако:

а) изискванията за данни са били изменени или усъвършенствани след
представянето на досието, или

б) информацията се приема като потвърждаваща по същество, както с
е изисква за повишаване на доверието при вземане на решение.

В тези случаи допълнителната информация се представя на държавата-чл
енка докладчик за оценка в рамките на срок, определен от Комисията.  Д
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ържавите-членки докладват на Комисията за резултатите от оценката.
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2.3. Ограничения на одобрение

Когато е необходимо, ограниченията на одобрението могат да бъдат свър
зани с:

определяне на неприемливи рискове при определени условия–

празноти при оценката на риска, произтичащи от ограничения брой–
на представителните употреби и съобщените от заявителя препарат
и. 

Когато държавата-членка докладчик счита, че в представеното досие лип
сва определена информация и че в резултат на това активното вещество
може да бъде одобрено само с ограничения, тя се свързва със заявителя в
началото на процедурата, за да получи допълнителна информация, която
е възможно да позволи тези ограничения да бъдат премахнати.

3. Критерии за одобрение на активно вещество

3.1. Досие

Предоставените по член 7, параграф 1 досиета съдържат необходимата ин
формация за определяне, когато е необходимо, на дневната допустима до
за (ДДД), на приемливото ниво на излагане на оператора (ПНИО) и крит
ична референтна доза (КРД).

В случай, че активно вещество, за което ограниченият брой представител
ни употреби включва употребата на фуражни и хранителни култури, или
води непряко до наличието на остатъчни вещества в хранителните култур
и или фуража, досието по член 7, параграф 1 съдържа необходимата инфо
рмация за оценка на риска и за прилагане.

Досието позволява по-специално:

а) да се определи всяко остатъчно вещество, което предизвиква загри
женост;

б) да се определи точно наличието на остатъчни вещества в хранителн
ите продукти и фуражите, включително и при редуване на култури;

в) да се определи точно, ако е необходимо, съответното ниво на остат
ъчни вещества, което отразява последиците от обработката и/или см
есването;

г) да се определи максимално ниво на остатъчно вещество(МНО) в ос
новния продукт и, при необходимост, за продуктите от животински
произход, ако с основния продукт или части от него се хранят живо
тни;

д) да се определят, ако е необходимо, факторите на концентрация или
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разреждане, дължащи се на обработка и/или смесване; 

Досието, представено съгласно член 7, параграф 1, е достатъчно, за да по
зволява при необходимост оценка на бъдещите въздействия и разпростра
нението на активното вещество в околната среда и въздействието му вър
ху видове, които не са обект на действието му.

3.2. Ефикасност

Активно вещество се одобрява, само когато е установено за ограничен бр
ой представителни употреби, че продуктът за растителна защита е достат
ъчно ефикасен, вследствие на прилагането в съответствие с добрата расти
телнозащитна практика и при отчитане на реалистичните и нормални усл
овия на употреба. Това изискване се оценява с оглед на еднообразните пр
инципи за оценка и одобряване на продуктите за растителна защита, посо
чени във втория параграф от член 35. 

3.3. Токсикологични данни на разпадните продукти

Когато ограниченият брой представителни употреби включва употреба в
ъв фуражни и хранителни култури, представената документация следва да
бъде достатъчна, за да се установят токсикологичните данни на получени
те разпадни продукти, които не са били налични у животните по време на
изпитването или при изследванията за активното вещество, но които се о
бразуват във или върху обработените растения в резултат от преработкат
а, или се откриват при провежданите проучвания върху добитъка.

3.4. Състав на активното вещество

3.4.1.Спецификацията определя минималната степен на чистота, вида и м
аксималното съдържание на примеси и, ако е необходимо, на изоме
ри/диастерео-изомери и добавки, и съдържанието на примеси, предс
тавляващи риск от токсикологична, екотоксикологична и екологичн
а гледна точка в приемливи граници.

3.4.2.Спецификацията съответства на съответната спецификация на ФА
О, ако съществува такава.  Когато е необходимо, обаче, поради съоб
ражения за защита на здравето на хората и животните или на околн
ата среда, могат да бъдат приети по-стриктни спецификации. 

