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КРАТКА ОБОСНОВКА

The proposal for a regulation concerning the placing of plant protection products on the 
market shall essentially replace Directive 91/414/EC. It envisages a European wide 
authorisation (or European wide prohibition in the case of Co-Formulants) of the active 
substance and other contents (Safeners (positive list), Synergists (positive list), Co-
Formulants (negative list)) of plant protection products (PPP), a national authorisation of the 
PPPs combined with easier mutual recognition within newly created geographical zones, a 
comparative assessment of PPP that contain substances of concern, new rules for minor uses, 
new rules for data-protection and confidentiality as well as new rules on documentation of 
sales and use.

Though PPPs can have negative effects on human health and the environment, there is no 
doubt that PPPs are essential to assure the production of quality farm products at affordable 
prices. A wide range of safe chemical products is needed for effective pest control. PPPs play 
an essential part in any Community strategy to assure plant health and efficient use of limited 
resources such as soil. 

Agriculture does need an authorisation procedure that 

• is predictable, 

• provides reliable results, 

• does not keep safe products from entry into the market for procedural reasons only,

• leads to more harmonization in placing plant protection products on the market,

• takes the need for specific rules for minor uses into account ,

• creates a level playing field for farmers in Europe and

• thereby minimizing formally illegal practices (trade and use) in Europe.

The rapporteur supports the general line of the Commission´s approach to facilitate the 
recognition and availability of tested, safe and more environment-friendly PPPs within a 
given zone, to harmonize the authorisation of the non-active substances for the first time, to 
recognize the need for specific rules on minor uses and to render the authorisation procedure 
more comprehensive.

Nevertheless the rapporteur proposes changes to streamline the authorisation procedure by 
cutting back on deadlines of purely procedural character. He also proposes, contrary to the 
Commission, to retain the rules of Directive 91/414/CE on provisional authorisation to make 
safe and innovative products available to farmers as soon as possible, as well as to introduce 
rules on parallel imports for further harmonization of the authorisation procedure. The 
rapporteur also proposes to facilitate interzonal recognition of PPP, while allowing the 



PE 382.298v03-00 4/67 AD\660810BG.doc

BG

Member States to impose additional conditions of use according to different use-patterns etc. 

Changes in the authorisation of PPP for minor use are proposed as to encourage Member 
States, the Commission and companies to invest more in this field.

Authorisation of PPP should be based on a risk based approach as the risk linked to a specific 
substance may vary considerably to dosage, mitigation measures and natural environment. 
The introduction of Cut-off-criteria should be an exception. The rapporteur therefore proposes 
to change the character of most cut-off criteria as proposed by the Commission and to take 
them as a basis for classifying certain substances as "substances of concern" which have to 
undergo comparative assessment. The authorisation period for substances of concern should 
be the same as for other substances as a specific monitoring is obligatory and the authorisation 
may be withdrawn at any time as it is.

New and innovative products are needed for sustainable and effective pest control. New 
products will only be produced if the scientific knowledge of companies involved in research 
is adequately protected.

The superfluous definition of good environmental practice and a set deadline for compliance 
with the volatile principles of integrated pest management were deleted. 

The rapporteur has tried to ease the bureaucratic burden on farmers. As a great number of 
implementation rules are left to comitology, responsibility for easing the administrative 
burden of farmers will lie mainly with the Member States and the Commission.
As the proposed comitology rules do not comply with the latest agreements of Council, 
European Parliament and Commission the rapporteur asks the lead committee to take a closer 
look at this aspect. Decisions of legislative character should not be left to the Commission 
alone. 

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
Съображение 6a (ново)

6а. Различни сортове растения в 
Общността представляват интерес 
едновременно за големи и малки 

  
1 Все още непубликуван в ОВ.
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земеделски стопанства. Трябва да се 
запази разнообразието на тези 
култури, като се разреши използването 
на гама от продукти за борба с 
вредителите.

Изменение 2
Съображение 8

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

8) Целта на настоящия регламент е да се 
гарантира висока степен на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда, а също и на 
конкурентоспособност на 
европейското земеделие. Особено 
внимание следва да се обърне на 
закрилата на уязвими групи от 
населението, в т.ч. бременни жени и деца. 
Следва да се прилага предохранителният 
принцип и да се гарантира, че 
производителите доказват, че 
произвежданите или пусканите на пазара 
вещества или продукти не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората или околната среда.

Обосновка

The measures and decisions adopted must not prove detrimental to the competitiveness of 
Community agriculture on the world market. 

Изменение 3
Съображение 9

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 растениевъдството и не се 
очаква да оказват вредно въздействие 
върху здравето на хората или животните 
или каквото и да е недопустимо 
въздействие върху околната среда. За да 
се постигне една и съща степен на защита 
във всички държави-членки, решението 

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 растениевъдството и че нито 
те, нито остатъчните количества от 
тях не могат да оказват вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или каквото и да е 
недопустимо въздействие върху околната 
среда. За да се постигне една и съща 
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за допустимост или недопустимост на 
такива вещества следва да се взема на 
общностно равнище.

степен на защита във всички държави-
членки, решението за допустимост или 
недопустимост на такива вещества следва 
да се взема на общностно равнище.

Обосновка

Sometimes residues have a more harmful effect than the substance itself. The effects of the 
residues on human and animal health and the environment must therefore be researched.

Изменение 4
Съображение 13

13) От съображения за безопасност, 
срокът за одобряване на активни 
вещества трябва да е ограничен. Срокът 
за одобряване следва да е съразмерен на 
възможните рискове, свързани с 
употребата на такива вещества. При 
вземане на решение относно 
подновяването на одобрение следва да се 
вземат предвид придобитият опит от 
действителната употреба на продукти за 
растителна защита, съдържащи 
съответните вещества, и евентуалните 
постижения в научното и технологичното 
развитие.  След първото подновяване на 
одобрение, съответните вещества 
следва да се проучват допълнително 
само при наличие на данни, че вече не 
отговарят на изискванията на 
настоящия регламент.

13) От съображения за безопасност, 
срокът за одобряване на активни 
вещества трябва да е ограничен. При 
вземане на решение относно 
подновяването на одобрение следва да се 
вземат предвид придобитият опит от 
действителната употреба на продукти за 
растителна защита, съдържащи 
съответните вещества, и евентуалните 
постижения в научното и технологичното 
развитие. След първото подновяване на 
одобрение, следва да се осъществява 
програма за редовно подновяване на 
одобрението на тези вещества.

Обосновка

This amendment guarantees that both new and old substances that have been included in the 
positive list from 1991 on (Annex 1 to Directive 91/414) are re-examined regularly, and their 
risks borne in mind.

Изменение 5
Съображение 21

21) Разпоредбите, уреждащи даването на 
разрешения, трябва да осигуряват висока 
степен на защита. По-конкретно, при 

21) Разпоредбите, уреждащи даването на 
разрешения, трябва да осигуряват висока 
степен на защита. По-конкретно, при 
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издаване на разрешения за продукти за 
растителна защита, опазването на 
здравето на хората или животните и на 
околната среда следва да има предимство 
пред подобряването на 
растениевъдството. Поради това, преди 
да бъдат пуснати на пазара съответните 
продукти за растителна защита, трябва да 
се докаже, че те са очевидно полезни за 
растениевъдството и не оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или 
недопустимо въздействие върху 
околната среда.

издаване на разрешения за продукти за 
растителна защита, опазването на 
здравето на хората или животните и на 
околната среда следва да има предимство 
пред подобряването на 
растениевъдството. Поради това, преди 
да бъдат пуснати на пазара съответните 
продукти за растителна защита, трябва да 
се докаже, че те не оказват вредно 
въздействие върху здравето на хората 
или на животните, или върху 
околната среда, и че са действително
полезни за растениевъдството в 
съответната географска зона.

Изменение 6
Съображение 22 a (ново)

22а) Наличието на различни и 
безопасни продукти за растителна 
защита е необходимо за 
осъществяването на оптимално 
управление на борбата срещу 
вредителите. Поради това 
процедурата за издаване на разрешения 
следва да е възможно най-бърза. Следва 
да се запази временното разрешение и 
да се хармонизират правилата за 
паралелен внос.

Изменение 7
Съображение 24

24) С оглед избягване на евентуално 
дублиране на работа, намаляване на 
административното бреме за 
производителите и държавите-членки и 
осигуряване на по-хармонизирана 
наличност на продукти за растителна 
защита, разрешенията, издадени от една 
държава-членка, следва да се приемат от 
другите държави-членки, когато 
екологичните и климатичните условия са 
съпоставими. Поради това, с оглед 
улесняване на такова взаимно 

24) С оглед избягване на евентуално 
дублиране на работа, намаляване на 
административното бреме за 
производителите и държавите-членки и 
осигуряване на по-хармонизирана 
наличност на продукти за растителна 
защита, разрешенията, издадени от една 
държава-членка, следва да се приемат от 
другите държави-членки, когато 
екологичните и климатичните условия са 
съпоставими. Поради това, с цел да се 
постигне действително взаимно 
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признаване, Европейският съюз следва да 
се раздели на зони за даване на 
разрешения, които се характеризират със 
съпоставими условия.

признаване, Европейският съюз следва да 
се раздели на зони за даване на 
разрешения, които се характеризират със 
съпоставими условия.

Обосновка

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. The authorisation procedure should also take account of
additional conditions and restrictions on use (e.g. distance restrictions, prohibiting use at 
certain times, etc.).

Изменение 8
Съображение 24 a (ново)

24а) Взаимното признаване в рамките 
на определена зона ускорява и улеснява 
процедурата за издаване на разрешения 
за продукти за растителна защита. 
Тъй като употребата и природните 
условия могат да се различават в 
рамките на определена зона, 
държавите-членки следва да имат 
право да налагат специфични условия 
за употреба. Държавите-членки не 
следва да се задължават да признават 
отнемането на разрешение от една 
държава-членка в същата зона, ако 
могат да докажат, че условията на 
тяхна територия позволяват 
безопасна употреба. Държавите-
членки си сътрудничат на всички 
етапи от процедурите за издаване на 
разрешение за определен продукт за 
растителна защита.

