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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва Комисията по околна 
среда, здравеопазване и безопасност на храните, в качеството й на водеща комисия, да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че в Европа съществуват паралелно различни форми на селско 
стопанство и че използването на средства за растителна защита (СРЗ) е 
характерна черта на по-голямата част от тях; счита, че е налице спешна 
необходимост от преразглеждане на въпроса дали осигуряването на значителни 
количества висококачествени хранителни продукти не може да бъде гарантирано 
без използването на химически средства за растителна защита;

2. подчертава, че ангажиментът за ограничаване използването на средства за 
растителна защита, за намаляване на опасността, която носят, и за търсене на 
алтернативни средства, ресурси и методи, които по-малко застрашават околната 
среда и са по-безвредни за хората и животните, ще доведе, в допълнение към 
ползите за общественото здраве и околната среда, до подобряване на качеството 
на европейските селскостопански продукти и до повишаване на тяхната добавена 
стойност, като резултат от широката обществена заинтересованост и 
потребителския интерес по тези въпроси;

3. счита, че вниманието следва да се съсредоточи основно не върху постоянното 
използване на СРЗ, а по-скоро върху устойчивостта на селскостопанската
продукция с оглед на безопасността на храните, здравето на потребителите, 
снабдяването с чиста питейна вода, опазването на разнообразна флора и фауна, 
както и здравето на работещите в сферата на селското стопанство; счита, че 
използването на СРЗ може да бъде средство за постигането на тези цели, но, 
поради потенциалните вредни въздействия върху здравето, то следва да бъде 
обект на специални правила;

4. посочва необходимостта от разпространението на селскостопански практики, 
насърчаващи използването на по-малки количества пестициди (интегрирано 
производство и органично земеделие, наред с други практики), които ще 
допринесат за цялостно намаляване на използването на пестициди;

5. отбелязва, че устойчивото управление на резистентността и по-нататъшното 
развитие на методите за растителна защита са възможни само при наличието на 
достатъчно широк спектър от различни средства и активни вещества за 
растителна защита, като също така по този начин ще се увеличи подкрепата сред 
селскостопанските производители и други оператори за различните 
законодателни актове, регулиращи тяхната употреба, и ще намалеят случаите на 
неспазване на тези актове;

6. отбелязва, че междувременно ЕС прие над дванадесет законови акта, които пряко 
или косвено уреждат използването на СРЗ; подчертава, в същото време, че 
планираните разпоредби за използването на СРЗ са стъпка в правилната посока;



PE 384.426v02-00 4/8 AD\658218BG.doc

BG

7. призовава решенията относно използването на разрешени СРЗ да бъдат оставени 
на селскостопанските производители, като се осигури съдействието на 
консултанти с подходяща квалификация; счита, че правилата и контролните 
мерки трябва да осигуряват свобода на действие за такива решения в зависимост 
от конкретните условия в различните държави-членки;

8. подчертава, че общностното законодателство не би следвало да поставя общи 
количествени ограничения, тъй като това би могло да насърчи селскостопанските 
производители и другите оператори да използват вещества с по-малък обем, 
носещи по-висока степен на риск;

9. призовава Комисията и държавите-членки да осигурят достатъчно финансиране за 
информационни, консултантски и образователни програми; посочва, че такива 
мерки допринасят повече за подобряване на положението, отколкото 
изискванията за допълнителна документация или оповестяване на информация; 
при всички положения, всеобхватният контрол е нереалистичен;

10. призовава планираните разпоредби да не увеличават тежестта върху 
селскостопанските производители с ненужни бюрократични мерки, а вместо това, 
продължаващият процес на хармонизация да се използва като повод за 
опростяване на процедурите на контрол, но без намаляване на тяхната 
ефективност;

11. призовава планираният регламент относно статистиката да не води до нови 
тежести за селскостопанските производители; 

12. посочва, че много аспекти на системата за интегрирано управление на 
растителната защита, която ще има задължителна юридическа сила от 2014 г., са 
все още неясни, което във връзка с „кръстосаното спазване” може да доведе до 
значителна неувереност и правна несигурност сред селскостопанските 
производители;