3.5. Методи на анализ

3.5.1.Методите на анализ на произведеното активно вещество и на опред
еляне на примесите, представляващи риск от токсикологична, екото
ксикологична и екологична гледна точка, или чиято концентрация в
произведеното активно вещество е по-голяма от 1г/кг, се утвърждав
ат и се доказва, че те са достатъчно специфични, линейни, точни и в
ерни.

3.5.2.Методът на анализ на екологичните матрици, ако е необходимо, се
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утвърждава и се доказва, че е достатъчно съответстващ на равнищет
о на риска. 

3.5.3.Оценката се извършва в съответствие с еднообразните принципи за
оценка и разрешение на продуктите за растителна защита, определе
ни в член 35. 

3.6. Въздействие върху здравето на човека

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

3.6.2.Активно вещество се одобрява, само ако въз основа на оценката на
проведеното на високо ниво изпитване за генотоксичност, според и
зискванията за данните за активните вещества и продуктите за расти
телна защита, и другите налични данни и информация, то не е класи
фицирано в мутагенна категория 1 или 2, в съответствие с разпоред
бите на Директива 67/548/ЕИО, освен ако излагането на хората на т
ова активно вещество в продукта за растителна защита е пренебреж
имо при предлаганите реалистични условия на употреба.

3.6.3.Активно вещество се одобрява, само ако въз основа на оценката на
проведеното изпитване за канцерогенност, според изискванията за д
анни за активните вещества и продуктите за растителна защита, и д
ругите налични данни и информация, то не е класифицирано в канц
ерогенна категория 1 или 2, в съответствие с разпоредбите на Дирек
тива 67/548/ЕИО, освен ако излагането на хората на това активно ве
щество в продукта за растителна защита е пренебрежимо при предл
аганите 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 ре
продуктивнотоксична категория 1 или 2, в съответствие с разпоредб
ите на Директива 67/548/ЕИО, освен ако излагането на хората на то
ва активно вещество в продукта за растителна защита е пренебрежи
мо при предлаганите реални условия на употреба. 

3.6.5.Активно вещество се одобрява, само ако, въз основа на оценката на
Общността или на международно приетите насоки за извършване на
изпитвания, то не е считано за притежаващо свойства, водещи до ен
докринни смущения, и които могат да имат токсични въздействия в
ърху хора, освен ако излагането на хората на това активно вещество
в продукта за растителна защита е пренебрежимо при предлаганите
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реални условия на употреба.

3.7. Бъдещи въздействия и поведение в околната среда

3.7.1.Активно вещество се одобрява, само ако не е считано за устойчив о
рганичен замърсител.

Устойчив органичен замърсител се определя както следва:

а) Устойчивост:

(i) Доказателство, че във вода времето му на разграждане
(DT50) е повече от два месеца, че DT50 в почвата е пове
че от шест месеца, или че DT50 в седимент е повече от ш
ест месеца, и

б) Биоакумулиране:

(i) Доказателство, че факторът на биоконцентрация или фак
торът за биоакумулиране при водните видове е по-висок
от 5 000, или, при отсъствие на данни за тези фактори, че
е повече от 5; 

(ii) Доказателство, че химическото вещество създава други п
ричини за безпокойство, като висока способност за биоа
кумулиране при други видове, които не са обект на дейст
вието му, или висока токсичност, или екотоксичност, и

в) Възможност за разпространение на голямо разстояние в околн
ата среда:

(i) Измерени нива на активното вещество на места, отдалеч
ени от източниците на изпускането му, които предизвикв
ат потенциална загриженост;

(ii) Данни от наблюдение, които показват, че активното вещ
ество може да е разпространено на далечно разстояние п
о въздуха, водата или чрез мигриращите видове, или

(iii) Свойства на бъдещите въздействия върху околната среда
и/или резултати от модели, които показват, че то може д
а бъде разпространено в околната среда на далечни разст
ояния, по въздуха, водата или чрез мигриращите видове,
с възможност да достигне до околна среда приемник, на
места, които са отдалечени от източниците на изпускане. 
В случай на активно вещество, чието атмосферно разпро
странение е значително, неговото DT50 време във въздух
следва да бъде повече от два дни

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

Вещество, което отговаря на всичките три критерия на горепосочен
ите раздели, е УБТ вещество.