Изменение 9
Съображение 24 б (ново)

24б. Разпределението на държавите-
членки на зони за даване на разрешение 
се счита за първа стъпка към 
създаването на единен вътрешен пазар 
на продукти за растителна защита, на 
който разрешението на даден продукт 
за растителна защита е валидно за 
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целия ЕС. На определени интервали от 
време Комисията изготвя доклад 
относно напредъка в осъществяването 
на вътрешния пазар на продукти за 
растителна защита. Тя изготвя 
предложения за мерки за 
осъществяване на вътрешния пазар в 
най-кратки срокове.

Обосновка

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. Zonal authorisation, under which authorisation of a plant 
protection product in one Member State within a particular zone would be valid for all 
Member States in that zone can be a first step towards that. An internal market for plant
protection products is the goal. That means that a plant protection product authorised in one 
EU Member State would automatically be authorised throughout the EU.

Изменение 10
Съображение 28

28) За да се гарантира висока степен на 
опазване на здравето на хората и на 
околната среда, продуктите за растителна 
защита следва да се употребяват 
правилно, като се вземат предвид 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите. Съветът включва в 
задължителните критерии за 
управление, посочени в приложение ІІІ 
към Регламент (ЕО) № 1782/2003, 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите, в т.ч.  добрата 
растителнозащитна практика и 
добрата екологична практика. Поради 
това следва да се предвиди преходен 
период, в който държавите-членки да 
могат да изградят необходимите 
структури, които да позволяват на 
потребителите на продукти за растителна 
защита да прилагат принципите на 
интегрираната борба срещу вредителите.

28) За да се гарантира висока степен на 
опазване на здравето на хората и на 
околната среда, продуктите за растителна 
защита следва да се употребяват 
правилно, като се вземат предвид 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите. Поради това следва 
да се предвиди преходен период, в който 
държавите-членки да могат да изградят 
необходимите структури, които да 
позволяват на потребителите на продукти 
за растителна защита да прилагат 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите.

Обосновка

The introduction of new cross-compliance obligations is rejected.
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Изменение 11
Съображение 37а (ново)

37а. Необходимо е на операторите да 
се предоставят равни възможности за 
достъп до пазара, и по-конкретно да се 
позволи на малките и средни 
предприятия да упражняват своята 
дейност така, че земеделските 
производители да могат да разполагат 
с достатъчни количества продукти за 
растителна защита.

Обосновка

There should be a level playing field as regards access to the market for different operators. 
This would foster innovation and the development of new products, as well as resulting in 
improvements to existing ones. It will also be good for competition within the market and lead 
to more products being available to farmers. 

Изменение 12
Съображение 38

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 правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните 
предвижда мерки за контрол на 
употребата на продукти за растителна 
защита на всички етапи от 
производството на храни, включително 
съхраняване на документация относно 
употребата на продукти за растителна 
защита. Сходни правила следва да се 
прилагат за съхранението и 
употребата на продукти за 
растителна защита, които са извън 
приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004.

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 правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните 
предвижда мерки за контрол на 
употребата на продукти за растителна 
защита на всички етапи от 
производството на храни, включително 
съхраняване на документация относно 
употребата на продукти за растителна 
защита, доколкото тези продукти за 
растителна защита се използват 
пряко в производството на хранителни 
стоки. 
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Обосновка

Regulation (EC) No 882/2004 has nothing to do with plant protection products.

Изменение 13
Съображение 38a (ново)

38а) Следва максимално да се ограничи 
бюрократичната тежест за 
земеделските стопани.

Изменение 14
Член 1

Предмет Предмет и цел
С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

1. С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти за 
растителна защита в търговска форма и за 
тяхното пускане на пазара, употреба и 
контрол в Общността.

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

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

3. Целта на настоящия регламент е да 
се гарантира висока степен на защита 
едновременно на здравето на хората и 
на животните и опазване на околната 
среда.
4. Настоящият регламент се основава 
на предохранителния принцип, за да се 
гарантира, че пусканите на пазара 
вещества или продукти не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората или върху околната 
среда.

Обосновка

In the current proposal the purpose of the Regulation is only enshrined in the Recitals. The 
purpose should be laid out in the first articles. The precautionary principle is only laid out in 
the Recitals (8) and in Article 13(2) It is preferable to refer it in the first articles of the 
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Regulation. 

Изменение 15
Член 3, точка 9a (нова)

9а. "паралелна търговия"
Внос на продукт за растителна 
защита с произход от държава-членка, 
в която е издадено разрешение за този 
продукт съобразно условията, 
предвидени в Директива 91/414/ЕИО 
или в настоящия регламент, с оглед 
пускането му на пазара в държавата-
членка вносителка, в която за 
посочения продукт за растителна 
защита или идентичен еталонен 
продукт има издадено разрешение 
съобразно условията, предвидени в 
Директива 91/414/ЕИО или в 
настоящия регламент.

Обосновка

There is a need for a clear definition and a minimum set of harmonised Community rules 
governing the placing of plant protection products on the market through parallel trade.

Изменение 16
Член 3, точка 9 б (нова)

9б) "идентичен"
Продукти за растителна защита се 
считат за идентични, ако:

• имат общ произход,

• са произведени от едно и също 
предприятие, от дъщерно 
предприятие или по лиценз, или ако

• са произведени най-малко по една и 
съща формула, с помощта на едно и 
също активно вещество и имат 
идентично действие, като се имат 
предвид по-специално възможните 
различия в зависимост от 
условията, свързани със 
земеделието, здравето на 
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растенията и околната среда, и 
особено климатичните условия.

Обосновка

In connection with parallel trade, the simplified procedure for  placing plant protection 
products on the market through parallel trade should apply only where the imported product 
is identical to an authorised product, whence the above definition.

Изменение 17
Член 3, точка 10

Административен акт, с който 
компетентният орган на държава-членка 
разрешава пускането на пазара на 
продукт за растителна защита на 
територията на съответната държава;

Административен акт, с който 
компетентният орган на държава-членка 
разрешава пускането на пазара на 
продукт за растителна защита на 
територията на съответната зона;

Обосновка

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products.

Изменение 18
Член 3, точка 18

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

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

Изменение 19
Член 3, точка 19

19) "добра екологична практика" заличава се
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Практика в областта на 
растителната защита, при която 
продуктите за растителна защита се 
използват и прилагат по начин, по 
който околната среда се замърсява 
само с възможно най-малкото 
количество от съответния продукт;

Обосновка

The definition of 'Good Environmental Practice' is redundant and creates unnecessary 
confusion. The protection of the environment is part of the authorisation-procedure. The 
protection of the environment is also part of 'Integrated Pest Management" and 'Good Plant 
Protection'.

Изменение 20
Член 3, точка 21

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

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

Изменение 21
Член 3, точка 21 а (нова)

21а) "държава-членка докладчик"
Държавата-членка, която се съгласява 
да поеме отговорността за оценката 
на активните, растителнозащитни 
или синергизиращи вещества. Тя се 
задължава да изпълнява тази функция 
по професионален начин и да публикува 
доклад за оценка на въздействията в 
рамките на определен срок.

Обосновка

There should be a definition of rapporteur Member State.
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Изменение 22
Член 3, параграф 21 б (нов)

21б) "неприемливо въздействие върху 
околната среда"
Всяко въздействие, което може да 
доведе до необратимо изменение на 
биологичното разнообразие и биотопа, 
предимно чрез оказване на значително 
смущение на някои видове, което в 
крайна сметка може да доведе да 
тяхното изчезване.

Обосновка

The word ‘unacceptable’ is nowhere precisely defined.

Изменение 23
Член 4, параграф 2, буква a)

a) не оказват никакво вредно въздействие 
върху здравето на хората, в т.ч. уязвими 
групи, или върху здравето на животните, 
като се отчитат известните кумулативни 
и синергични въздействия, когато са 
налице методи за оценка на тези 
въздействия, или върху подпочвените 
води;

a) не оказват никакво вредно въздействие 
върху здравето на хората, като се 
обръща особено внимание на уязвими 
групи, като например жени в 
детеродна възраст, човешки плод и 
деца до пубертетна възраст, или върху 
здравето на животните, като се отчитат 
кумулативните и синергични 
въздействия, или върху подпочвените 
води;

Обосновка

In accordance with the precautionary principle, substances must not have any adverse effects 
on human health, particularly that of vulnerable subgroups such as foetuses and children, or 
the environment, in line with the reaction of the European Parliament (EP resolution 
P5_TA(2002)0276, (4)) and the Council to the first Commission Communication on the 
revision of Directive 91/414. Agricultural workers and farmers who get in direct contact with 
the substances while filling the sprayers  or who are exposed to the substances while working 
on the fields should also be considered as a high risk group.

Изменение 24
Член 4, параграф 2, буква в)

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

методи, при които в достатъчна 
степен се отчита застрашеността на
много екологични и биологични среди, и 
които позволяват измерване на 
остатъчните количества от всички 
продукти за растителна защита.

Изменение 25
Член 4, параграф 3, встъпителна част

Употребата на продукти за растителна 
защита, прилагани в съответствие с 
добрата растителнозащитна 
практика, и като се вземат предвид 
обичайните условия на употреба, 
отговаря на следните изисквания:

Употребата на продукти за растителна 
защита, прилагани при подходящи 
условия и като се вземат предвид 
реалистичните условия на употреба, 
отговаря на следните изисквания:

Изменение 26
Член 4, параграф 3, буква б)

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

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие:

i) върху здравето на хората, като се 
обръща особено внимание на уязвими 
групи от населението, като например 
жени в детеродна възраст, човешки 
плод и деца до пубертетна възраст;
ii) или върху здравето на животните, 
пряко чрез питейна вода, храна, фураж 
или въздух, при което произтича 
замърсяване на голямо разстояние, 
което засяга например полярната 
област, или последици на работното 
място, или чрез други косвени 
въздействия, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
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или вредно въздействие върху 
подпочвените води;

Изменение 27
Член 4, параграф 3, буква д), подточка (ii)

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

ii) въздействието на продукта за 
растителна защита върху видове, които 
не са обект на действието му, особено 
върху поведението на тези видове;

Обосновка

Too often mortality alone is studied, and not effects on behaviour. This must therefore be 
specified.

