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КРАТКА ОБОСНОВКА

I) Einleitung

Die vorgelegte Richtlinie ist Teil der Thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz von 
Pestiziden und damit des 6. Umweltaktionsprogramms.

Die Anwendung oder der Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln sind in einer Vielzahl von 
Gesetzestexten der Gemeinschaft direkt oder indirekt geregelt, u.a. in:

• Richtlinie 91/414/EWG (Verkehr mit Pflanzenschutzmitteln), die durch die 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (KOM (2006) 388) 
abgelöst werden soll,

• Richtlinie 79/117/EWG (Verbot von Pflanzenschutzmitteln),

• Verordnung 396/2005/EG (Höchstgehalte an Pestizidrückständen),

• Verordnung 882/2004/EG (amtliche Kontrollen),

• Verordnung 178/2002/EG (Allgemeine Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts),

• Verordnung 852/2004/EG, 853/2004/EG, 854/2004/EG (sog. Hygienepaket),

• Verordnung 1782/2003/EG (Landwirtschaftliche Direktzahlungen - schreibt
Anwendung des sog. Hygienepaketes, sowie der Richtlinien 91/414/EWG, 
Verordnung 178/2002/EG u.a. im Rahmen der Cross-Compliance vor,

• Richtlinien 79/409/EWG (Vogelschutzrichtlinie) und Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-
Richtlinie),

• Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie), einschließlich Tochterrichtlinien 
und Entscheidungen (z.B. Grundwasser-, Trinkwasser-, 
Oberflächengewässerrichtlinie, Richtlinie über Umweltqualitätsstandards (KOM 
(2006)397), Entscheidung über prioritäre Stoffe u.a.), die alle Maßnahmen gegen 
Pflanzenschutzmittelbelastungen und -einträge verlangen,

• Richtlinien über den Schutz der Gesundheit von Arbeitnehmern,

• Richtlinien über Abfälle.

An Regelungen fehlt es nicht. Dennoch weicht der legale Pflanzenschutzmitteleinsatz 
innerhalb des durch Gemeinschaftsrecht und nationale Regelungen gesetzten Rahmens in den 
Mitgliedstaaten bedauerlicherweise erheblich voneinander ab. Trotz deutlicher 
Verbesserungen in den letzten Jahren werden immer noch unerwünschte Rückstände an 
Pflanzenschutzmitteln in Wasser und Lebensmitteln gefunden.
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Der vorgeschlagene Rechtsakt soll zu einer weiteren Vereinheitlichung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes beitragen.

Die hierfür vorgeschlagenen wesentlichen Instrumente sind:

• Erstellung nationaler Aktionspläne,

• Schulung der Nutzer,

• Öffentlichkeitsarbeit,

• Kontrolle der eingesetzten Maschinen,

• Besonderer Schutz aquatischer Lebensräume, von Natura-2000-Gebieten und Flächen, 
die von der Allgemeinheit besonders frequentiert werden (Parks u.a.),

• Förderung von Verfahren mit niedrigen Pestizideinsatzes einschließlich des 
integrierten Pflanzenschutz (allgemein und kulturpflanzenspezifisch),

• Entwicklung von Risikoindikatoren.

II) Vorgeschlagene Änderungen

Pflanzenschutzmittel sind unverzichtbarer Bestandteil der modernen Landwirtschaft. 
Wesentliche Elemente des umweltfreundlichen und gesundheitsschonenden Umgangs mit 
Pflanzenschutzmitteln sind bereits Bestandteil anderer Gemeinschaftsregelungen. 

Absolutes Kernstück der Richtlinie muss daher der Nationale Aktionsplan sein. 

In ihm sollen die Mitgliedstaaten mit Hilfe unterschiedlicher freiwilliger, gesetzlicher und 
ggf. steuerlicher Maßnahmen alle erforderlichen Aktivitäten zur Verminderung der 
verbleibenden Risiken und zur Verbesserung eines sachgemäßen Umgangs mit 
Pflanzenschutzmitteln bündeln. 
Hierfür sind verbesserte Ausbildung und Aufklärung, Bekämpfung von Punktquellen, 
Verbesserung der Datenlage und Bemühungen um Konkretisierung des Integrierten 
Pflanzenschutzes unbedingt erforderlich. Entscheidend sind kontinuierliche Anstrengungen, 
da sich die Erkenntnisse über einen optimierten Pflanzenschutz ständig fortentwickeln und bei 
Unterbrechen der Bemühungen (Aufklärung, Kontrollen) schnell suboptimale Verhältnisse 
einkehren.

Die Richtlinie sollte sich angesichts der bestehenden, umfangreichen Regelungen zum 
Pflanzenschutzmitteleinsatz auf die Vorgabe für Mindestinhalte der Aktionspläne 
beschränken. Ansonsten kommt es, wie im Bereich Natura-2000 zu neuen europäischen 
Vorgaben, die in deutlichem Widerspruch zu den bisherigen Rechtsvorschriften stehen. 

Auch der integrierte Pflanzenschutz ist schon nach der vorgeschlagenen Verordnung über das 
Inverkehrbringen umfassend definiert und ab 2014 für alle Nutzer verpflichtend 
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vorgeschrieben. Beschränkungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in 
Wassereinzugsbereichen (Trinkwasser, Grundwasser, Fließgewässer, Spritzabstände) sind im 
Rahmen wasserrechtlicher Vorschriften oder zum Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln zwingend vorgesehen. Hier reicht es aus, wie bei Natura 2000, die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Aktionspläne zu besonderer Aufmerksamkeit und 
Wachsamkeit zu verpflichten.

Zwingende Regelungen sollten nur für Bereiche vorgesehen werden, die bisher überhaupt 
nicht erfasst sind, wie Aus- und Fortbildung, Aufklärung und Maschineneinsatz.

Die Effizienz der nationalen Aktionspläne muss gegenüber dem Kommissionsvorschlag durch 
klare Regelungen zur Fortschreibung und Überprüfung, zur Messbarkeit der Ziele und zur 
Information der Öffentlichkeit verbessert werden.

Der Begriff "Pestizide" wurde zur besseren Verständlichkeit durch "Pflanzenschutzmittel" 
ersetzt, da sich die Richtlinie allein hierauf beschränkt.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околната среда, здравеопазването и безопасността на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Текст, предложен от Комисията1 Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
устойчиво използване на пестициди

Директива на Европейския парламент и 
на Съвета за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане на 
използване на продукти за растителна 
защита в съответствие с принципа на
устойчиво развитие
(Заместването на думата „пестицид“ с 
„продукт за растителна защита“ важи 
за целия законодателен текст; 
вследствие на  нейното приемане са 
необходими технически корекции в целия 
текст.)