3.7.2.1. Устойчивост

Активно вещество отговаря на критерия за устойчивост, когат
о:

полуразпадът в морска вода надвишава 60 дни, или–

полуразпадът в сладка или естуарна вода надвишава 40 д–
ни, или

полуразпадът в морски седимент е повече от 180 дни, ил–
и

полуразпадът в седимент в сладка или естуарна вода е на–
д 120 дни, или

полуразпадът в почвата е над 120 дни.–

Оценката за устойчивост в околната среда се основава на нали
чните данни относно полуразпада, получени при подходящи у
словия, които са описани от заявителя.

3.7.2.2. Биоакумулиране

Активно вещество отговаря на критерия за биоакумулиране, к
огато факторът на биоконцентрация (ФБК) надвишава 2000.

Оценката за биоакумулиране се основава на измерените данни
за биоконцентрация при водните видове. Могат да се използва
т данни както от сладководни, така и от морски видове.

3.7.2.3. Токсичност

Активно вещество отговаря на критерия за токсичност, когат
о:

дълготрайната концентрация без наблюдаван ефект (КБН–
Е) при морските или сладководните организми е по-ниск
а от 0,01 мг/л, или

когато веществото е класифицирано като канцерогенно (–
категория 1 или 2), мутагенно (категория 1 или 2) или ре
продуктивно токсично (категория 1, 2 или 3), или

съществуват други доказателства за хронична токсичнос–
т, определена от класификациите: Т, R48 или Xn, R48, съ



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 78 BG

гласно Директива 67/548/ЕИО.

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

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 голяма устойчивос
т, когато:

полуразпадът в сладка или естуарна вода е повече от 60 д–
ни, или

полуразпадът в седименти в морска, сладка или естуарна–
вода надвишава 180 дни, или

полуразпадът в почвата надвишава 180 дни.–

3.7.3.2. Биоакумулиране

Активно вещество отговаря на критерия за голямо биоакумули
ране, когато факторът на биоконцентрация (ФБК) надвишава
5000.

3.8. Екотоксичност

3.8.1. . Активно вещество се счита, че отговаря на разпоредбите на член 4,
само ако оценката на риска показва, че рисковете са приемливи, съг
ласно критериите, установени от еднообразните принципи за оценк
а и разрешаване на продукти за растителна защита, посочени в член
35, при реалистичните предлагани условия на употреба на продукт з
а растителна защита, съдържащ това активно вещество. Оценката тр
ябва да взема предвид сериозността на въздействията, несигурностт
а на данните и броя на групите от организми, на които се очаква акт
ивното вещество да повлияе отрицателно при употреба по предназн
ачение.

3.8.2.Активно вещество се счита, че отговаря на разпоредбите на член 4,
само ако, въз основа на оценка по общностните или международно
приетите насоки за изпитване, не притежава смущаващи ендокринн
и свойства, които могат да бъдат токсикологично съществени по от
ношение на организми, които не са обект на действието им, освен а
ко излагането на тези организми на това активно вещество в продук
та за растителна защита е пренебрежимо при реалистичните предлаг
ани условия на употреба.
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3.9. Определение на остатъчни вещества

Активно вещество е одобрено, само ако, когато е необходимо, може да се
установи определение на остатъчно вещество за целите на оценката на ри
ска и за целите на прилагането. 

4. Критерии за одобрение като вещество кандидат за заместване

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

дневната допустима доза (ДДД), приемливото ниво на излагане на операт–
ора (ПНИО) и критичната референтна доза (КРД) са чувствително по-нис
ки, отколкото при повечето одобрени активни вещества;

отговаря на два от критериите за разглеждане, за да се счита за УБТ веще–
ство;

предизвиква загриженост, свързана с естеството на критичните въздейств–
ия, които, в съчетание с начините на употреба/излагане, се равняват на си
туации 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.);

съдържа значителен процент неактивни изомери.–
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на коформулантите, които не се приемат за включване в продукти за раст
ителна защита
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Съпоставителна оценка по член 48

1. Условия за съпоставителна оценка

Държавите-членки извършват съпоставителна оценка по време на разглеждане
то на всяко заявление за разрешение на продукт за растителна защита, съдържа
щ одобрено активно вещество кандидат за заместване.