Изменение 8
Член 4, параграф 3, буква д), подточка (iii) 

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

заличава се

Обосновка

All PPP have an impact on biodiversity. Biodiversity is a very broad concept and has no 
limitations. As the discussion on the authorisation on GMO shows there is no scientifically 
based procedure to evaluate impacts on biodiversity as a whole. The proposed text 
corresponds to the text of the Biocides-Directive. 

Изменение 29
Член 8, параграф 2

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

2. Пълното досие съдържа пълния текст 
на отделните доклади за изпитване и 
проучване относно цялата информация по 
параграф 1, букви б) и в).
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Обосновка

To reject scientifically founded and ethically accepted human data that is already available 
would be to go against good scientific practice and would undermine the quality of risk-
management decision-making.

Изменение 30
Член 9, параграф 2, алинея 1

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

2. При липса на един или повече 
елементи от предвидените в член 8 
държавата-членка информира заявителя, 
като определя срок за тяхното 
представяне, който не може да 
надвишава три месеца. Прилагат се 
разпоредбите на член 7, параграф 3.

Обосновка

The period of time to add to the elements missing should be specified.

The notified Member States shall respect the same levels of data protection and 
confidentiality as the rapporteur Member State.

Изменение 31
Член 9, параграф 3, алинея 1

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

3. Когато досиетата, представени заедно 
със заявлението, съдържат всички 
елементи, предвидени в член 8, 
държавата-членка докладчик уведомява 
заявителя, Комисията, другите държави-
членки и Органа за допустимостта на 
заявлението и започва оценка на 
активното вещество. Държавата-членка 
докладчик може да започне оценката 
на активното вещество веднага след 
получаване на досието.

Обосновка

To speed up the procedure it shall be admissible for the rapporteur Member State to start 
immediately with the assessment of the substance.
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Изменение 32
Член 11, параграф 1

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

1. В срок от девет месеца от датата на 
уведомлението по член 9, параграф 3, 
алинея първа, държавата-членка 
докладчик изготвя и представя на Органа 
доклад (оттук нататък наричан 
"проектодоклад за оценка"), в който се 
дава оценка дали може да се очаква 
активното вещество да отговаря на 
изискванията по член 4.

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. Държавата-членка 
информира за това Комисията и Органа. 

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

Държавата-членка може да се допитва до 
Органа.

Държавата-членка може да се допитва до 
Органа.

Прилагат се разпоредбите на член 7, 
параграф 3.

Обосновка

The proposed changes are intended to accelerate the procedure and secure sufficient data 
protection.

Изменение 33
Член 13, параграф 1, алинея 1

1. В шестмесечен срок след получаване 
от Органа на заключението по член 12, 
параграф 2, Комисията представя на 
комитета по член 76, параграф 1 доклад 
(оттук нататък наричан "доклад за 
преразглеждане"), като взема под 
внимание изготвения от държавата-
членка докладчик проектодоклад за 
оценка по член 11 и заключението на 
Органа по член 12.

1. В тримесечен срок след получаване от 
Органа на заключението по член 12, 
параграф 2, Комисията представя на 
комитета по член 76, параграф 1 доклад 
(оттук нататък наричан "доклад за 
преразглеждане"), като взема под 
внимание изготвения от държавата-
членка докладчик проектодоклад за 
оценка по член 11 и заключението на 
Органа по член 12. 
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Обосновка

The Commission does not need half a year to draft a report on a fully examined dossier. The 
procedure needs to be accelerated.

Изменение 34
Член 14, параграф 2

2. Подновяването е безсрочно. 2. Одобрението може да се подновява
еднократно или многократно за срок до 
10 години.

Обосновка

Authorisation should not be unlimited in time after the first renewal. The substance must be 
subject to evaluation and examination after ten more years in practice, so that the responsible 
authorities can react to possible long term effects. Decisions should be taken in the light of 
current scientific and technical knowledge, as is laid down in Article 4(10).

Изменение 35
Член 24, параграф 1

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 5 и член 14, параграф 2, активно 
вещество, което отговаря на критериите 
по член 4, се одобрява за период, 
ненадвишаващ седем години, когато 
други вече одобрени активни вещества 
са значително по-малко токсични за 
потребителите или боравещите с тях 
лица или представляват значително 
по-малки рискове за околната среда.
При извършване на оценката се вземат 
под внимание критериите, определени 
в точка 4 от приложение ІІ.

1. Активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4 и най-малко на 
един от критериите, определени в 
точка 4 от приложение ІІ, се 
класифицира и одобрява като "вещество 
кандидат за заместване".

Такова вещество се нарича оттук 
нататък "вещество кандидат за 
заместване".

Одобрението се издава за срок от 10 
години. Разпоредбите на член 14, 
параграф 2 не се прилагат.

Обосновка
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The approval period shall be 10 years for candidates for substitution. A candidate for 
substitution, its health and environmental impacts, are fully examined in the authorisation 
procedure. The authorisation for the active substance is reviewed regularly and the 
authorisation may be withdrawn at any time if new concerns arise or better products appear 
on the market. Producers and users of plant protection products need a secure legal basis.

(The last sentence of the amended paragraph  is only valid if AM 34 is not adopted by the lead 
Committee.)

Изменение 36
Член 27, параграф 2a (нов)

2a. Когато в продукт за растителна 
защита, разрешен съгласно Директива 
91/414/ЕИО1 или съгласно настоящия 
регламент, е използван коформулант, 
същият се счита за регистриран в 
съответствие с разпоредбите на член 
15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/20062 за специфична употреба в 
продукти за растителна защита.
1 Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 
1991 г. относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита (OВ L 230, 
19.08.1991 г., стp. 1).
2 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химически 
вещества (REACH), за създаване на Европейска 
агенция за химически вещества, за изменение 
на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на 
Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета, 
Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, 
Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 
91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО 
на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стp. 1).

Обосновка

Avoid double regulation of co-formulants used in plant protection products under this 
Regulation and REACH.

Изменение 37
Член 28a (нов)
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Член 28a

Временно разрешение
1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1, за да се улесни 
осигуряването на нови препарати за 
употреба в селското стопанство, 
държава-членка може, въз основа на 
проектодоклада за оценка по член 11,  
да издава временно разрешение, чийто 
срок не надвишава три години, за 
пускане на пазара на продукти за 
растителна защита, съдържащи все 
още неодобрено активно вещество, при 
условие че досието относно активното 
вещество отговаря на изискванията, 
определени в членове 4 и 8, и в 
зависимост от планираните употреби. 
По целесъобразност, разрешението 
включва временни максимално 
допустими равнища на остатъчни 
вещества в съответствие с 
разпоредбите на член 15, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005.
2. Държавите-членки незабавно 
информират другите държави-членки 
и Комисията за извършената от тях 
оценка на досието и за условията на 
временното разрешение.
3. След оценката на досието може да 
се вземе решение по реда на член 76, 
параграф 3, че активното вещество не 
отговаря на изискванията, определени
в член 4. В такъв случай държавите-
членки гарантират отнемането на 
временното разрешение.
4. Ако, след изтичане на тригодишния 
срок, не е взето решение относно 
разрешаването на активно вещество, 
държавата-членка докладчик може да 
разпореди издаването на следващо 
временно разрешение за срок от три 
години.
Прилагат се разпоредбите на членове 
56 и 60.
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Обосновка

The rapporteur proposes to retain Article 8 of Regulation EC no 91/414 on provisional 
authorisation. Experience does not justify its deletion. There is no guarantee that the 
authorisation will not take longer than two years - or 1 ½ as proposed by the rapporteur. 
Farmers need a wide range of products to control pests and combat resistances. An 
unjustified limitation of their choices will lead to unwanted pest-problems or illegal uses. A 
substance should be made available as soon as the first safe use has been identified to provide 
farmers with new and innovative products. 

Изменение 38
Член 29, параграф 6, алинея 1a (нова)

Еднообразните принципи надлежно 
отчитат взаимодействието между 
активно вещество, растително 
защитни вещества, синергизиращи 
вещества и коформуланти.

Обосновка

It shall be made clear that the interaction between different substances is taken into account 
in the authorisation process. It is not sufficient to look at the involved substances separately. 

The amendment is mainly meant to clarify. It is already indirectly mentioned in Article 25 
paragraph 2 in connection with Article 8 paragraph 1 point a), Article 29 paragraph 4 and in 
the uniform principles. 

Изменение 39
Член 30, заглавие и параграф 1

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

1. В разрешението, чийто формуляр 
трябва да има точно установен 
формат, се определят културите и 
целите, за които може да се използва 
продуктът за растителна защита. 

Обосновка

The authorisation form should be standardised and identical for the Member States.

Изменение 40
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Член 30, параграф 2

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

2. В разрешението се определят 
изискванията във връзка с пускането на 
пазара и употребата на продукта за 
растителна защита.  Тези изисквания 
включват необходимите условия на 
употреба, за да се спазват условията и 
изискванията, предвидени в регламента 
за одобрение на активните, 
растителнозащитните и синергизиращите 
вещества.

Обосновка

In several Member States classification according to Directive 1999/45/EC is often left to the 
approval holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at 
community level. The notifier should be responsible for the classification and not the zonal 
rapporteur Member State. Laying the responsibility with the zonal rapporteur Member State 
will lead to considerable delays in the process and may lead to different classification in each 
zone and/or each Member State.

Изменение 41
Член 30, параграф 3, буква б)

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

заличава се

Обосновка

The necessity to inform neighbours is overtly bureaucratic as the directive on sustainable use 
foresees all the necessary risk prevention measures.
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Изменение, Изменение 42
Член 32, параграф 1

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

1. Лице, което желае да пусне на пазара 
продукт за растителна защита, подава, 
лично или чрез представител, заявление 
за разрешение до една държава-членка на 
ЕС, чието разрешение е валидно за 
цялата зона.

Обосновка

EU-wide zonal authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal 
market for plant protection products.