13. призовава доброволните и поддържащи мерки да се прилагат с предимство пред 
задължителните разпоредби; отговорност на държавите-членки е да вземат 
решение за правилната комбинация от инструменти след анализ на положението 
по места в рамките на националните планове за действие;

14. призовава националните планове за действие да се съставят в тесни консултации 
със селскостопанския сектор и по прозрачен начин, като се взема предвид 
въздействието на такива мерки върху околната среда и като се гарантира, че
целите могат да се подлагат на контролна проверка; обявява се за участие на 
Общността във финансирането на националните планове за действие; счита, че 
обществеността трябва да бъде подробно информирана; необходими са редовни 
прегледи на плановете за действие, за да бъдат подтикнати държавите-членки да 
продължават усилията; 

15. горещо приветства по-нататъшното хармонизиране на разпоредбите в областта на 
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разрешаването и предлагането на пазара на средствата за растителна защита; 
въпреки това, посочва, че процедурите трябва да бъдат ускорени, оптимизирани и 
направени по-предсказуеми с цел улесняване на пазарния достъп за 
иновационните продукти, които обикновено са свързани с по-ниска степен на 
риск; процесът на хармонизация следва също да се използва като повод за 
отстраняване на случаи на съществуваща правна несигурност; 

16. призовава Комисията да ускори хармонизацията на равнището на Общността на 
максималните нива на остатъчни вещества, тъй като съществуващата в момента 
ситуация създава неравностойни условия в рамките на ЕС, а по този начин се 
поставят бариери пред търговията и се поражда объркване сред потребителите;

17. призовава Комисията, съвместно с държавите-членки и промишления отрасъл, да 
вземе мерки за предотвратяване на вноса и предлагането на пазара на 
фалшифицирани и/или неразрешени средства за растителна защита;

18. призовава Комисията да следи, когато на и във вносни хранителни продукти 
бъдат установени количества пестициди над максимално допустимите норми, да 
се вземат същите мерки и да се налагат същите санкции, както в случаи на 
произведени в ЕС продукти; призовава за незабавни мерки за осъществяване на 
достатъчно чест контрол на вносни стоки (те обикновено не подлежат на толкова 
строги законови изисквания относно използването на СРЗ, което означава, че 
съществува по-висока степен на риск от наличие на незаконосъобразни равнища 
на остатъчни вещества) по идентичен начин във всички държави-членки, така че 
европейските селскостопански и други производители да не бъдат поставени в 
неизгодно положение и да се създадат условия на равнопоставеност в рамките на 
ЕС;

19. призовава Комисията и държавите-членки да осигурят достатъчно ресурси за 
изследване на резистентността, за отглеждане и снабдяване с широка гама от 
растителни култури, притежаващи различни типове резистентност, за извършване 
на научни изследвания върху редуването на растителните култури и методите за 
обработка на почвата за целите на борбата срещу вредителите и болестите по 
растенията и за иновации в областта на растителната защита, в т.ч. възможности 
без химически вещества.

20. призовава за подходящ контрол и за забрана на вноса в ЕС на хранителни 
продукти, произведени при употреба на средства за растителна защита и 
пестициди, чието използване и предлагане на пазара са забранени в ЕС;

21. призовава за създаване на координирана система за събиране на информация 
относно производството, вноса, износа, продажбата, разпространението и 
използването на общодостъпни пестициди;

22. призовава за предоставяне на финансиране на равнището на Общността за 
рециклирането на пестициди, като се има предвид, че над 200 000 тона пестициди 
в рамките на ЕС все още се съхраняват както в подземни сметища за опасни 
отпадъци, така и в открити хранилища;



PE 384.426v02-00 6/8 AD\658218BG.doc

BG

23. призовава Комисията да изработи политика на закрила и сътрудничество по 
отношение на съседните на ЕС държави във връзка с използването на пестициди и 
средства за растителна защита.
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