Когато се разглежда отказ или отнемане на разрешение на продукт за растител
на защита в полза на алтернативен продукт за растителна защита (оттук нататъ
к ”заместване”), алтернативният продукт трябва, с оглед на научните и техниче
ски познания, да представлява значително по-нисък риск за здравето или окол
ната среда. Извършва се оценка на алтернативния продукт за растителна защит
а, за да се докаже дали може да бъде използван с подобен ефект върху целевия
организъм, но без значителни икономически или практически недостатъци за п
отребителя.

Други условия за отказ или отнемане на разрешение са:

(a) заместване се прилага, само ако химическото разнообразие на активните
вещества е достатъчно, за да сведе до минимум проявата на резистентнос
т у целевия организъм; 

(b) заместване се прилага само за активни вещества, които, когато се използ
ват в разрешени продукти за растителна защита, представляват значителн
о по-високо ниво на риск за човешкото здраве или околната среда;

(c) заместване се прилага, само само след като е била предоставена възможн
остта, когато е необходимо, да се придобие опит чрез употреба в практик
ата, там където такъв все още няма.

2. Значителна разлика по отношение на риска

Значителна разлика по отношение на риска се установява от компетентните ор
гани за всеки случай поотделно. Вземат се под внимание свойствата на активн
ото вещество и възможността за излагане на различни подгрупи от населениет
о (професионални или непрофесионални потребители, случайни лица, работни
ци, живущи, конкретни уязвими групи или потребители), пряко или непряко ч
рез храна, фураж, вода или околната среда. Трябва да се вземат под внимание с
ъщо други фактори като строгостта на наложените ограничения за употреба и
предписаното оборудване за лична защита.

За значителна разлика по отношение на риска се счита фактор, при който съот
ношенията между предвидената концентрация в околната среда (ПКО) и предв
идената концентрация без последици (ПКБП) за различни активни вещества са
равни или по-високи от 10.
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3. Значителни практически и икономически недостатъци

Значителен практически или икономически недостатък за потребителя се опре
деля като количествено нарушаващ работните практики или търговските дейно
сти и водещ до невъзможност да се поддържа достатъчен контрол над целевия
организъм. Такова важно нарушение може да бъде, например, липсата на техн
ически съоръжения за използването на алтернативното(ите) вещество(а) или и
кономическата неприложимост на съоръженията.

Когато съпоставителната оценка показва, че ограниченията или забраните за у
потреба на продукт за растителна защита могат да доведат до такива недостатъ
ци, се взема под внимание по време на процеса на вземане на решение.  Такова
решение трябва да бъде обосновано.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отменени директиви и последвалите изменения

А.Директива 91/414/EИО

Актове, изменящи Директива 91/414/EИ
О

Срок за транспониране

Директива 93/71/ЕИО 3 август 1994 г.

Директива 94/37/ЕО 31 юли 1995 г.

Директива 94/79/ЕО 31 януари 1996 г.

Директива 95/35/ЕО 30 юни 1996 г.

Директива 95/36/ЕО 30 април 1996 г.

Директива 96/12/ЕО 31 март 1997 г.

Директива 96/46/ЕО 30 април 1997 г.

Директива 96/68/ЕО 30 ноември 1997 г.

Директива 97/57/ЕО 1 октомври 1997 г.

Директива 2000/80/ЕО 1 юли 2002 г.

Директива 2001/21/ЕО 1 юли 2002 г.

Директива 2001/28/ЕО 1 август 2001 г.

Директива 2001/36/ЕО 1 май 2002 г.

Директива 2001/47/ЕО 31 декември 2001 г.

Директива 2001/49/ЕО 31 декември 2001 г.

Директива 2001/87/ЕО 31 март 2002 г.

Директива 2001/99/ЕО 1 януари 2003 г.

Директива 2001/103/ЕО 1 април 2003 г.

Директива 2002/18/ЕО 30 юни 2003 г.

Директива 2002/37/ЕО 31 август 2003 г.
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Директива 2002/48/ЕО 31 декември 2002 г.

Директива 2002/64/ЕО 31 март 2003 г.

Директива 2002/81/ЕО 30 юни 2003 г.

Директива 2003/5/ЕО 30 април 2004 г.

Директива 2003/23/ЕО 31 декември 2003 г.

Директива 2003/31/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/39/ЕО 30 септември 2004 г.

Директива 2003/68/ЕО 31 март 2004 г.

Директива 2003/70/ЕО 30 ноември 2004 г.