Изменение 43
Член 34

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

Заявлението се разглежда от отправната 
държава-членка, с допитване до всички 
други държави-членки от същата зона. 
Всички други държави-членки от 
същата зона задължително участват 
в работата по разглеждането. 
Работното натоварване се разпределя 
съгласно предложение на държавата-
членка, разглеждаща заявлението.

При поискване от държавата-членка,
разглеждаща заявлението, другите 
държави-членки в същата зона, в 
която е подадено заявлението, 
сътрудничат, за да осигурят 
справедливо разделение на работното 
натоварване.
Другите държави-членки в зоната, в 
която е подадено заявлението, се 
въздържат от придвижване на 
досието, докато държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, даде своята 
оценка.

Държавите-членки от една зона 
могат, след съгласуване с Комисията, 
да приемат подробни правила за 
прилагането на параграф 1.
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Обосновка

The aim is to standardise authorisation conditions. Member States should retain the right to a 
certain degree of flexibility, with the assent of the Commission.

Изменение 44
Член 35, параграф 2

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

2. Всички държави-членки от една зона, 
съответно, дават или отказват разрешения 
въз основа на заключенията от оценката 
на държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предвидено в членове 30 и 
31. Всички държави-членки от същата 
зона разрешават съответния продукт за 
растителна защита при същите условия.

Обосновка

Standardising authorisation.

Изменение 45
Член 35, параграф 3

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

3. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 2 и съобразно 
законодателството на Общността:

a) Държавите-членки могат да 
обвързват даването на одобрение със 
специфични условия и ограничения за 
употреба, ако са налице доказани 
научни данни, че поради специфични 
условия на употреба, начини на 
употреба, хранителни навици или 
други относими обстоятелства 
посочените в първоначалното 
разрешение условия и ограничения не са 
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достатъчни.
б) могат да се налагат допълнителни 
условия, що се отнася до изискванията, 
посочени в член 30, параграф 3.

Обосновка

Use and potential problems of use may vary considerably between member states, even those 
being part of the same zone. Member states should therefore be able to foresee additional 
conditions and restrictions of use.

Изменение 46
Член 36, параграф 1, алинея 2

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.

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, който не може да 
надвишава четири месеца.

Обосновка

Specifying the time periods is necessary in order to lay down the procedures.

Изменение 47
Член 38, параграф 1a (нов)

1a. Държавите-членки незабавно 
предоставят на Органа досие, 
съдържащо документите, предвидени в 
параграф 1, букви а), б) и в). Органът 
поддържа регистър, в който се вписват 
всички издадени разрешения в 
различните държави-членки.

Обосновка

A central body, the Authority should keep track on the different authorisations awarded to 
substances in the different Member States.

Изменение 48
Член 38, параграф 2

2. При поискване, държавите-членки 2. При поискване, държавите-членки 
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незабавно предоставят на другите 
държави-членки, на Органа и на 
Комисията досие, съдържащо 
документацията, предвидена в параграф 
1, букви а), б) и в).

незабавно предоставят на другите 
държави-членки и на Комисията досие, 
съдържащо документацията, предвидена 
в параграф 1, букви а), б) и в).

Обосновка

(See justification amendment on article 38, paragraph 1 a (new)).

Изменение 49
Член 39, параграф 1, буква б)

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

б) когато разрешението е дадено от 
държава-членка за употреба в парници 
или като обработка на семена или след 
прибиране на реколтата, независимо от 
зоната, към която принадлежи отправната 
държава-членка.

Обосновка

Interzonal mutual recognition should be extended to seed treatment, to facilitate seed-trade. 
Seed treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized 
companies. High authorisation costs and complicated procedures would otherwise drive a 
number of treatment-techniques, which usually use far smaller amounts of PPP than on-field 
treatment, off the market.

Изменение 50
Член 39, параграф 2

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

заличава се

Обосновка

Products are thoroughly evaluated and authorised under strict conditions by the Member 
State examining the application.  A very high proportion of substances will qualify as 
candidates for substitution. This would create two parallel approval systems and an 
unnecessary administrative burden for Member States and would clearly weaken the zonal 
authorisation concept.
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Изменение 51
Член 39, параграф 2a (нов)

2a. Държавите-членки, принадлежащи 
към различни зони, могат да прилагат 
процедурата за взаимно признаване на 
доброволни начала. В такъв случай не се 
прилагат разпоредбите на параграф 1, 
буква а).

Обосновка

On a voluntary basis mutual recognition should be possible between member states not 
belonging to the same zone. In this case there should be no need to extend mutual recognition 
to the entire zone.

Изменение 52
Член 40, параграф 1

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

1. Разрешение, предоставено по член 39,
е валидно в цялата зона.

Обосновка

The medium- and long-term objective must be to establish a genuine EU authorisation, i.e. 
authorisation in one Member State would be valid in all other Member States. That is the only 
way in which a functioning internal market for plant protection products can be created.

Изменение 53
Член 40, параграф 1a (нов)

1a. Държавата-членка, пред която е 
подадено заявление по член 39, може да 
разреши съответния продукт за 
растителна защита при същите 
условия, дори когато отправната 
държава-членка не е част от същата 
зона. В такъв случай държавата-
членка преценява дали процедурата за 
даване на разрешение в отправната 
държава-членка е била съвместима с 
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процедурата за даване на разрешение в 
държавата-членка от различната 
зона. Всяка част от процедурата, 
която не е била съвместима, се 
повтаря.

Обосновка

On a voluntary basis, Member States should be allowed to mutual recognise an authorisation 
given to a substance in a Member State which does not belong to the same zone. In that case, 
they should assess which parts of the authorisation procedure can be copied from the 
reference Member State in the other zone. Parts of the procedure which are not (sufficiently) 
covered should still be executed, before authorisation can be given. 

Изменение 54
Член 40, параграф 2

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

2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1 и съобразно 
законодателството на Общността

a) Държавите-членки могат да 
обвързват даването на одобрение със 
специфични условия и ограничения за 
употреба, ако са налице доказани 
научни данни, че поради специфични 
условия на употреба, начини на 
употреба, хранителни навици или 
други относими обстоятелства 
посочените в първоначалното 
разрешение условия и ограничения не са 
достатъчни,
б) могат да се налагат допълнителни 
условия, що се отнася до изискванията, 
посочени в член 30, параграф 3.

Обосновка

Use patterns as well as environmental priorities may vary considerably between member 
states. They should therefore have the possibility to subject the authorisation to specific 
conditions and restrictions of use. The authorisation period shall nonetheless not exceed 90 
days, as to force member states to act quickly and refrain from unnecessary restrictions and 
conditions.
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Изменение 55

Глава ІІІ, раздел І, подраздел 4, заглавие

ПОДНОВЯВАНЕ И ОТНЕМАНЕ ПОДНОВЯВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И 
ОТНЕМАНЕ

Обосновка

A better reflection of the content of the subsection. 

Изменение 56
Член 42, параграф 3a (нов)

3a. Прилагат се правилата за 
поверителност и защита на данните, 
които важат за първото разрешение.

Обосновка

The rules of data protection and confidentiality should also apply for renewal and review of 
an authorisation. The protection period is limited to five years (see Article 56).

Изменение 57
Член 43, параграф 2

2. Когато държава-членка възнамерява да 
отнеме или да измени дадено разрешение, 
тя информира притежателя на 
разрешението и му дава възможност да 
представи забележки. 

2. Когато държава-членка възнамерява да 
отнеме или да измени дадено разрешение, 
тя информира притежателя на 
разрешението и другите държави-
членки в същата зона и им дава 
възможност да представят забележки. 

Държавата-членка може да изиска от 
притежателя на разрешението да 
предостави допълнителна информация.

Държавата-членка може да изиска от 
притежателя на разрешението да 
предостави допълнителна информация.

Преди да отнеме или измени дадено 
разрешение, държавата-членка, 
извършила преразглеждането, 
предоставя оценката си на другите 
държави-членки в същата зона, които 
са разрешили същия продукт, или в 
които предстои издаване на 
разрешение за същия продукт. Тя им 
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предоставя разумен срок за 
представяне на забележки.

Обосновка

As the withdrawal by one Member States has far reaching consequences in the entire zone, 
other concerned Member States should be involved in the withdrawal procedure on the same 
level as in the authorisation procedure. 

Изменение 58
Член 43, параграф 4

4. Когато държава-членка отнема или 
изменя разрешение в съответствие с 
параграф 3, тя незабавно уведомява 
притежателя на разрешението, другите 
държави-членки, Органа и Комисията. 
Другите държави-членки, принадлежащи 
към същата зона, отнемат или изменят 
разрешението по съответен начин. По 
целесъобразност, се прилагат 
разпоредбите на член 45.

4. Когато държава-членка отнема или 
изменя разрешение в съответствие с 
параграф 3, тя незабавно уведомява 
притежателя на разрешението, другите 
държави-членки, Органа и Комисията. 
Другите държави-членки, принадлежащи 
към същата зона, отнемат или изменят 
разрешението по съответен начин. По 
целесъобразност, се прилагат 
разпоредбите на член 45. 

Ако разрешението е отнето в 
съответствие с разпоредбите на 
параграф 3, буква а) на основание 
неудовлетворяване на изискванията по 
член 4, параграф 3, друга държава-
членка може да се въздържи от 
отнемане на разрешението, ако са 
налице доказани научни данни, че 
поради специфични условия на 
употреба, начини на употреба или 
други относими обстоятелства 
изискванията по членове 4 и 29 
продължават да се удовлетворяват в 
съответната друга държава-членка. . 
По целесъобразност, се прилагат 
разпоредбите на член 45.

Прилагат се правилата за 
поверителност и защита на данните, 
които важат за първото разрешение.

Обосновка
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A withdrawal of an authorisation should not lead to an automatic withdrawal in the entire 
zone. Member States have not been consulted on the decision of withdrawal. Conditions of 
use or the number of products available in different member states of the same zone may vary 
considerably.

The rules of data protection and confidentiality should also apply. 