  
1 Все още непубликуван в Официален вестник.
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Обосновка

In der Richtlinie sind als Pestizide ausschließlich Pflanzenschutzmittel benannt. Dies sollte im 
Interesse der Klarheit des Anwendungsbereichs auch im Titel zum Ausdruck kommen.

Es geht darum, die Bedeutung klarzustellen. Ein „nachhaltiger Einsatz“ ist ein langfristig 
anhaltender Einsatz. Doch eines der spezifischen Ziele der thematischen Strategie ist die 
Umstellung auf eine Landwirtschaft, in der nur geringe Mengen von Pestiziden bzw. 
überhaupt keine mehr zum Einsatz kommen. Deshalb sollte in der Überschrift von einem 
„dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung gerechten Einsatz von Pestiziden“ die Sprache 
sein. Diese Änderung gilt für den gesamten Legislativtext.

Изменение 2
Съображение 3

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

(3) В основата на Директивата са 
националните планове за действие на 
държавите-членки, които имат за цел да 
установят намаляването на рисковете от 
продукти за растителна защита и да 
поощрят използването на нехимическата 
растителна защита. Националните 
планове за действие следва да бъдат 
координирани с изпълнителни планове, 
които прилагат други разпоредби, 
свързани с общностното законодателство, 
и могат да бъдат използвани за 
обединяване на целите, поставени в 
рамките на други общностни разпоредби, 
свързани с пестицидите.

Изменение 3
Съображение 3 а (ново)

(3а) Целите на националните планове 
за действие за намаляване на 
рисковете следва да бъдат определени 
възможно най-еднозначно. Плановете 
за действие следва редовно да се 
преразглеждат и осъвременяват. Това
задължава държавите-членки да 
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намират в рамките на националните 
планове за действие, въз основа на 
специфичните проблемни области и 
условия, правилната комбинация от 
законови, доброволни и, при 
необходимост, данъчни мерки.

Изменение 4
Съображение 4

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

4. Обменът на информация и 
информирането на обществеността за 
целите и действията, които държавите-
членки определят в техните национални 
планове за действие, е много важен 
елемент за постигане на целите на 
настоящата директива. Ето защо е 
подходящо да се изисква държавите-
членки да се отчитат редовно пред 
Комисията, която да създаде публично 
достъпна база данни в интернет, 
позволяваща на обществеността и на 
другите държави-членки да се 
информират относно целите и 
резултатите от националните планове 
за действие.

При изготвянето на плановете ще бъде 
уместно да се проверят най-малко 
аспектите, споменати в настоящата 
директива, относно устойчивото 
прилагане на продукти за растителна 
защита.

Изменение 5
Съображение 6

(6) Желателно е държавите-членки да 
осигурят системи за обучение на 
дистрибутори, консултанти и 
професионални потребители на 
пестициди, така че тези, които използват 
или ще използват пестициди изцяло да 
осъзнават рисковете, които представляват 
тези препарати за човешкото здраве и 

(6) Желателно е държавите-членки да 
осигурят системи за продължаващо 
обучение на дистрибутори, консултанти и 
професионални потребители на 
пестициди, така че тези, които използват 
или ще използват пестициди изцяло да 
осъзнават рисковете, които представляват 
тези препарати за човешкото здраве и 
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околната среда и да са напълно 
информирани за вземането на мерки, с 
които да се намалят рисковете, колкото е 
възможно. Дейностите на обучение за 
професионални потребители могат да 
бъдат координирани с тези, организирани 
в рамките на Регламент (EО) № 1698/2005 
на Съвета от 20 септември 2005 г. 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на  селските 
райони (ЕЗФРСР)

околната среда и да са напълно 
информирани за вземането на мерки, с 
които да се намалят рисковете, колкото е 
възможно.  Дейностите на обучение за 
професионални потребители могат да 
бъдат координирани с тези, организирани 
в рамките на Регламент (EО) № 1698/2005 
на Съвета от 20 септември 2005 г. 
относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на  селските 
райони (ЕЗФРСР).

Изменение 6
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от употребата на продукти за 
растителна защита и ролята на 
продуктите за растителна защита в 
природата и производството на 
хранителни продукти, обществеността 
следва да бъда по-добре информирана за 
предимствата и недостатъците, 
ползата и рисковете и отговорното 
боравене с продуктите за растителна 
защита.

Обосновка

Bei der beabsichtigten Information und Sensibilisierung der Bevölkerung sollte neben der 
Information über mögliche Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auch der Nutzen und die 
Bedeutung für die heutige Lebensmittelproduktion dargestellt werden.

Изменение 7
Съображение 9

(9) Директива 2006/42/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 
май 2006 г. относно машините, изменяща 
Директива 95/16/EО (преработена)  ще 
позволи приемането на правила, 
свързани с предлагането на пазара на 
оборудване за прилагане на пестициди, 
които ще гарантират зачитането на 
изискванията за околната среда, а също 

(9) Тъй като Директива 2006/42/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 
май 2006 г. относно машините, изменяща 
Директива 95/16/EО (преработена)  не 
гарантира напълно зачитането на 
изискванията за околната среда, а също 
така, с цел по-нататъшно ограничаване на 
вредните въздействия на пестицидите 
върху човешкото здраве и околната 
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така, с цел по-нататъшно ограничаване на 
вредните въздействия на пестицидите 
върху човешкото здраве и околната 
среда, причинени от това оборудване, да 
се предвидят системи за постоянна 
техническа инспекция на вече 
използваното оборудване за прилагане на 
пестициди. 

среда, причинени от това оборудване, 
следва да се предвидят системи за 
постоянна техническа инспекция на вече 
използваното оборудване за прилагане на 
пестициди.

Изменение 8
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на 
пестицидите е в състояние да навреди 
осезаемо на човешкото здраве и на 
околната среда, по-специално поради 
разпръскването на спрея.  Ето защо, би 
следвало като цяло да подлежи на 
процедура на обявяване или на 
разрешаване с цел да се гарантира, че 
въздушно пръскане се прилага 
единствено когато то представлява явни 
предимства, включително и за околната 
среда, съпоставено с другите методи на 
пръскане, или когато не съществува 
друго надеждно решение.