Директива 2003/79/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/81/ЕО 31 януари 2005 г.

Директива 2003/82/ЕО 30 юли 2004 г.

Директива 2003/84/ЕО 30 юни 2004 г.

Директива 2003/112/ЕО 30 април 2005 г.

Директива 2003/119/ЕО 30 септември 2004 г.

Регламент (EО) № 806/2003 -

Директива 2004/20/ЕО 31 юли 2005 г.

Директива 2004/30/ЕО 30 ноември 2004 г.

Директива 2004/58/ЕО 31 август 2005 г.

Директива 2004/60/ЕО 28 февруари 2005 г.

Директива 2004/62/ЕО 31 март 2005 г.

Директива 2004/66/ЕО 1 май 2004 г.

Директива 2004/71/ЕО 31 март 2005 г.

Директива 2004/99/ЕО 30 юни 2005 г.

Директива 2005/2/ЕО 30 септември 2005 г.

Директива 2005/3/ЕО 30 септември 2005 г.
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Директива 2005/25/ЕО 28 май 2006 г.

Директива 2005/34/ЕО 30 ноември 2005 г.

Директива 2005/53/ЕО 31 август 2006 г.

Директива 2005/54/ЕО 31 август 2006 г.

Директива 2005/57/ЕО 31 октомври 2006 г.

Директива 2005/58/ЕО 31 май 2006 г.

Директива 2005/72/ЕО 31 декември 2006 г.

Директива 2006/5/ЕО 31 март 2007 г.

Директива 2006/6/ЕО 31 март 2007 г.

Директива 2006/10/ЕО 30 септември 2006 г.

Директива 2006/16/ЕО 31 януари 2007 г.

Директива 2006/19/ЕО 30 септември 2006 г.

Директива 2006/39/ЕО 31 юли 2007 г.
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Б.Директива 79/117/EИО



PROVISIONAL TRANSLATION PREPARED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT

BG 87 BG

Актове, изменящи Директива 79/117/EИ
О

Срок за транспониране

Директива 83/131/ЕИО 1 октомври 1984 г.

Директива 85/298/ЕИО 1 януари 1986 г.

Директива 86/214/ЕИО -

Директива 86/355/ЕИО 1 юли 1987 г.

Директива 87/181/ЕИО 1 януари 1988 г. и 1 януари 1989 г.

Директива 87/477/ЕИО 1 януари 1988 г.

Директива 89/365/ЕИО 31 декември 1989 г.

Директива 90/335/ЕИО 1 януари 1991 г.

Директива 90/533/ЕИО 31 декември 1990 г. и 30 септември 1990 
г.

Директива 91/118/ЕИО 31 март 1992 г.

Регламент (EО) № 807/2003 -

Регламент (EО) № 850/2004 -
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FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning 
the placing of plant protection products on the market.

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned: Health and Consumer Protection

Activity/Activities: Plant health, Food Safety, Animal Health, Animal Welfare and 
Protection of the Environment

3. BUDGET LINES

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

17.01.04.01Plant health measures expenditure on administrative management.

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

Open ended

3.3. Budgetary characteristics (add rows if necessary) :

Budget 
line

Type of expenditure New EFTA 
contribution

Contributions 
from applicant 

countries

Heading in 
financial 

perspective

17.01.04.0
1

Comp/ D NO NO NO NO [2]
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14 No expenditure foreseen.
15 Expenditure within article 17 01 04 01.
16 Expenditure within chapter 17 01 01.

4. SUMMARY OF RESOURCES

4.1. Financial Resources

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

EUR million (to 3 decimal places)

Expenditure type Section 
no.

Year 
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

Operational expenditure14

Commitment 
Appropriations (CA)

8.1 a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Payment Appropriations 
(PA)

b 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Administrative expenditure within reference amount15

Technical & 
administrative assistance 
(NDA)

8.2.4 c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

TOTAL REFERENCE AMOUNT

Commitment 
Appropriations

a+c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Payment 
Appropriations

b+c 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Administrative expenditure not included in reference amount16

Human resources and 
associated expenditure 
(NDA)

8.2.5 d 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 8.088

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

8.2.6 e 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.10

Total indicative financial cost of intervention

TOTAL CA including 
cost of Human 
Resources

a+c
+d+

e

3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 19.188

TOTAL PA including 
cost of Human 
Resources

b+c
+d+

e

3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 3.198 19.188
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17 See points 19 and 24 of the Interinstitutional agreement.