Изменение 59
Член 48, параграф 1, буква б)

б) продуктът за растителна защита или 
нехимичният контролен, или превантивен 
метод, посочени в буква а), не 
представляват съществени икономически 
или практически затруднения; 

б) продуктът за растителна защита или 
нехимичният контролен, или 
превантивният метод, посочени в буква 
а), имат равностойно въздействие 
върху съответните организми и не 
представляват съществени икономически 
или практически затруднения; 

Обосновка

Clarification of aspects to be considered in the comparative assessment. 

Изменение 60
Член 48, параграф 1, буква в)

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

в) разнообразието на активните 
вещества  и всички други използвани 
методи и практики за управление на 
културите и профилактика на 
заболявания трябва да са 
необходимите за свеждане на проявата 
на резистентност у вредителя до 
минимум. При сравнителната оценка 
се вземат предвид разрешените 
маловажни употреби.

Обосновка

Some PPP that could be deemed unsafe when used on widely used crops may be necessary 
and safe, when utilized for minor uses, usually little grown crops with very specific needs. 

Изменение 61
Член 48, параграф 3
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3. Държавите-членки повтарят 
сравнителната оценка, предвидена в 
параграф 1, редовно и най-късно четири 
години след като е дадено или подновено 
разрешението.

3. Държавата-членка докладчик, 
повтаря сравнителната оценка, 
предвидена в параграф 1, редовно и най-
късно четири години след като е дадено 
или подновено разрешението.

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

Въз основа на резултатите от 
сравнителната оценка държавата-членка
докладчик, запазва, отнема или изменя 
разрешението.

Обосновка

The Member State in which the authorisation procedure was conducted should also remain 
responsible for authorisation. 

Изменение 62
Член 48, параграф 4

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

4. Когато държавата-членка докладчик,
решава да отнеме или да измени дадено 
разрешение съгласно параграф 3, 
отнемането или изменението влиза в сила 
четири години след решението на 
държавата-членка или в края на срока за 
одобрение на веществото кандидат за 
заместване, когато този срок изтича по-
рано.

Обосновка

The Member State in which the authorisation procedure was conducted should also remain 
responsible for authorisation. 

Изменение 63
Член 49, параграф 1

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

1. По смисъла на настоящия член, 
маловажна употреба на продукт за 
растителна защита в конкретна държава-
членка означава употребата на този 
продукт върху култура, която не е 
широко разпространена в тази държава-
членка, или върху широко 
разпространена култура, в случай на 
конкретна и ограничена необходимост
или под формата на ограничен за 
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притежателя на разрешението 
стопански интерес от обработка, в 
т.ч. обработка на семена. 

Обосновка

Clarification of the definition of minor uses.

Изменение 64
Член 49, параграф 2

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

2. Притежателят на разрешението, 
официални или научни органи, 
участващи в селскостопански дейности 
или специално определени от 
държавата-членка за отговорни 
органи, или професионални земеделски 
организации и професионални 
потребители могат да искат разрешение 
за разширяване на обхвата на вече 
получено разрешение на продукт за 
растителна защита, така че да обхваща 
маловажни употреби, които не се 
включват в разрешението.

Обосновка

Clarification.

Изменение 65
Член 49, параграф 2а (нов)

2а. След получаване на разрешение от 
Комисията, държавите-членки могат 
да определят конкретни мерки с цел
улесняване на подаването на заявления 
за разширяване обхвата на 
разрешението и подаването на 
заявления за маловажни употреби.

Обосновка

Simplification of bureaucracy and encouragement of those concerned to employ plant 
protection products for minor uses will resolve numerous problems in relation to certain
crops. It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to 
minor uses owing to the lack of economic interest to industry. Measures are applied in some 
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third countries, such as protection of data for a longer period, provided the authorisation has 
been extended to minor crops. Provision should be made for similar incentives in the EU in 
order to avoid a shortage of plant protection products for this type of crop.

Изменение 66
Член 49, параграф 3, буква в)

в) разширяването на обхвата 
представлява обществен интерес;

в) разширяването на обхвата 
представлява обществен интерес, в т.ч. 
от гледна точка на управлението на 
резистентността и необходимостта 
от осигуряване на земеделските 
стопани с надеждни и безопасни 
продукти за растителна защита, 
които са били обект на проучване;

Обосновка

Clarification of the term 'public interest'.

Изменение 67

Член 49, параграф 3, буква г)

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

г) документацията и информацията в 
подкрепа на разширената употреба са 
представени от лицата или органите, 
посочени в параграф 2. Проучванията, 
необходими за определянето на 
максималните граници за остатъчни 
количества, могат да се извършват от 
научноизследователски учреждения 
или официални организации.

Обосновка

The costs involved in scientific studies constitute a major obstacle to development as regards 
minor uses. The aim of this amendment is to suggest approaches that are more economically 
viable.

Изменение 68
Член 49, параграф 3а (нов)

3а. Разрешението за маловажни 
употреби се основава най-вече на 



AD\660810BG.doc 37/67 PE 382.298v03-00

BG

критериите за екстраполация на 
данни, получени за други култури, с 
които са налице значителни 
ботанически и агрономически прилики. 

Обосновка

For crops between which there are major similarities, such as for example between cherry 
trees and blackthorn, initial data obtained for authorisation should be extrapolated to make it 
easier to extend authorisations for minor uses.

Изменение 69
Член 49, параграф 4a (нов)

4a. Държавите-членки въвеждат в 
сила законовите, подзаконови и 
административни разпоредби, 
необходими за уреждане на всички 
правни и икономически въпроси най-
късно до [дата на влизане в сила + 18 
месеца], в т.ч. справедливо и правилно
разпределение на разходите, 
задълженията и отговорностите 
между притежателя на 
първоначалното разрешение и 
публичните органи.
Държавите-членки могат да създадат 
фонд, финансиран от 
заинтересованите лица и/или 
обществени фондове, чрез който да се 
финансира изследователска дейност в 
областта на маловажните употреби 
и/или да се покриват разноските за 
разширяване на обхвата на 
първоначалното разрешение. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на гореспоменатите 
разпоредби и изпращат таблица на 
съответствието между посочените 
разпоредби и разпоредбите на 
настоящия регламент.
Органът, Комисията и държавите-
членки си сътрудничат и съгласуват 
научната си работа във връзка с 
маловажните употреби. 
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Justification

The authorisation of plant protection products for minor uses needs to be facilitated. Users 
tend to use unauthorised, not examined products to combat pests, whereas for the producers 
minor uses are economically of little interest. It is important that Member States and 
Commission work closely together, especially on research for minor uses.

Изменение 70
Член 49, параграф 4 б (нов)

 4б. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 76, параграф 3, може 
да се приеме регламент, за да се създаде 
европейски фонд за насърчаване на 
сътрудничеството между 
изследователските институти в 
държавите-членки по отношение на 
изследванията в областта на 
употребата на култури в малки 
земеделски стопанства. 

Обосновка

A fund for small-scale applications, similar to the funds which exist in a number of European 
Member States, should point the way towards a structural approach to encourage best 
practices and increase the use of the right plant protection products.

Изменение 71
Член 49, параграф 4 в (нов)

4в. В съответствие с процедурата, 
предвидена в член 76, параграф 3,  се 
приема регламент, предвиждащ
удължаване на срока за защита на 
данните в съответствие с член 56, 
параграф 2, до максимум пет години, в 
зависимост от броя на дадените  
продължения за маловажни употреби.

Обосновка

An incentive for producers to support minor uses is a possible extension of the data protection 
periods. 
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Изменение 72
Член 49, параграф 5

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

5. Когато държавите-членки разширяват 
обхвата на разрешение за маловажна
употреба, те информират притежателя на 
разрешението, който съответно променя
етикетирането.

Ако притежателят на разрешението 
откаже да се съобрази с горното, 
държавите-членки гарантират пълната и 
конкретна информираност на 
потребителите относно инструкциите за 
употреба чрез официална публикация или 
официална интернет страница.

Етикетирането указва, че 
притежателят на разрешението не 
гарантира сигурността и 
ефикасността на разширената 
употреба. 

Обосновка

A correct labelling is pre-eminent for safe use off PPPs. The best way to inform the user is to 
indicate minor uses on the label and clearly indicate that liability for the indicated use 
patterns does not lie with the producer.

Изменение 73
Член 49, параграф 6

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

6. Държавите-членки установяват и 
редовно актуализират списък на 
маловажните употреби. Обществен 
достъп до списъка се осигурява на 
официалните интернет страници на 
държавата-членка и на Комисията.

Обосновка

To facilitate the exchange of information and improve the information of the interested public 
Member States and the Commission shall make available the list on an official website.

Изменение 74
Член 49a (нов)
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Член 49а
Паралелен внос

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1, държавите-членки 
разрешават вноса и пускането на 
пазара на продукт за растителна 
защита на тяхна територия чрез 
паралелен внос единствено по 
административна процедура за 
проверка на идентичността на 
продукта с вече разрешен продукт 
("отправен продукт за растителна 
защита"). Когато се установи 
идентичност, вносният продукт за 
растителна защита получава 
удостоверение за идентичност от 
компетентния орган на определената 
държава-членка.
2. Вносителят на продукт за 
растителна защита представя пред 
компетентния орган на определената 
държава-членка  заявление за 
удостоверение за идентичност за 
продукта, който възнамерява да внесе, 
преди първия внос и първото пускане на 
пазара.
3. Компетентният орган на 
определената държава-членка решава в 
срок от 45 дни дали са спазени 
изискванията по настоящия параграф. 
Ако органът се увери, че изискванията 
по настоящия параграф са спазени, 
вносителят получава удостоверение за 
идентичност за въпросния продукт.
4. Заявителят се освобождава от 
задължението да предоставя 
информацията и докладите за 
изпитване и проучване, изисквани за 
разрешаване на продукт за растителна 
защита. 
5. Компетентният орган, който 
получава заявлението, изисква от 
компетентния орган на страната на 
произход:
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a) точния състав на продукта, за да се 
провери дали той е идентичен на 
продукт за растителна защита, 
разрешен в отправната държава-
членка, и
б) потвърждение, че този продукт е 
разрешен в тази държава-членка по 
процедурата за даване на разрешение, 
предвидена в Директива 91/414/ЕИО
или в настоящия регламент.
6. Продуктите, които са предмет на 
паралелен внос, не могат да се 
преопаковат.
7. Удостоверението за идентичност 
изтича заедно с разрешението на 
отправния продукт или на 
разрешението на вносния продукт в 
държавата-членка, от която той се 
изнася. Ако отнемането на разрешение 
на продукт за растителна защита не 
се основава на причини, свързани със 
здравето или околната среда, 
вносителят може да продължи да 
продава вносния продукт до една година 
след датата на отнемане.