Изменение 9
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди.  Ето защо 
е необходимо да се обърне особено
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се 
избегне излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към продукти за
растителна защита.  Ето защо е 
необходимо с подходящи законови 
разпоредби и норми за употреба, които 
се установяват в рамката за 
разрешаване на продукти за 
растителна защита , да се избегне 
замърсяването на повърхностните или 
подпочвени води.
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водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики 
на засегнатите зони.  Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по 
протежението на транспортни 
маршрути, каквито са железопътните 
линии, както и върху непромокаеми или 
много пропускливи повърхности, може 
да засили риска от замърсяване на 
водната среда.  Поради това 
употребата на пестициди в тези зони 
трябва да бъде ограничена, колкото е 
възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо.

Обосновка

Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sind die so genannten 
Anwendungsbestimmungen des spezifischen Mittels bzw. der Einsatz verlustmindernder 
Technik, die im Rahmen der amtlichen Zulassung festgelegt wurden, einzuhalten. In diesen 
Bestimmungen wird der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Forderung nach 
weiteren Abstandsauflagen überflüssig ist. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwassergebietsverordnungen geregelt und muss somit nicht aufgeführt werden.

Изменение 10
Съображение 12

(12) Използването на пестициди може 
да се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите Натура 2000, защитени 
съгласно Директива 79/409/EИО на 
Съвета от 2 април 1979 г., относно 
опазването на дивите птици  и Директива 
92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. 
относно опазването на естествената 
среда, както и на дивите фауна и флора. 
На други места като обществени паркове, 
спортни площадки или детски площадки 
за игра, рисковете от излагане на 
обществото на пестициди са високи.
Поради това употребата на пестициди 
в тези зони трябва да бъде ограничена, 
колкото е възможно повече, или 

(12) На много чувствителни места, 
каквито са местностите Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици  и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. относно опазването на 
естествената среда, както и на дивите 
фауна и флора, за постигането на 
общностните цели може да са 
необходими мерки за намаляване 
използването на продукти за 
растителна защита. Този аспект се 
взема предвид в националните планове 
за действие и управление на особено 
защитените местности. На други 
места като обществени паркове, спортни 
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прекратена, ако е необходимо. площадки или детски площадки за игра 
трябва да се гарантира с нормите за 
употреба в рамките на разрешаването, 
че няма голяма опасност от излагане 
на обществото на продукти за 
растителна защита или че 
употребата на продукти за 
растителна защита се намалява във 
възможно най-голяма степен. 

Обосновка

Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist fachlich 
nicht geboten und nicht akzeptabel. Die Begrenzung der Pflanzenschutzmittelanwendungen in 
so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine Gefahr durch die Anwendung dieser 
Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und Anwendungsbestimmungen nicht 
gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten Anwendungsbestimmungen verhindern 
eine Gefährdung von Menschen und Umwelt, was weitere Bestimmungen überflüssig macht.

Изменение 11
Съображение 14

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

(14) Подходящо е държавите-членки да 
поощряват в рамките на националните 
планове за действие условията за 
прилагане на селскостопанско 
производство при ниска употреба на 
пестициди, по-специално на 
органичното земеделие, на интегрирана 
борба с вредителите, както е посочено в 
Регламент (ЕО) No […] относно 
предлагането на продукти за 
растителна защита на пазара, и да 
създадат необходимите условия за 
прилагането на тези техники за 
интегрирана борба. 
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Изменение 12
Член 2, параграф 1

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

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на продукти за растителна 
защита, съгласно Регламент (EО) № […] 
относно предлагането на продукти за 
растителна защита на пазара.

Изменение 13
Член 3, буква б)

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

б) „потребител” означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
си служи с продукти за растителна 
защита в рамките на дейността си, било 
то като самоосигуряващ се, служител 
или нает за определена работа; 
държавите-членки различават две 
категории професионални 
потребители: такива, които имат 
право да използват продукти за 
растителна защита на своя земя и 
собственост и такива, които могат да 
използват продукти за растителна 
защита на земя и собственост на 
трети лица;
В допълнение, за потребители се 

считат също игрища за голф, тенис 
кортове и други съоръжения за 
свободното време, общини с техните 
паркове, както и инфраструктурни 
обекти като паркинги, улици, 
железопътни съоръжения и други. 

Обосновка

Im englischen Text wird vom "professional user" gesprochen, was soviel wie berufliche bzw. 
professionelle Anwendung heißt. Die Übersetzung mit "gewerblicher Anwender" ist nicht 
richtig. Die Richtlinie soll sich nicht ausschließlich an Landwirte wenden, sondern auch alle 
anderen Anwender von Pflanzenschutzmitteln erfassen.
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Изменение 14
Член 3, буква г)

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

г) „консултант” означава всяко физическо 
или юридическо лице, което притежава 
образованието и квалификациите, 
които се изискват от съотвентната 
държава-членка, и е упълномощено да 
предлага консултации относно 
употребата на продукти за 
растителна защита, като се 
придържа към установените методи в 
държавата-членка, в която се намира 
обработваемата земя, и към 
общностните норми. 

Изменение 15
Член 3, буква и а) (нова)

и а) „показател за употреба“ е 
параметър, който може да се изполва 
за определяне на интензивността на 
употребата на пестициди и 
зависимостта от пестициди.

Изменение 16
Член 4, заглавие

Национални планове за действие за 
намаляване на рисковете и зависимостта 
от пестициди

Национални планове за действие за 
намаляване на рисковете и употребата 
на пестициди

Изменение 17
Член 4, параграф 1

Държавите-членки приемат национални 
планове за действие, за да определят 
целите, мерките и сроковете, с цел 
намаляване на рисковете от опасности и 
зависимостта от пестицидите.

Държавите-членки преценяват надлежно 
социалното, икономическо и за околната 
среда въздействие от набелязаните мерки, 
когато изработват или преразглеждат 

а планове за действие вземат предвид 
специфичните условия на национално, 
регионално и местно равнище.
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националните си планове за действие

. Държавите-членки преценяват надлежно 
социалното, икономическо и за околната 
среда въздействие от набелязаните мерки, 
когато изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие.

Националният план за действие може 
също да се състои от  интегрирани или 
обединени на национално равнище 
регионални или от регионални и 
национални  планове.