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 Year 
n

n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total

…………………… f

TOTAL CA including co-
financing

a+c
+d+
e+f

4.1.2.Compatibility with Financial Programming

O 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 Agreement17 (i.e. flexibility instrument or revision 
of the financial perspective).

4.1.3.Financial impact on Revenue

O 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.
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18 Additional columns should be added if necessary i.e. if the duration of the action exceeds 6 years.

EUR million (to one decimal place)

Prior to
action 

[Year 
n-1]

Situation following action

Budget line Revenue [Yea
r n]

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]
18

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.)

4.2. Human Resources FTE (including officials, temporary and external staff) – see 
detail under point 8.2.1.

Annual requirements Year n n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 
and 
later

Total number of 
human resources

13 13 13 13 13 13

5. CHARACTERISTICS AND OBJECTIVES

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

5.1. Need to be met in the short or long term

In order to assure proportionality of the implementing measures that will be 
taken in the framework of the proposed regulation, the following instruments 
are therefore needed: 

The Legislation on placing plant protection products on the market is 
harmonised within the EU. Decisions on active substances are taken at EU 
level; decisions on plant protection products (products used by the farmers) are 
taken by Member States, based on uniform criteria and data requirements.

Presently there are about 500 active substances under examination for approval 
at EU level (inclusion in a positive list). Such a list has to be managed 
continuously. The proposal provides for obligatory zonal mutual recognition 
which has to be coordinated. Reinforced control measures require continuous 
follow-up.
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The following instruments are foreseen in the framework of the proposed 
Regulation:

(a) the development of a harmonised system, including an appropriate 
database, for gathering and storing all information concerning active 
substances, safeners, synergists, co-formulants, plant protection products 
and adjuvants and for making such information available to the competent 
authorities, producers and other interested parties;

(b) the performance of studies necessary for the preparation and development 
of further legislation on the placing on the market and use of plant 
protection products and adjuvants;

(c) the performance of studies necessary to harmonise procedures, decision-
making criteria and data requirements;

(d) coordination, if necessary by electronic means, of the cooperation 
between Member States, the Authority and the Commission and measures 
to facilitate work sharing;

(e) the development and maintenance of a coordinated electronic submission 
and evaluation system aimed at promoting electronic document exchange 
and work sharing between the applicants, the Member States, the 
Authority and the Commission;

(f) development of guidance to facilitate the day-to-day implementation of 
this Regulation;

(g) measures to ensure the application of the control measures such as
training of control staff, travel and subsistence expenses that Member 
States’ experts incur as a result of the Commission appointing them to 
assist its experts in the framework of control activities

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

The data and information obtained will help in assuring:

effective protection of plants–

protection of human health (consumers, users of plant protection –
products) and the environment

a harmonised and predictable legal environment for industry–

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

Assure that the use of plant protection products does not lead to unacceptable 
risks for the user, the consumer or the environment and at the same time does 
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not impose unnecessary burden to the industry by ensuring an appropriate 
functioning of the internal market for plant protection products.
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19 If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" 
section of this point.

5.4. Method of Implementation (indicative)

Show below the method(s)19 chosen for the implementation of the action.

X Centralised Management

X Directly by the Commission

ٱ Indirectly by delegation to:

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

ٱ Shared or decentralised management

ٱ With Member states

ٱ With Third countries

ٱ Joint management with international organisations (please specify)

6. MONITORING AND EVALUATION

6.1. Monitoring system

The number of active substances approved, of plant protection products 
authorised in Member States of the same zone and the implementation of the 
legislation by Member States. 

Evaluation

6.1.1.Ex-ante evaluation

The proposed measure is an amendment of an existing Directive. An 
intensive stakeholder consultation has taken place. Main points which 
during the consultation were identified as deserving an in-depth discussion 
are covered by the impact assessment. Other points which bring 
consistency with other EU policies or optimise existing policies are 
included to improve the current system.
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6.1.2.Measures taken following an intermediate/ex-post evaluation (lessons 
learned from similar experiences in the past)

6.1.3.Terms and frequency of future evaluation

The Commission will perform an ongoing evaluation to monitor the need 
to propose implementing measures. 