Обосновка

Parallel imports do and will occur. The current legal system is all but clear and little 
harmonized. The reform should be seen as an opportunity to correct the current situation. 
Parallel trade is a simplified way to place a plant protection product on the market, and is 
followed by very few controls. Therefore, it is used as a preferred market entry for illegal 
products (unevaluated and / or counterfeited). This is why this regulation should contain 
clear and stringent community rules regulating parallel trade to achieve a higher level of 
harmonization, safety and control.

Изменение 75
Член 50, параграф 4a (нов)

4а. Разпоредбите на параграфи от 1 до 
3 и на член 49 се прилагат също така 
по отношение на продукти за 
растителна защита, които са 
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необходими за маловажни употреби, 
ако няма друг начин да се гарантира 
икономически разумна растителна 
защита. В отклонение от 
разпоредбите на параграф 1, срокът на 
разрешение не превишава три години.

Обосновка

There might be a need to grant an authorisation for a limited time-period to a product for 
minor uses, even if the active substance has not yet been authorised or where the plant 
protection product has been authorised in another member state, but the producer shows no 
interest to market his products in the member state concerned. It seems to be the best solution 
as the choice of plant protection products for minor uses is very limited and the amounts used 
and the risks are comparatively small. The product should only be used in a controlled way. 

Изменение 76
Член 51, параграф 1, алинея 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, могат да се провеждат експерименти 
или  изпитвания с изследователска или 
развойна цел, включващи изпускане в 
околната среда на неразрешен продукт за 
растителна защита, ако държавата-
членка, на чиято територия ще се 
провежда експериментът или 
изпитването, е оценила наличните данни 
и е дала разрешение за изпитателни цели. 
В разрешението могат да се поставят 
ограничения за използваните количества 
и обработваните 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 верига на 
фуражи и храни, съдържащи остатъчни 
количества, освен ако вече е установена 
съответна разпоредба по Регламент (ЕО) 
№ 396/2005.

(не се отнася за българската версия)
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Обосновка

For experiments and tests it is not necessary to grant authorisation but simply a licence.

Изменение 77
Член 52

Продуктите за растителна защита се 
използват по правилен начин.

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 практика, както и, по 
възможност, на принципите на 
интегрираната борба срещу вредителите 
и на добрата екологична практика. 

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

Най-късно до 1 януари 2014 г. 
правилната употреба на продукти за 
растителна защита следва да отговаря 
на принципите на интегрираната 
борба срещу вредителите, в т.ч. 
добрата растителнозащитна 
практика и добрата екологична 
практика. 
Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, включително 
минимални изисквания за тези принципи, 
могат да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 2.

Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, включително 
минимални изисквания за тези принципи, 
могат да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 3.

Директива 2004/35/ЕО не се прилага, 
ако земеделски стопанин може да 
докаже правилна употреба на продукт 
за растителна защита, както е 
определена в настоящия регламент, в 
други законодателни актове на 
Общността и в законодателството на 
съответната държава-членка.

Обосновка

'Good environmental practice' is part of "good plant protection practice' and the 'principles 
of integrated pest management'. The principles of good plant protection practice should be 
applied, whenever possible, a deadline for their application is not needed. Environmental 
liability should not apply to farmers who act according to all the rules in place concerning 



PE 382.298v03-00 44/67 AD\660810BG.doc

BG

the use of PPP. They cannot be considered as having been at fault or acting negligently 
according to Article 3 paragraph 1 point b) of Directive 2004/35/CE.

Изменение 78
Член 53, параграф 1, алинея 1

1. Притежателят на разрешение за 
продукт за растителна защита незабавно 
информира държавите-членки, които са 
дали разрешението, за всяка нова 
информация относно този продукт за 
растителна защита или относно активно, 
растителнозащитно или синергизиращо 
вещество, съдържащо се в него, която 
предполага, че този продукт за 
растителна защита оказва вредни 
въздействия, което би могло да означава, 
че продуктът за растителна защита или 
активното, растителнозащитното или 
синергизиращото вещество не отговарят 
на критериите, определени съответно в 
членове 29 и 4. 

1. Притежателят на разрешение за 
продукт за растителна защита незабавно 
информира държавите-членки за всяка 
нова информация относно този продукт 
за растителна защита или относно 
активно, растителнозащитно или 
синергизиращо вещество, съдържащо се в 
него, която предполага, че този продукт 
за растителна защита оказва вредни 
въздействия, което би могло да означава, 
че продуктът за растителна защита или 
активното, растителнозащитното или 
синергизиращото вещество не отговарят 
на критериите, определени съответно в 
членове 29 и 4. 

Обосновка

Information on a plant protection product should be available to all Member States 
concerned.

Изменение 79
Член 53, параграф 1, алинея 3

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

За целта притежателят на разрешението 
записва и докладва всички подозирани 
неблагоприятни реакции при хора, при 
животни или в околната среда, 
свързани с употребата на продукта за 
растителна защита.

Обосновка

The information should include suspected adverse reactions in humans, animals and the 
environment. The last paragraph is deleted since there is different legislation in third 
countries which makes it difficult to compare the use of plant protection products within the 
EU. 
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Изменение 80
Член 53, параграф 1, алинея 4

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

заличава се

Обосновка

The information should include suspected adverse reactions in humans, animals and the
environment. The last paragraph is deleted since there is different legislation in third 
countries which makes it difficult to compare the use of plant protection products within the 
EU. 

Изменение 81
Член 53, параграф 4

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

4. Притежателят на разрешение за 
продукт за растителна защита ежегодно 
докладва на компетентните органи на 
държавите-членки за всяка налична 
информация, свързана с липса на 
очаквана ефикасност, с развитие на 
резистентност и всяко друго неочаквано 
въздействие върху растения, растителни 
продукти или върху околната среда.

Обосновка

Information on a plant protection product should be available to all Member States 
concerned.

Изменение 82
Член 56, параграф 1, алинея 2, уводна част

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, включително 
за обобщения на тези доклади за 
изпитване или проучване, представени 
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(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били

на държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитвания или изследвания са били

Обосновка

Data protection should also be granted to information gathered by authorities in renewal and 
review procedures. Data protection should cover all relevant data, not only those generated 
according to GLP or GEP.

Изменение 83
Член 56, параграф 1, алинея 2, буква а)

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

а) необходими за разрешаването или за 
изменението на условията на 
разрешение,

Обосновка

Provision should be made for circumstances in which the field of application is different, such 
as extension of use from field to greenhouse crops, which requires the submission of 
additional data. 

Изменение 84
Член 56, параграф 1, алинея 2, буква б)

б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в 
съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).

заличава се

Обосновка

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction 

Изменение 85
Член 56, параграф 1, алинея 3
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Когато даден доклад е защитен, той не 
може да бъде използван от държавата-
членка, която го е получила, в полза на 
други заявители за продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77.  

Когато даден доклад, включително и 
обобщение на доклад, е защитен, той не 
може да бъде използван от която и да е
държава-членка, която го е получила, в 
полза на други заявители за продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77. 

Обосновка

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction 

Изменение 86
Член 56, параграф 1, алинея 5

Не се ползва със защита проучване, което 
е било необходимо само за подновяване 
или преразглеждане на разрешение.

Също така не се ползва със защита 
проучване, включително и обобщение 
на проучване, което е било необходимо 
само за подновяване или преразглеждане 
на разрешение. Срокът за защита на 
данните е пет години. Прилагат се 
разпоредбите на алинеи от първа до 
четвърта със съответните изменения.

Обосновка

See justification for Article 56, paragraph 1, subparagraph 2, introduction 

Изменение 87
Член 56, параграф 1, алинея 5 a (нова)

Защитата на данните се прилага също 
така по отношение на трети лица, 
които представят доклади за 
изпитване и проучване за целите на 
маловажни употреби. Сроковете за 
защита на данните могат да се 
удължават в съответствие с член 49, 
параграф 4в.

Обосновка

Data provided in minor use procedures needs to be protected as well. 
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Изменение 88
Член 56, параграф 3, уводна част

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 
съответната държава-членка следната 
информация за всеки доклад за изпитване 
или проучване: 

3. Защитата на данни по параграф 1 се 
предоставя, само когато първият заявител 
е поискал защита на данните при 
подаването на досието или при 
представяне на допълнителна 
информация, например относно 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества, и е представил на съответната 
държава-членка следната информация за 
всеки доклад за изпитване или проучване: 

Justification

See justification for Article 56 paragraph 1.

Изменение 89
Член 56, параграф 3, буква a)

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението на разрешение на продукт за 
растителна защита;

а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение, за подновяване 
или преразглеждане, или за изменението 
на разрешение на продукт за растителна 
защита, или вследствие на изменение на
законодателството;

Обосновка

The Commission’s proposal is a very important step forward by comparison with the current 
situation, as it aims to ensure that small and medium-sized enterprises in Europe can stay in 
business. The aim of the amendment is to clarify the text.

See justification for Article 56, paragraph 1.

Изменение 90
Член 56, параграф 3 а (нов)

3а. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, в случай, че проучванията и 



AD\660810BG.doc 49/67 PE 382.298v03-00

BG

докладите вече са използвани за даване 
на разрешение за друг продукт и срокът 
на защита все още не е изтекъл, тези 
проучвания се защитават за 
оставащия срок.

Обосновка

Reference should be made to studies which continue to be under the period of protection. 