Изменение 18
Член 4, параграф 1 а (нов)

(1а) Националните планове за 
действие съдържат, доколкото е 
необходимо, становища относно 
посочените в членове 5-13 аспекти. Те 
следва да вземат предвид планове  
съобразно други разпоредби на 
Общността относно използването на 
продукти за растителна защита, като 
например планове за мерки съгласно 
Директива 2000/60/ЕО. 
Мерките, които се съдържат в 
националните планове за действие, 
могат да бъдат по-специално от 
законодателен, данъчен или доброволен 
характер и следва да се основават на 
резултатите от съответните оценки 
на риска. 

Обосновка

Die Richtlinie sollte zumindest Mindestinhalte oder im Rahmen der Erstellung der Pläne zu 
prüfende Gesichtspunkte benennen. Die Frage, wann zusätzliche Gesetzgebung oder 
fördernde, steuerliche oder sonstige Maßnahmen erforderlich sind, liegt in der Entscheidung 
der Mitgliedstaaten.

Изменение 19
Член 4, параграф 1 б) (нов)



AD\658220BG.doc 15/39 PE 378.875v02-00

BG

(1б) Част от националните планове за 
действие включват посочената в член 
13 интегрирана борба с вредителите, 
като се дава предимство на 
нехимически продукти за растителна 
защита и се насърчават селските 
стопани, които избират нехимически
продукти за растителна защита. 

Изменение 20
Член 4, параграф 2

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

2. В рамките на три години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите-членки запознават 
Комисията с националните си планове за 
действие.

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

Преразглеждането включва и анализ за 
това дали рисковете в плановете за 
действие са надлежно включени  или 
трябва да се оценят отново. Всички
изменения в националните планове за 
действие, както и основните 
резултати от преразглеждането, се 
докладват на Комисията в най-кратки 
срокове. 

Обосновка

Die Regelungen zur Überprüfung sind unbedingt präziser zu fassen. Die Mitteilung an die 
anderen Mitgliedstaaten ist überflüssig, wenn die Kommission - wie hier vorgeschlagen - eine 
öffentlich zugängliche Datenbank einrichtet (s. Artikel 4 Absatz 2a(neu)).

Изменение 21
Член 4, параграф 2 а (нов)

2а. Комисията създава база данни в 
интернет, чрез която дава достъп на 
обществеността до информация 
относно националните планове за 
действие, както и всички изменения и 
основни резултати от редовните 
прегледи, по-специално всеки напредък 
или неуспех при постигането на 
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целите, както и причините за него.

Обосновка

Ein wesentliches Element der nationalen Aktionspläne ist die Beteiligung der Öffentlichkeit.
Es ist daher sinnvoll, diese Pläne sowie Änderungen und die Ergebnisse der Überprüfung 
europaweit der Öffentlichkeit über eine zentrale Internet-Datenbank bereit zu stellen. Mit der 
Datenbank entfällt die ohnehin überflüssige Mitteilungspflicht der Mitgliedstaaten 
untereinander, die in der vorgeschlagenen Form ohnehin nur für den Originalplan, nicht aber 
für Änderungen galt. Durch die Bereitstellung im Internet wird die Regelung über Weitergabe 
von Daten an Drittstaaten überflüssig.

Изменение 22
Член 4, параграф 3

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

заличава се

Обосновка

Folgeänderung zu Artikel 4 Absatz 2 und 2a (neu) (Änderungsanträge 20 und 21).

Изменение 23
Член 4, параграф 4 а (нов)

(4а) Планирането и изпълнението на 
общностни програми може да се 
финансиира със средства на 
Общността.

Изменение 24
Член 5, параграф 1, алинея 1

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

1. Държавите-членки следят за това,
всички професионални потребители, 
дистрибутори и консултанти да имат 
достъп до подходящо и независимо 
организирано образование или обучение 
относно професионалното използване 
на продуктите за растителна защита, 
което е съобразено с  равнището на 
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отговорност на участниците и 
особената им роля в интегрираната 
борба с вредителите.

Обосновка
Es ist entscheidend, dass die Organisation der Fortbildung frei von wirtschaftlichen 
Interessen bestimmter Kreise erfolgt. Dies schließt den Einsatz von Spezialisten der Industrie 
oder von NGO´s nicht aus. Die Mitgliedstaaten können die Grundanforderungen nach dieser 
Richtlinie auch durch entsprechende Ausbildungsangebote erfüllen.

Изменение 25
Член 5, параграф 2

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

2. В рамките на три години от 
посочената дата в член 20, параграф 1, 
държавите-членки изготвят системи за 
обучение, които да обхващат поне
изброените в Приложение І теми.

Обосновка

Zwei Jahre reichen nicht für die obligatorische Ausbildung aller Landwirte.

Изменение 26
Член 5, параграф 3, алинея 1 а (нова)

Притежателите на посочения в 
Приложение І сертификат трябва да 
участват в обучения за повишаване на 
квалификацията. Условията за тези
обучения за повишаване на 
квалификацията се определят от 
държавите-членки.

Изменение 27
Член 6, параграф 1

1. Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
токсични или много токсични пестициди 

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

по смисъла на Директива 1999/45/EО на 
Европейския парламент и на Съвета,  да 
имат поне един назначен служител, който 
да притежава сертификат, посочен в член 
5, параграф 2 и издаден преди не повече 
от пет години, който да присъства и да 
бъде на разположение на мястото за 
продажби, за да предоставя информация 
на клиентите относно използването на 
пестициди.

Обосновка

Da sich ausweislich der Folgenabschätzung der Kommission die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den fachgerechten Einsatz 
von Pflanzenschutzmitteln laufend ändern, ist es sinnvoll, die Laufzeit der Bescheinigungen zu 
begrenzen.

Изменение 28
Член 6, параграф 2

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

2. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за гарантиране, че 
продажбите на разрешени продукти за 
раститеилна защита са предназначени 
само за професионални потребители, 
които притежават сертификат, посочен в 
член 5, параграф 2 и се консултират от 
достатъчно квалифицирани и 
компетентни експерти, които се 
определят от държавите-членки.

Изменение 29
Член 6, параграф 3

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

3. Държавите-членки изискват от 
дистрибуторите, които предлагат на 
пазара пестициди за непрофесионална 
употреба, да осигурят обща информация 
относно професионалната употреба на 
продуктите за растителна защита, 
предлагани на пазара, по-специално за 
възможните опасности, излагането на 
тях, подходящо складиране, работа с тях 
и прилагане, както и за изхвърлянето им.
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Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, 
се определят за срок от 4 години, считано 
от датата, посочена в член 20, параграф 1. 

