
 

Евродепутатите искат ускорена процедура за
одобрение на пестициди с нисък риск
 
Биологичните пестициди с нисък риск, включително продукти на базата на био-
организми, феромони и етерични масла, могат да заменят тези, които вредят на
околната среда и човешкото здраве. Евродепутатите се питат защо някои държави
членки се колебаят или отказват да ги одобрят и призовават ЕК да предложи
преразглеждане на правилата с цел ускоряване на процеса на тяхното одобрение.
 
В резолюция,  гласувана в  сряда,  евродепутатите отбелязват,  че  използването на
конвенционални продукти за растителна защита все по-често е тема на обществени
дискусии поради потенциалните рискове,  които те създават за човешкото здраве,
животните  и  околната  среда.  Понастоящем  само  седем  активни  вещества,
класифицирани  като  „вещества  с  нисък  риск“,  са  одобрени  в  ЕС.
 
Освен  това  някои  държави  членки  не  са  разрешили  използването  на  продукти,
съдържащи биологични активни вещества с нисък риск, поради установената им по-
ниска ефикасност в сравнение със синтетичните химични пестициди, без да се отчитат
ползите за биологичното земеделие от гледна точка на ресурсната ефективност и да се
разглеждат здравната и екологичната цена на някои други продукти за растителна
защита.
 
Евродепутатите призовават Комисията да представи, преди края на 2018 г. конкретно
законодателно предложение с оглед на въвеждането на ускорена процедура за оценка,
разрешаване и регистрация на биологични пестициди с нисък риск.
 
 
 
Бележка към редакторите
 
 
 
Евродепутатите отбелязват, че нежелани остатъци от пестициди може да се установят
в  почвата,  водата  и  в  определени  селскостопански  продукти  от  растителен  или
животински произход.  Те смятат, че биологичните продукти за растителна защита с
нисък риск могат да представляват жизнеспособна алтернатива на конвенционалните
продукти за растителна защита и да допринесат за по-устойчиво селско стопанство,
по-конкретно по отношение на продуктите с биологичен произход.
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Пестицидите с биологичен произход обикновено са продукти за растителна защита на
базата на микроорганизми, растителни вещества, биохимикали или сигнални вещества
(напр. феромони и различни етерични масла).
 
 
 
 
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Herbert Dorfmann (EPP, IT)
Pavel Poc (S&D, CZ)
Bart Staes (Greens/EFA, BE)
Lynn Boylan (GUE/NGL, IE)
Julie Girling (ECR, UK)
Frédérique Ries (ALDE, BE)
Mireille D'Ornano (ENF, FR)
Eleonora Evi (EFDD, IT)
Приетият текст 2016/2903(RSP) скоро ще бъде достъпен тук (14.02.2017 г.)

Видеозапис на дебата (кликни на 13.02.2017 г.)

Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи
Служба на ЕП за парламентарни изследвания- законодателството на ЕС относно
пестицидите: към устойчиво използване на продукти за растителна защита

Аудиовизуални материали за професионалисти

EbS+ (13.02.2017 г.)
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2903(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96787.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96715.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4751.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124984.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96956.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/4253.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124750.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/124779.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2903%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2016/2903%28RSP%29
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120291/LDM_BRI%282012%29120291_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2012/120291/LDM_BRI%282012%29120291_REV1_EN.pdf
http://audiovisual.europarl.europa.eu/low-risk-pesticides
http://audiovisual.europarl.europa.eu/low-risk-pesticides
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/13/2017
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/13/2017
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/13/2017
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https://twitter.com/EP_Environment


Употребата на продукти за растителна защита става все по-често обект на обществен дебат -  ©AP Images/European Union - EP
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