Изменение 91
Член 58, параграф 1, алинея 1

1. Всички лица, които възнамеряват да 
поискат разрешение за продукт за 
растителна защита, преди да проведат 
изпитвания или проучвания, се 
информират от компетентния орган на 
държавата-членка, до който възнамеряват 
да подадат заявление, дали в тази 
държава-членка вече е дадено 
разрешение за продукт за растителна 
защита, съдържащ същото активно, 
растителнозащитно или синергизиращо 
вещество.  Такова запитване включва 
справка с наличната информация по член 
54.  Such enquiry shall include consultation 
of the information available pursuant to 
Article 54.

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

Обосновка

Data protection must also be extended to data for renewal and review of an authorisation to 
protect medium-sized companies and the research based sectors of the plant protection 
industry.

Изменение 92
Член 58, параграф 1, алинея 2

Бъдещият заявител предоставя всички 
данни относно идентичността и 
примесите на активното вещество, 
което той предлага да използва. 
Запитването се подкрепя от 

заличава се
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доказателства, че бъдещият заявител 
възнамерява да подаде заявление за 
разрешение.

Обосновка

It is not appropriate for an application to be considered before being officially submitted. The 
information referred to in Article 54 is sufficient.

Изменение 93
Член 58, параграф 2

2. Компетентният орган на държавата-
членка, когато се увери, че бъдещият 
заявител възнамерява да подаде 
заявление за разрешение, му предоставя 
имената и адресите на притежателя или 
притежателите на предишни съответни 
разрешения, като същевременно 
информира притежателите на 
разрешенията за името и адреса на 
заявителя.

2. Компетентният орган на държавата-
членка, когато се увери, че бъдещият 
заявител възнамерява да подаде 
заявление за разрешение, за подновяване 
или преразглеждане на разрешение, му
предоставя имената и адресите на 
притежателя или притежателите на 
предишни съответни разрешения, като 
същевременно информира притежателите 
на разрешенията за името и адреса на 
заявителя.

Обосновка

See justification for Article 58  paragraph 1 subparagraph 1.

Изменение 94
Член 58, параграф 3 а (нов)

3. Бъдещият заявител за разрешение и 
притежателят или притежателите на 
съответни разрешения предприемат 
всички разумни стъпки, за да постигнат 
споразумение относно съвместно 
ползване на всякакви доклади за 
изпитване и проучване, защитени по член 
56, изисквани от заявителя за разрешение 
на продукт за растителна защита.

3. Бъдещият заявител за разрешение или 
за подновяване или преразглеждане на 
разрешение и притежателят или 
притежателите на съответни разрешения 
предприемат всички разумни стъпки, за 
да постигнат споразумение относно 
съвместно ползване на всякакви доклади 
за изпитване и проучване, защитени по 
член 56, изисквани от заявителя за 
издаване, подновяване или 
преразглеждане на разрешение на 
продукт за растителна защита.
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Обосновка

See justification for Article 58  paragraph 1 subparagraph 1.

Изменение 95
Член 58, параграф 3 а (нов)

3а. Когато държава-членка счита, че 
има опасност от създаване на 
монополно положение, и ако бъдещият 
заявител и притежателят или 
притежателите на разрешения за 
продукти за растителна защита, 
съдържащи същото активно, 
растителнозащитно или 
синергизиращо вещество не постигат 
съгласие за съвместно ползване на 
докладите за изпитване и проучване 
върху гръбначни животни, бъдещият 
заявител информира за това 
компетентния орган на държавата-
членка. Двете страни обаче определят 
по общо споразумение съда или 
съдилищата, компетентни по смисъла 
на алинея втора. 

Обосновка

The new regulation should contain specific provisions to prevent monopolies being created in 
the plant protection products market.

Изменение 96
Член 59, параграф 2

2. Бъдещият заявител и притежателят или 
притежателите на съответните 
разрешения полагат всички усилия, за да 
гарантират, че ползват съвместно 
изпитвания и проучвания върху 
гръбначни животни. Разходите за 
съвместно ползване на докладите за 
изпитване и проучване се определят по 
честен, прозрачен и недискриминиращ 
начин. От бъдещия заявител се изисква 
само да участва в разпределението на 

2. Бъдещият заявител и притежателят или 
притежателите на съответните 
разрешения полагат всички усилия, за да 
гарантират, че ползват съвместно 
изпитвания и проучвания върху 
гръбначни животни. Разходите за 
съвместно ползване на докладите за 
изпитване и проучване се определят по 
честен, прозрачен и недискриминиращ 
начин. От бъдещия заявител се изисква да 
участва в разпределението на всички 
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разходите за информацията, която 
трябва да представи, за да отговаря на 
изискванията за разрешение.

разходи за извличане на съвместно 
ползваната информация.В 
съответствие с процедурата, посочена 
в член 76, параграф 3, се приема 
регламент относно разходите, които 
се вземат под внимание. 

Обосновка

If the basis of calculating the costs shared under this provision is too limited, those companies 
that invest heavily in research and testing are at a disadvantage, which would be a blow to 
the most innovative companies in this field. Companies wanting to use other companies' data 
shall at least prove that they have made a substantial financial offer before they can use the 
data concerned.

Изменение 97
Член 59, параграф 3, алинея 1

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

3. Когато бъдещият заявител и 
притежателят или притежателите на 
съответните разрешения за продукти за 
растителна защита, съдържащи същото 
активно, растителнозащитно или 
синергизиращо вещество, не могат да 
постигнат съгласие за съвместно 
ползване на докладите за изпитване и 
проучване върху гръбначни животни, се 
прилага процедурата, предвидена в член 
58, параграфи 3 и 3а.

Обосновка

As regards the sharing of the results of tests and studies involving animals, the system 
established for negotiation and fair compensation is the same as that provided for in the 
general rules for avoiding the repetition of tests. This system also provides a solution in those 
cases in which the parties do not come to an agreement.

Изменение98
Член 60, параграф 2, уводна част

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

посочени в параграф 1, за поверителни се 
считат винаги следните елементи:

Обосновка

It should not be excluded that other relevant data than those mentioned in points a) - c) are 
considered confidential.

Изменение 99
Член 60, параграф 2, буква вa) (нова)

ва) имена и адреси на учреждения или 
лица, провеждащи изпитвания върху 
гръбначни животни.

Обосновка

Personal Data of institutions and persons should be regarded as confidential as they are often 
targeted by radical animal welfare groups.

Изменение 100
Член 60, параграф 2a (нов)

2а. Данните от изпитвания, 
включително и от доклади за 
проучване, които са били предоставени 
от заявител в подкрепа на решение за 
издаване или изменение на разрешение 
за продукт за растителна защита по 
настоящия регламент, може да се 
разглеждат от заинтересовани страни 
на специални места, определени от 
Комисията, Органа или държавите-
членки. До такива данни не се 
осигурява обществен достъп чрез 
предоставяне на екземпляри от тях, 
нито с каквито и да е други средства за 
публикуване (в т.ч. електронно 
публикуване).
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Обосновка

The public has a legitimate interest in the access to information, which should be guaranteed 
under this Regulation in accordance with the Aarhus Convention. The concept of informing 
the general public should however prevent misuse and unfair competition. The proposed 
reading room concept will strike the right balance as interested third parties have access to 
confidential information but potential competitors can not misuse the system to obtain 
sensitive commercial data.  

Изменение 101
Член 63, параграф 2 а (нов)

2а. Държавите-членки могат да 
забраняват или да ограничават 
рекламата на продукти за растителна 
защита в някои средства за масова 
информация.

Обосновка

It is appropriate to retain any national restrictions which may exist in this area. 

Изменение 102
Член 64, параграф 1, алинея 1

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

1. Производителите, доставчиците, 
дистрибуторите и професионалните 
потребители на продукти за растителна 
защита поддържат регистри на 
продуктите за растителна защита, които 
те произвеждат, съхраняват или 
използват. Задължението за 
поддържане на регистри, наложено на 
професионалните потребители, не е 
по-строго от наложеното с Регламент 
(ЕО) №852/2004.

Обосновка

Bureaucratic burden for record keeping should not exceed the burden under Regulation (EC) 
No. 852/2004.

Изменение 103
Член 64, параграф 1, алинея 2
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При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща се в 
тези регистри, на компетентните служби. 
Те предоставят също тази 
информация на съседи или на 
представители на индустрията за 
питейна вода, които изискват достъп 
до нея.

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща се в 
тези регистри, на компетентните служби.

Обосновка

It is sufficient to keep plant protection information for the authority. Any obligation going
beyond the current obligation to keep records contradicts efforts to cut red tape and reduce 
administrative costs.

Изменение 104
Член 73, параграф 1, точка iа) (нова)

iа) извършване на експерименти, 
свързани с маловажни култури.

Обосновка

It has been noted that authorisation holders are reluctant to extend authorisations to minor 
uses because of the high cost. Incentives are required to avoid a shortage of plant protection 
products for this type of crop.

Изменение 105
Член 74 а (нов)

Член 74а
Най-късно три години след срока, 
определен в член 80, параграф 1, 
Комисията изготвя доклад на 
вниманието на Европейския 
парламент и на Съвета, в който се 
съдържа равносметка на опита, 
придобит чрез взаимно признаване на 
решенията за разрешаване в рамките 
на една и съща зона и извън тези рамки, 
и доколко, въз основа на този опит, 
разрешението, издавано по системата 
на зони, може да се замести със 
система на разрешаване на европейско 
равнище. По целесъобразност 
Комисията прилага към доклада 
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законодателни предложения в тази 
насока.

Обосновка

Harmonised authorisation of plant protection products is regarded as this regulation's 
objective. A regular Commission report to the Council and Parliament would contribute 
towards that.  

Изменение 106
Член 74 б (нов)

Член 74б
Европейската комисия проверява 
ефикасността и съответствието на 
настоящия регламент с вътрешния 
пазар и, най-късно три години след 
публикуването на регламента и на 
всеки пет години след това, представя 
на Европейския парламент и на Съвета  
доклад, към който по целесъобразност 
прилага предложения за изменения. 
Докладът разглежда по-конкретно 
въпроса доколко вътрешният пазар е 
осъществен в областта на продуктите 
за растителна защита.