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

Обосновка

Ziel der Aufklärung durch Hersteller und Vertreiber muss der fachgerechte Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln sein, der Gesundheits- und Umweltgefahren weitgehend ausschließt.
Gegenstand der Aufklärung müssen die Risiken der spezifischen Produkte sein, da diese je 
nach Mittel und Art des Einsatzes erheblich variieren können. 

Eine längere Übergangsfrist ist erforderlich, um den Aufbau von Überkapazitäten im 
Fortbildungsbereich in den ersten zwei Jahren nach Einrichtung des Fortbildungssystems zu 
vermeiden.

Изменение 30
Член 7

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
информационни програми и 
осигуряването на информация, 
предназначена за обществеността, 
свързана с ползата и рисковете, както 
и възможните последствия за 
здравето и околната среда, които 
могат да бъдат предизквикани от 
употребата на продукти за 
растителна защита. Освен това,
трябва да се дава информация за 
ролята на продуктите за растителна 
защита в селското стопанство и в 
производството на хранителни 
продукти и отговорното боравене с 
продуктите за растителна защита, 
както и за  нехимически заместители. 

Обосновка
Der Änderungsantrag stellt sicher, dass bei der beabsichtigten Information und 
Sensibilisierung der Bevölkerung nicht nur auf die Risiken des Pflanzenschutzmitteleinsatzes 
eingegangen wird. Derzeit werden in der Öffentlichkeit hauptsächlich die Risiken von 
Pflanzenschutzmitteln angeprangert. Vielmehr sollte, wie im Änderungsantrag gefordert, das 
Ziel verfolgt werden, objektiv über Notwendigkeit und Nachhaltigkeit von 
Pflanzenschutzmittelanwendungen zu informieren und die Bedeutung für die heutige 
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Lebensmittelproduktion darzustellen.vermeiden.

Изменение 31
Член 8, параграф 1

(1) Държавите-членки следят за това, 
оборудването за прилагане на пестициди 
и аксесоарите към него, за 
професионална употреба, да бъде редовно 
подлагано на проверки  За тази цел те 
установят системи за издаване на 
сертификати, предназначени за 
проверка на инспекциите.

(1) Държавите-членки създават системи 
от стимули оборудването за прилагане 
на пестициди и аксесоарите към него, за 
професионална употреба, да бъде редовно 
подлагано на проверки 

Обосновка

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für die Geräteüberprüfung 
geschaffen als durch Zwangsmaßnahmen.

Изменение 32
Член 8, параграф 3

(3) В срок от пет години от датата, 
посочена в член 20, параграф 1, 
държавите-членки следят за това, 
оборудването за прилагане на 
пестициди и аксесоарите към него за 
професионална употреба да бъдат 
проверени поне веднъж, и за това, само 
успешно преминали инспекцията 
оборудване за прилагане на пестициди и 
аксесоари към него да бъдат използвани 
за професионални цели.

заличава се

Обосновка

Diese spezielle Regelung kann im Sinne der Subsidiarität unterbleiben.

Изменение 33
Член 8, параграф 4

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

заличава се



AD\658220BG.doc 21/39 PE 378.875v02-00

BG

Обосновка
Die Vorschrift ist überflüssig.

Изменение 34
Член 9, параграф 1

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

1. Държавите-членки издават  
разпоредби относно въздушното 
пръскане съгласно предвиденото в 
параграф 4.

Обосновка

Ein generelles Verbot des Sprühens aus der Luft ist übermäßig bürokratisch und wenig 
sinnvoll, da offensichtlich ist, dass andere Formen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in 
einigen Fällen wenig sinnvoll sind (Wein, Wälder). Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, dass das Sprühen aus der Luft nur dann erfolgt, wenn es unerlässlich ist. Ob 
sie hierfür Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren vorsehen, bleibt den Mitgliedstaaten 
überlassen. Die Dokumentationsanforderungen sind im Hinblick auf die Vorgaben der 
Umweltinformationsrichtlinie und bestehender nationaler Vorschriften nicht erforderlich.

Изменение 35
Член 9, параграф 2

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

заличава се

Обосновка

Folgeänderung zu der Änderung von Absatz 1 und Absatz 4.

Изменение 36
Член 9, параграф 3

3. Държавите-членки определят 
органите, компетентни да 
предоставят право на изключение, и 

заличава се
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информират Комисията за това.

Обосновка

Die Vorschrift ist überflüssig.

Изменение 37
Член 9, параграф 4

4. Изключения могат да се 
предоставят, когато са изпълнени 
следните условия:

4. Въздушно пръскане се позволява само 
при следните условия:

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни 
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната среда 
в сравнение с наземното прилагане на 
пестициди;

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни 
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната среда 
в сравнение с наземното прилагане на 
пестициди;

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

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

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

в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посочения в член 5, параграф 
2 сертификат; по аналогия се прилага 
второто изречение от член 6, параграф 
3; 

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

ва) трябва да се гарантира, че са взети 
всички необходими мерки за 
своевременно предупреждение на 
жители, минувачи и за опазване на 
околната среда в близост до 
обработваната площ.
вб) въздушното пръскане е съобщено  
предварително на компетентните 
органи или е разрешено от тях.

Обосновка

Es wird den Mitgliedstaaten freigestellt, ob sie Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren 
vorsehen. Das Sprühen ist in jedem Fall, aber nur zulässig, wenn die Vorgaben des Absatzes 
4 eingehalten werden. Der Vorschlag der Kommission war zudem mit unnötig bürokratisch. 
Die Übergangszeit aus Artikel 6, Absatz 3, Satz 2 ist zu beachten.

Изменение 38
Член 9, параграф 5
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5. Професионален потребител, който 
желае да прилага пестициди чрез 
въздушно пръскане, подава молба до 
компетентния орган, придружена от 
информация, доказваща, че посочените 
в параграф 4 условия са изпълнени. 

заличава се

Обосновка

Folgeänderung zur Änderung der Absätze 1 und 4. Siehe Begründung zu den 
Änderungsanträgen 34 und 37.

Изменение 39
Член 9, параграф 6

6. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения. 

заличава се

Обосновка

Die Dokumentationsanforderungen sind im Hinblick auf die Vorgaben der 
Umweltinformationsrichtlinie und bestehender nationaler Vorschriften nicht erforderlich.