Indicators include the duration of the evaluation procedure, the 
availability of plant protection products in different zones and the 
availability of low risk plant protection products. A procedure allowing to 
adopt implementing measures is foreseen in the Regulation.

In addition, the effectiveness, efficiency and relevance of the measure will 
be evaluated in accordance with a timetable, which allows the results of 
the evaluation to be used for the decision-making on the modification or
renewal of the Regulation.

7. Anti-fraud measures 

Full application of internal control standards No 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.

The Commission shall ensure that, when actions financed under the present 
programme 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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8. DETAILS OF RESOURCES

8.1. Objectives of the proposal in terms of their financial cost

Commitment appropriations in EUR million (to 3 decimal places)

(Headings of Objectives, 
actions and outputs should 

be provided)

Type of 
output

Av. 
cost

Year
n

Year
n+1

Year
n+2

Year
n+3

Year
n+4

Year n+5 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 ………

TOTAL COST
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20 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
21 Cost of which is NOT covered by the reference amount.
22 Cost of which is included within the reference amount.

8.2 Administrative Expenditure

8.2.1.Number and type of human resources

Types of 
post

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

Year n Year n+1 Year n+2 Year n+3 Year n+4 Year n+5

Officials 
or 

temporar
y staff20

(17 01 
01)

A*/AD 7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

7 existing

2 new

B*, 
C*/AS
T

4 4 4 4 4 4

Staff financed21 by 
art. XX 01 02

Other staff22

financed by art. XX 
01 04/05

TOTAL 13 13 13 13 13 13

8.2.2.Description of tasks deriving from the action

Examination of technical reports from Industry, Member States, the 
European Food Safety Authority and preparation of decisions on 
substances

Control of the implementation by Member States of the measures foreseen 
in the Regulation

Preparation of legislation to harmonise data requirements, criteria, control 
measures

Examination of technical and financial reports, preparations of 
commitments and pass to payment
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23 Reference should be made to the specific legislative financial statement for the Executive Agency(ies) 
concerned.

8.2.3.Sources of human resources (statutory)

(When more than one source is stated, please indicate the number of 
posts originating from each of the sources)

¨ 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

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

¨ 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

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

EUR million (to 3 decimal places)

Budget line

(number and heading)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5
and 
later

TOTAL

1. Technical and administrative 
assistance (including related 
staff costs)

Executive agencies23

Other technical and 
administrative assistance

intra muros –

extra muros.–
As mentioned in point 
5.01 this will involve 
the development of a 
harmonised system, the 
performance of studies, 
coordination, control 
measures etc.

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0

Total Technical and administrative 
assistance

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0
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8.2.5.Financial cost of human resources and associated costs not included in the 
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)

1.188 1.188 1.188 1.188 1.188 1.188

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

(specify budget line)

0.160 0.160 0.160 0.160 0.160 0.160

Total cost of Human Resources 
and associated costs (NOT in 
reference amount)

1.348 1.348 1.348 1.348 1.348 1.348

Calculation– Officials and Temporary agents

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

11 officials x 0.108

Calculation– Staff financed under art. XX 01 02

Reference should be made to Point 8.2.1, if applicable

2 END x 0.08

8.2.6 Other administrative expenditure not included in reference amount

EUR million (to 3 decimal places)

Year 
n

Year 
n+1

Year 
n+2

Year 
n+3

Year 
n+4

Year 
n+5
and 
later

TOTAL

XX 01 02 11 01 – Missions 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.2
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24 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

XX 01 02 11 02 – Meetings & 
Conferences

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 3.0

XX 01 02 11 03 – Committees24

Standing Committee on the 
Food Chain and Animal Health

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.90

XX 01 02 11 04 – Studies & 
consultations

XX 01 02 11 05 - Information 
systems

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)

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5.10

Calculation - Other administrative expenditure not included in reference amount

100 missions with a unit cost of 2000 € are foreseen, including in particular to follow the 
evaluations performed by the European Food Safety Authority and to assist in the 
coordination of Member State activities.

The organisation of meetings to prepare the necessary implementing measures and 1 
conference to discuss major problems of principle.

6 Meetings of the Standing Committee (unit cost 25.000 €) are foreseen every year.

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.