Обосновка

The Commission should verify conformity of this regulation with the principles of the internal 
market and, if there are incompatibilities with the internal market, should submit proposals 
for amendments so as to bring about internal-market conformity.

Изменение 107
Член 77, параграф 2, трето тире

– за срок от пет години, считано от 
датата на подновяване на включването 
или на одобряването, за активни 
вещества, чието включване в приложение 
I към Директивата изтича най-късно две 
години след датата на публикуване на 
настоящия регламент. Настоящата 
разпоредба се прилага само за 
необходимите данни за подновяване на 
одобрението, които съответстват на 

– за срок от пет години, считано от 
датата на подновяване на включването 
или на одобряването, за активни 
вещества, чието включване в приложение 
I към Директивата изтича най-късно две 
години след датата на публикуване на 
настоящия регламент.  
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принципите на Добрата лабораторна 
практика, най-късно две години след 
публикуването на настоящия 
регламент. 

Обосновка

Data protection and confidentiality should apply to all relevant data, not only to those 
compliant with GLP.

Изменение 108
Член 77, параграф 3

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

3. В случаите, посочени в параграфи 1 и 
2 от настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на член 58. Когато член 13 
от Директивата се прилага въз основа на 
параграф 1 или параграф 2, той подлежи 
на всички специфични правила относно 
Директивата, предвидени в Акта за 
присъединяване, въз основа на който 
дадена държава-членка се присъединява 
към Общността.

Обосновка

There should be no room for doubt surrounding the effective application of the compulsory 
negotiation and fair compensation system established in this Regulation as regards active 
substances and ‘existing’ formulated products – i.e. those that were already on the market on 
26 July 1993 and that are covered by transitional measures. Preventing SMEs from gaining 
access – always in return for negotiation and financial compensation – to data that are vital 
to maintain the authorisations relating to formulated products containing ‘existing active 
substances’ would have extremely serious consequences in terms of their survival, and would 
affect agriculture by creating gaps in the plant protection industry as a result of the 
withdrawal of plant protection substances and products that are vital in combating disease 
occurring in key crops.

Изменение 109
Приложение I

Приложението се заличава.

Обосновка

This type of zoning seems inappropriate since the zones defined are not sufficiently 
homogenous.
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Изменение 110
Приложение II, параграф 3.6.1

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

3.6.1. Когато е необходимо, се 
установяват нива на дневната допустима 
доза (ДДД), на приемливото ниво на 
излагане на оператора (ПНИО) и 
критичната доза за оценка (КДО).  При 
определянето на тези стойности се 
установява подходяща граница на 
безопасност, като се вземат предвид 
видът и сериозността на въздействията и 
уязвимостта на определени групи от 
населението, като например жени в 
детеродна възраст, човешки ембриони, 
човешки плод и деца до края на 
пубертетната възраст.

Изменение 111
Приложение II 3.6.2 - 3.6.5

3.6.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за генотоксичност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то не е 
класифицирано в мутагенна категория 
1 или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба.

3.6.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако оценка, извършена в 
съответствие с еднообразните 
принципи, показва при 
препоръчителните условия на 
употреба приемлива защита за 
ползватели, случайни лица и 
потребители, по отношение на поне 
една представителна употреба за поне 
един продукт за растителна защита. 

3.6.3. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното изпитване за 
канцерогенност, според изискванията 
за данни за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано в канцерогенна 
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категория 1 или 2, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
67/548/ЕИО, освен ако излагането на 
хората на това активно вещество в 
продукта за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
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 
репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо 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 
ендокринни смущения, и които могат 
да имат токсични въздействия върху 
хора, освен ако излагането на хората 
на това активно вещество в продукта 
за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
реални условия на употреба. 

Обосновка

Cut off criteria limit the range of authorised products considerably. An authorisation 
procedure that does not take actual uses and exposures into account undermines the principle 
of decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution and not to 
reject substances without proper evaluation.
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Изменение 112
Приложение ІІ, точка 3.7.1, алинея 2, буква в), подточка ii)

ii) Данни от наблюдение, които показват, 
че активното вещество може да е 
разпространено на далечно разстояние по 
въздуха, водата или чрез мигриращите 
видове, или

ii) Данни от наблюдение, които показват, 
че активното вещество може да е 
разпространено на далечно разстояние по 
въздуха или водата, или

Изменение 113
Приложение II 3.7.2  - 3.7.3

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

заличава се

Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество

3.7.2.1. Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни, или
- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или
- полуразпадът в седимент на сладка 
или естуарна вода е над 120 дни, или
- полуразпадът в почвата е над 120 дни.
Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.

3.7.2.2. Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000. Оценката за 
биоакумулиране се основава на 
измерените данни за биоконцентрация 
при водните видове.  Могат да се 
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използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове.

3.7.2.3. Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато:
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
- веществото е класифицирано като 
канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за 
постоянна токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО.

3.7.3. Активно вещество не се счита за 
отговарящо на разпоредбите на член 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 устойчивост, 
когато:
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода е повече от 60 дни, или
- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 
180 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
180 дни.

Обосновка

Authorisation should be based on risk assessments. The actual risks for plant protection 
products as well as for any other product are based on the actual use as well as on dosage 
and other factors. The proposed criteria do not reflect the real risks for the environment. It 
will result in phasing out many safe products/uses. These criteria should be used to identify 
substances as candidates for substitution and not to reject substances without proper 
evaluation.
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Изменение 114
Приложение II 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 ендокринни 
свойства, които могат да бъдат 
токсикологично съществени по 
отношение на организми, които не са 
обект на действието им, освен ако 
излагането на тези организми на това 
активно вещество в продукта за 
растителна защита е пренебрежимо 
при реалистичните предлагани условия 
на употреба.

заличава се

Обосновка

There is no scientific basis for treating endocrine disruption effects any differently than other 
toxicological effects. Toxic effects proceeding through endocrine disruption are already 
covered by maximum exposure levels determined to be safe for humans and the environment. 
Endocrine disruption must not be an indiscriminate criterion for rejecting active substances.

Изменение 115
Приложение II 4

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

Активно вещество е класифицирано и 
одобрено като вещество, което може да 
бъде заместено, съгласно член 24, 
когато:

- дневната допустима доза (ДДД), 
приемливото ниво на излагане на 
оператора (ПНИО) и критичната 
референтна доза (КРД) са 
чувствително по-ниски, отколкото 
при повечето
одобрени активни вещества;
- отговаря на два от критериите за 
разглеждане, за да се счита за УБТ 
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вещество;

- предизвиква загриженост, свързана с 
естеството на критичните въздействия, 
които, в съчетание с начините на 
употреба/излагане, се равняват на 
ситуации 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.);

- предизвиква загриженост, свързана с 
естеството на критичните въздействия, 
които, в съчетание с начините на 
употреба/излагане, се равняват на 
ситуации 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 от 
неактивни изомери.

- въз основа на проведените
изпитвания за генотоксичност на 
високо ниво, съгласно изискванията за 
данните за активни вещества и 
продуктите за растителна защита и 
другите налични данни и информация, 
то е класифицирано като мутаген от 
категория 1 или 2, в съответствие с 
разпоредбите на Директива 
67/548/ЕИО, освен ако излагането на 
хора на въздействието на това 
активно вещество в продукта за 
растителна защита е незначително, в 
рамките на предлаганите реални 
условия на употреба.
- въз основа на проведените 
изпитвания за канцерогенност, 
съгласно изискванията за данните за 
активни вещества и продуктите за 
растителна защита и другите налични 
данни и информация, то е 
класифицирано като канцерогенно 
вещество от категория 1 или 2, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хора на въздействието 
на това активно вещество в продукта 
за растителна защита е незначително, 
в рамките на предлаганите реални 
условия на употреба.
- 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, 
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то е класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хора на въздействието 
на това активно вещество в продукта 
за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
реални условия на употреба.

- е считано за устойчиво, 
биоакумулиращо се и токсично (УБТ) 
вещество.
Вещество, което отговаря на всички 
изброени по-долу три критерия, е УБТ 
вещество.
Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни,
или
- полуразпадът в морски седимент е 

повече от 180 дни, или
- полуразпадът в седимент на сладка 
или естуарна вода е над
120 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
120 дни.
Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които се описват 
от заявителя.
Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000.
Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за
биоконцентрация при водните видове.
Могат да се използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове.
Токсичност
Активно вещество отговаря на 
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критерия за токсичност, когато:
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
- веществото е класифицирано като 
канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за
хронична токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО.
- веществото е много устойчиво и 
много биоакумулиращо се (vPvB).
Вещество, което отговаря и на двата 
критерия по-долу, е много устойчиво и 
много биоакумулиращо се вещество 
(vPvB).
Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за голяма устойчивост, 
когато:
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода е повече от 60 дни, или
- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 
180 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
180 дни.
Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 5000.

Обосновка

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7
The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.

Изменение 116
Приложение ІV, точка 3, алинея 1
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Значителен практически или 
икономически недостатък за потребителя 
се определя като количествено 
нарушаващ работните практики или 
търговските дейности и водещ до 
невъзможност да се поддържа достатъчен 
контрол над целевия организъм. Такова 
важно нарушение може да бъде, 
например, липсата на технически 
съоръжения за използването на 
алтернативното(ите) вещество(а) или 
икономическата неприложимост на 
съоръженията.

Значителен практически или 
икономически недостатък за 
потребителя се определя като 
количествено нарушаващ работните 
практики или търговските дейности и 
водещ до невъзможност да се поддържа 
достатъчен контрол над целевия 
организъм или до намаляване на 
конкурентоспособността на 
селскостопанската дейност. Такова 
важно нарушение може да бъде, 
например, липсата на технически 
съоръжения за използването на 
алтернативното(ите) вещество(а) или 
икономическата неприложимост на 
съоръженията.

Обосновка

The competitiveness of Community agriculture must be safeguarded.

Изменение 117
Приложение IV 3, алинея 2a (нова)

При сравнителната оценка се вземат 
предвид потребителите, на които е 
издадено разрешение за маловажна 
употреба.

Обосновка

See justification for amendment to Article 48, paragraph 1, point (c)
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