Изменение 40
Член 10, параграф 1, уводна част

1. Държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, предимство да имат:

1. Държавите-членки предвиждат, в 
рамките на изготвянето и 
осъществяването на национални 
планове за действие, мерки, които 
гарантират, че когато продуктите за 
растителна защита се използват в 
близост до водни маси, предимство имат: 

Обосновка

Die bisherige Formulierung führt in keiner Weise zu Rechts- und Planungssicherheit, 
besonders nicht die sehr unbestimmten Formulierungen des bisherigen Absatzes 1. Es handelt 
sich um Probleme, die vorrangig von den Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer nationalen 
Aktionspläne nach Artikel 4 zu lösen sind. 

Изменение 41
Член 10, параграф 1 а (нов)
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1а. Държавите-членки проверяват, в 
рамките на изготвянето и 
осъществяването на националните 
планове за действие, по-специално 
следните мерки за защита на водните 
маси:
а) създаването на буферни и защитени 
зони на територии по протежение на 
течащи води и по-специално на 
защитени зони в съответствие с член 
7, параграф 3 на Директива 2000/60/ЕО, 
учредени за извличане на питейна вода,  
в които не трябва да се прилагат или 
съхраняват продукти за растителна 
защита; големината на буферните 
зони се определя в зависимост от 
рисковете от замърсяване и 
селскостопанските характеристики 
на засегнатата площ;
б) приемането на целенасочени мерки 
за ограничаване на разпръскването по 
въздуха на продукти за растителна 
защита, най-малко върху разположени 
непосредствено по протежение на 
течащи води вертикални култури, 
включително овощни градини, лозя, 
хмелни насаждения и др.;
в) приемането на целенасочени мерки, 
чрез които прилагането на продукти за 
растителна защита да се намали, 
доколкото е възможно, или да се 
прекрати, по целесъобразност, върху 
или по протежение на пътища, 
железопътни линии, силно 
пропускливи повърхности или друга 
инфраструктура , разположена в 
близост до повърхностни или 
подпочвени води, или върху 
непромокаеми повърхности, при които 
има голяма опасност от оттичане в 
повърхностните води или в 
канализационните мрежи.

Мерките по буква а) се предвиждат 
във всеки национален план за действие.
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Обосновка

Der Text von Absatz 1a (neu), Buchstabe a) - c) entspricht im Wesentlichen denen der Absätze 
2 - 4 des alten Kommissionsvorschlags. Die Maßnahmen verfolgen dasselbe Ziel  und wurden 
daher in einem Absatz zusammengefasst. Schutz- und Pufferzonen für Gewässer und 
Trinkwasser sind entscheidender Bestandteil eines nationalen Aktionsplans. Wie das dänische 
Beispiel zeigt, können aber auch hier freiwillige Maßnahmen von gleicher Effizienz sein, wie 
zwingende gesetzliche Vorgaben.

Изменение 42
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни 
зони, където не трябва да се прилагат 
или съхраняват пестициди, на 
територии по протежение на течащи 
води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени 
за извличане на питейна вода в 
съответствие с член 7, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО. Големината на 
буферните зони се определя в 
зависимост от рисковете от 
замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

заличава се

Обосновка

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe a) (s. Änderungsantrag 41).

Изменение 43
Член 10, параграф 3

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

заличава се
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Обосновка

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe b) (s. Änderungsantrag 41).

Изменение 44
Член 10, параграф 4

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

заличава се

Обосновка

Jetzt Absatz 1a (neu), Buchstabe c) (s. Änderungsantrag 41).

Изменение 45
Член 11, параграф 1, уводна част

Държавите-членки следят, при надлежно 
отчитане на необходимите изисквания 
за хигиената и обществената 
безопасност, за приемането на следните 
мерки:

Държавите-членки, като се позовават 
на съответните оценки на риска,
следят за приемането на следните мерки.

Обосновка

Grundlage der Entscheidung über die Verringerung des Ersatzes von Pflanzenschutzmittel in 
empfindlichen Gebieten ist eine einschlägige Risikobewertung. Entscheidend ist nicht das 
Verbot, sondern ein sorgsamer und niedriger Einsatz eines Pflanzenschutzmittels in 
Abhängigkeit des besonderen Schutzzieles. In den Natura 2000-Gebietsverordnungen werden 
allfällige Ver- und Gebote festgelegt, sodass eine weitere spezifische Regelung im Sinne der 
Subsidiarität unterbleiben kann.

Изменение 46
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Член 11, параграф 1, буква а)

а) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училища и игрища.

а) Използването на пестициди се 
ограничава до необходимия минимум 
или напълно се прекратява в зони, 
използвани редовно от обществеността 
или от чувствителни групи от 
населението, най-малко в паркове, 
обществени градини, спортни площадки, 
училища и игрища.

Обосновка

Es handelt sich um eine Präzisierung und Klarstellung. Entscheidend ist nicht das Verbot, 
sondern ein möglichst niedriger Pflanzenschutzmitteleinsatz in Abhängigkeit von den 
besonderen Schutzzielen für öffentliche Anlagen. Angesichts des niedrigen Verbrauchs für 
öffentliche Einrichtungen wird diese Vorschrift schon heute in den Mitgliedstaaten 
offensichtlich weitgehend umgesetzt.

Изменение 47
Член 11, параграф 1, алинея 1, буква б) и алинея 2

б) използването на пестициди се 
забранява или ограничава в специални 
защитени зони или други зони, 
посочени с цел установяване на 
необходимите мерки за консервация в 
съответствие с членове 3 и 4 от 
Директива 79/409/ЕИО и членове 6,10 и 
12 от Директива 92/43/ЕИО.

Забраната или ограничаването по 
буква б) може да се основават на 
резултатите от съответни оценки на 
риска.

заличава се

Изменение 48
Член 11, параграф 1 а (нов)

Ограниченията на използването на 
продукти за растителна защита в 
местностите Натура 2000 не 
противоречат на доброволния 
характер на поощрителните мерки в 
съответствие с  регламентите 
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относно структурните фондове и 
регламента относно развитие на 
селските райони. 

Обосновка

Die Einfügung des letzten Satzes ist erforderlich, um klarzustellen, dass die Begrenzung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes in Natura-2000-Gebieten mit dem Ziel der Durchsetzung der 
Erhaltungsziele keinen Verstoß gegen das Freiwilligkeitsprinzip in der Förderung darstellt. 
Hierzu gab es zwischen den Kommissionsdienststellen bisher keine klare Aussage, was zu 
erheblichen Rechtsunsicherheiten in den Mitgliedstaaten geführt hat und die Durchführung 
von Agrarumweltmaßnahmen erschwert.

Изменение 49
Член 12, параграф 1, уводна част

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

1. В рамките на националните планове 
за действие, въз основа на съответни 
оценки на риска, държавите-членки
приемат мерките, евентуално 
необходими да се гарантира, че следните 
операции не застрашават здравето или 
безопасността на хората и околната 
среда:

Обосновка

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind in die nationalen Aktionspläne zu integrieren. Es geht 
vorrangig darum, durch entsprechende Aktivitäten bestehende Regelungen auch tatsächlich 
durchzusetzen. An Vorschriften fehlt es in den Mitgliedstaaten nicht.

Изменение 50
Член 12, параграф 2

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

2. По отношение на разрешени за 
използване с непрофесионална цел 
пестициди държавите-членки приемат, в 
рамките на националните планове за 
действие въз основа на съответни 
оценки на риска, евентуално 
необходимите мерки за предотвратяване 
на опасни операции при работа.
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Обосновка

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 49.

Изменение 51
Член 12, параграф 3

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

3. Държавите-членки приемат, в 
рамките на националните планове за 
действие въз основа на съответни 
оценки на риска, евентуално 
необходимите мерки с цел да 
гарантират, че площите за съхранение 
на пестициди да са изградени така, че да 
се предотврати нежелано изтичане.

Обосновка

Siehe Begründung zu Änderungsantrag 49.

Изменение 52
Член 13, параграф 1

(1) Държавите-членки вземат
необходимите мерки за насърчаване на 
нископестицидно земеделие, в т.ч. 
интегрирана борба с вредителите, и за 
гарантиране, че професионалните 
потребители на пестициди се 
пренасочват към по-екологично 
използване на всички налични мерки за 
растителна защита, като дават 
предимство на по-ниско рискови 
алтернативи, когато е възможно, а в 
противен случай - на онези продукти 
сред наличните за един и същ проблем с 
вредителите, които имат най-малко 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда.

(1) Държавите-членки създават системи 
от стимули за насърчаване на
нископестицидно земеделие, в т.ч. 
интегрирана борба с вредителите.

Обосновка

Durch Anreizsysteme wird eher Verständnis der Anwender für Verfahren mit niedrigerem 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln oder für den integrierten Pflanzenschutz geschaffen als 
durch Zwangsmaßnahmen. Desweiteren muss hingewiesen werden, dass die Auswirkungen 
von Pflanzenschutzmittel auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt im Rahmen des 
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Zulassungsverfahrens überprüft werden. Es ist davon auszugehen, dass zugelassene 
Pflanzenschutzmittel bei sachgerechter Anwendung keine weiteren Auswirkungen als auf das 
Zielobjekt haben.

Изменение 53
Член 13, параграф 2

2. Държавите-членки създават или 
поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на 
интегрирана борба с вредителите.

заличава се

Обосновка

Der Text ist in Absatz 1 integriert (s. Änderungsantrag 52).

Изменение 54
Член 13, параграф 5

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

заличава се

Обосновка

Der Gegenstand der Absätze 5 ist schon in Artikel 52 der Verordnung über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln geregelt. 

Изменение 55
Член 13, параграф 6

6. Държавите-членки създават всички 
необходими стимули за насърчаване на 
селските стопани да прилагат 
специфични за отделните култури 
стандарти на интегрираната борба с 
вредителите.

заличава се
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Изменение 56
Член 13, параграф 7

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

7. Комисията  може, като помощ на 
държавите-членки, да изиска 
изготвянето на общи стандарти за 
интегрирана борба с вредителите по 
параграф 1 в съответствие с процедурата, 
посочена в член 52 от Регламент (ЕО) No 
[…]. Те трябва да поощрят 
общественото участие на 
заинтересованите страни.

Изменение 57
Член 13, параграф 8

(8) Специфичните за отделните 
култури стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, посочени в 
параграф 6, могат да бъдат 
разработени в съответствие с 
процедурата по член 6, параграф 3 от 
Директива 98/34/ЕО.

заличава се

Обосновка

Die Einführung kulturspezifischer europaweiter Normen für den integrierten Pflanzenschutz 
ist abzulehnen, da sie den unterschiedlichen natürlichen und klimatischen 
Standortbedingungen in Europa nicht gerecht werden können, und dem Verständnis des 
integrierten Pflanzenbaus als einem Konzept, in dem lokale Gegebenheiten eine wesentliche 
Grundlage für jegliche Maßnahme bildet, widerspricht.

Изменение 58
Член 13, параграф 8 а (нов)

8а. Задълженията на получателите на 
преки плащания съгласно член 3 във 
връзка с Приложение III към
Регламент (ЕО) №1782/2003 се считат 
за изпълнени по отношение на 
използването на продукти за 
растителна защита, когато е налице 
доказателство за образование или 
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обучение съгласно членове 5 и 6, както 
и за използване на машини в 
съответствие с разпоредбите на член 
8.

Обосновка

Wesentliche Voraussetzung für den sachgerechten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sind 
entsprechende Kenntnisse und ein korrektes Funktionieren der Maschinen. Es erscheint daher 
ausreichend, für den Nachweis der Einhaltung der Cross-Compliance, die entsprechenden 
Bescheinigungen über Fortbildung und Maschinenfunktion vorzulegen. Soweit bei Kontrollen 
nach anderen Vorschriften (Cross-Checks) dennoch Verstöße festgestellt werden, sind 
Sanktionen nach der VO 1782/2003 natürlich weiterhin vorzusehen.

Изменение 59
Член 14, параграф 1

(1) В съответствие с процедурата по член 
18, параграф 3, Комисията разработва 
хармонизирани показатели за риска. До 
приемането на тези показатели, 
държавите-членки могат да продължат да 
използват съществуващи национални 
показатели или да приемат други 
подходящи показатели.

(1) В съответствие с процедурата по член 
18, параграф 3, Комисията разработва 
хармонизирани показатели за риска и 
употребата. До приемането на тези 
показатели, държавите-членки могат да 
продължат да използват съществуващи 
национални показатели или да приемат 
други подходящи показатели.

Обосновка

Es sollten auch Indikatoren für den Pestizideinsatz festgelegt werden.

Изменение 60
Член 14, параграф 2, уводна част

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

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

Обосновка

Sollte es nicht zur Verabschiedung der Statistikverordnung. kommen, ist auf andere 
statistische Daten zurückzugreifen.
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Изменение 61
Член 14, параграф 2, буква а)

а) изчисляване на общи и хармонизирани 
показатели за риска на национално 
равнище;

а) изчисляване на общи и хармонизирани 
показатели за риска и употребата на 
национално равнище;

Обосновка

Siehe Änderungsantrag 59.

Изменение 62
Член 14, параграф 2, буква б a) (нова)

ба) установяване на тенденции в
появата на вредители и болести, 
както и в развитието на гъбички;

Обосновка

Es sollte auch ein Schwerpunkt auf die oben genannten Aspekte gelegt werden, da sie  sich 
ebenfalls auf die Risikoindikatoren beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auswirken.

Изменение 63
Член 14, параграф 2, буква вa) (нова)

ва) да се изработят, оценят и 
адаптират  националните планове за 
действие.  

Изменение 64
Член 14, параграф 3

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

3. Държавите-членки съобщават на 
Комисията резултатите от извършените в 
съответствие с параграф 2 оценки.

Резултатите се предоставят на 
обществеността в  базата данни в 
интернет съгласно член 4, параграф 2а.

Обосновка

Folgeänderung zur Einfügung von Artikel 4 Absatz 2, Buchstabe a) 
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Изменение 65
Член 14, параграф 4, алинея 1

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

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

Изменение 66
Член 14, параграф 4, алинея 2а (нов)

Резултатите се предоставят на 
обществеността в  базата данни в 
интернет съгласно член 4, параграф 2а.

Обосновка

Folgeänderung zur Einfügung von Artikel 4, Absatz 2a (neu).

Изменение 67
Член 14, параграф 5

(5) За целите на параграф 2, буква а) и 
параграф 3 показателите за риска се 
изчисляват въз основа на подадени данни 
във връзка с опасност и излагане, 
документация за използване на 
пестициди, данни за характеристиките на 
пестициди, метеорологични данни и 
данни за почвата.

(5) За целите на параграф 2, буква а) и 
параграф 3 показателите за риска и 
употребата се изчисляват въз основа на 
подадени данни във връзка с опасност и 
излагане, документация за използване на 
пестициди, данни за характеристиките на 
пестициди, метеорологични данни и 
данни за почвата.

Обосновка

Siehe Änderungsantrag 59.



AD\658220BG.doc 35/39 PE 378.875v02-00

BG

Изменение 68
Член 14, параграф 5 а (нов)

5а. При събирането на данни трябва да 
се обърне внимание на това, селските
стопани в Общността да не бъдат 
обременявани с допълнителни 
задължения, свързани с документация, 
и прекомерни задължения за 
уведомяване и отчитане.

Обосновка

Landwirte unterliegen schon jetzt erheblichen Dokumentations- und Berichtspflichten. Sollte 
zukünftig eine Statistik-Verordnung für Pflanzenschutzmittel geschaffen werden, ist darauf zu 
achten, dass hieraus nicht zusätzliche unangemessene Melde-, Berichts- und 
Dokumentationspflichten für die Landwirte entstehen. Regelmäßig dürfte das Erheben von 
Stichproben etc. auf freiwilliger Basis oder im Ergebnis ohnehin durchgeführter 
Überwachungen ausreichen.

Изменение 69
Член 15

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Комисията редовно, но най-малко на 
всеки пет години, представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Обосновка

Anpassung an die Fristen, die auch für die Überprüfung von Plänen gelten.

Изменение 70
Член 15 а (нов)

Член 15а 
Комисията създава европейски фонд за 
малки приложения, за да поощрява 
сътрудничеството между 
изследователските институти в 
държавите-членки при изследването 
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на малки земеделски площи.
Като допълнение към този фонд 
Комисията създава платформа за 
обмен на информация и образцови 
производства относно употребата на 
продукти за растителна защита на 
малки земеделски площи и 
устойчивата употреба на продукти за 
растителна защита. 

Изменение 71
Член 16, алинея 1

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

Държавите-членки определят санкции, 
приложими по отношение на нарушения 
на националните разпоредби, приети в 
изпълнение на членове 6, 8 и 9 на
настоящата директива и вземат всички 
необходими мерки за гарантиране на 
изпълнението им.  Наложените санкции 
следва да са ефективни, съразмерни и 
разубеждаващи.

Обосновка

Präzisierung der Sanktionsregelung.

Изменение 72
Член 16 а (нов)

Член 16а 
Разпоредбите на Директива 2004/35/ЕО 
не се прилагат, когато селският 
стопанин употребява продукти за 
растителна защита в съответствие с 
условията на разрешението.

Обосновка

Landwirte, die sich an bestehenden Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel halten, 
sollen nicht für Umweltschäden im Sinne der Richtlinie 2004/35/EG haften. Die Verwendung 
von zugelassenen Pflanzenschutzmitteln gemäß den Anwendungsvorschriften soll den 
Landwirt von der Haftung gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2004/35 EG befreien.



AD\658220BG.doc 37/39 PE 378.875v02-00

BG

Изменение 73
Член 18, параграф 2

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.

заличава се

Обосновка

Berichtigung eines redaktionellen Versehens. Der Verweis auf Artikel 3 des Beschlusses 
1999/468/EG ist überflüssig, da auf dieses Verfahren im Text an keiner Stelle Bezug 
genommen wird.

Изменение 74
Член 18, параграф 3

3. При позоваване на настоящия параграф 
се прилагат членове 5 и 7 от Решение 
1999/468/EО, като се вземат предвид 
разпоредбите на член 8 от същото 
решение.

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

3. При позоваване на настоящия параграф 
се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.

Обосновка

Es ist erforderlich, die Komitologie anzupassen, da die Richtlinie an einigen Stellen vorsieht, 
dass nicht wesentliche allgemeine Bestimmungen im Regelungsausschussverfahren geändert 
werden sollen (Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8 Abs. 5 und Artikel 14 Absatz 1), wofür seit dem 
Beschluss des Rates 2000/512/EG das "Regelungsausschussverfahren mit Kontrolle" 
eingeführt wurde. Die Festsetzung von Fristen nach Artikel 5a Abs. 6 des Beschlusses 
1999/468/EG ist nicht erforderlich, da Fälle besonderer Dringlichkeit nicht zu erwarten sind.

Изменение 75
Член 19, параграф 1, буква ва)
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 ва) изграждането на база данни в 
интернет съгласно член 4, параграф 2а.

Обосновка

Folgeänderung zu der Einfügung von Artikel 4, Absatz 2a.
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