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КРАТКА ОБОСНОВКА

This proposed regulation is intended to replace Directive 91/414/EEC concerning the placing 
of plant protection products on the market and to repeal Council Directive 79/117/EEC 
prohibiting the placing on the market and use of plant protection products containing certain 
active substances.

The use of plant protection products has an impact on agricultural eco-systems and can pose a 
health threat for users, impair the quality of food and have an adverse effect on consumer 
health if harmful residues of these products are found in food. On the other hand, plant 
production products are used to protect and promote the health of crops and allow farmers to 
double their yield and plant crops more flexibly. This ensures that agricultural produce can be 
produced locally, cheaply and reliably, reduces the area of land needed for food production 
and gives European countries a high degree of independence from agricultural imports. 

A key concern of the proposal is to increase the harmonisation of the approval of plant 
protection products throughout the EU, thereby further strengthening the internal market. 
Your draftswoman supports the approach of introducing a procedure for obligatory zonal 
mutual recognition of approvals in Member States, in addition to the regular approval 
procedure, since this will avoid unnecessary duplication of effort in the Member States and 
ultimately lead to innovative and more environmentally-friendly plant protection products 
becoming more rapidly available. Furthermore, she proposes that under certain conditions 
interzonal mutual recognition of approvals, should also be possible. On the other hand, 
measures must be taken to ensure that agricultural and climatic differences between the 
Member States in a given zone are taken into account in issuing individual approvals.

As regards data protection in respect of studies which must be submitted for the approval of 
plant protection products, your draftswoman proposes arrangements which will ensure the 
competitiveness of Europe's economy and the innovative capacity of plant producers engaged 
in research, while at the same time allowing the producers of generic products to access the 
market. In this context, particular attention is paid to special conditions relating to the 
approval of plant protection products and the active substances they contain, in particular the 
automatic expiry of first approvals after ten years.

Your draftswoman considers that legal provisions at EU level on parallel imports of plant 
protection measures are necessary. There is great legal uncertainty at present due to 
conflicting court judgments and major differences in the ways in which Member States 
address imports.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите приканва водещата Комисия 
по околна среда, здравеопазване и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Позоваване 1

Като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 37, параграф 2 и член 152
параграф 4, буква б) от него,

Като взе предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 37, параграф 2, член 152,
параграф 4, буква б) и член 95, параграф 
1 от него,

Обосновка

The purpose of the Regulation is to ensure the free movement of goods in the field of plant 
protection products in the common internal market by means of harmonised rules on the 
placing of such products on the market (see Recital (7) and Chapter III). For this reason the 
Regulation should also have Article 95(1) TEC as its legal basis.

Изменение 2
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 
осигури високо равнище на защита на 
здравето на хората и животните, 
както и на околната среда.
4. Целта на настоящия регламент е
също да хармонизира правилата за 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита с цел 
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хармонизиране на достъпа до продукти 
за растителна защита на
селскостопанските производители в 
различни държави-членки.

Изменение 3
Член 3, точка 18

18. "добра растителнозащитна практика" 18. "добра растителнозащитна практика"
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 местните условия, на 
нобходимостта да се предотврати 
изграждането на резистентност и 
възможностите за културен и биологичен 
контрол;

Обосновка

To provide for optimum plant protection while minimising risks to human and animal health 
and to the environment, it is essential to avoid the build-up of resistance. If resistance occurs, 
this may create the need to use plant protection products with a greater impact on human and 
animal health and on the environment. Prevention of the build-up of resistance therefore 
needs to be included in the definition of good plant protection practice.

Изменение 4
Член 3, точка 19

(19) "добра екологична практика"
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.

заличава се

Обосновка

This new definition is superfluous and would in practice lead to friction and problems of 
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interpretation, since the requirement to use plant protection products in a way 'which only 
contaminates the environment with the smallest amount practicable' is already one of the 
main principles of good plant protection practice. Moreover, the new definition is too vague.

Изменение 5
Член 3, точка 22 (нова)

 (22) "добра експериментална 
практика"

Практика, съответстваща на 
определението в Директива 2004/10/ЕО
относно хармонизиране на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби, свързани с прилагането на 
принципите на добра лабораторна 
практика и верифицирането на 
тяхното прилагане при изпитвания на 
химически вещества;1

1 ОВ L 50, 20.2.2004 г., стр. 44.

Обосновка

Definition of the term used in Chapter V.

Изменение 6
Член 3, точка 23 (нова)

(23) "изпитвания и проучвания"

Изследване или експеримент, чиято 
цел е да се определят свойствата и 
поведението на активно вещество 
или продукти за растителна защита, 
да се предвиди излагане на активни 
вещества и/или на съответните им 
метаболити, да се определят 
безопасните равнища на излагане и да 
се установят условията за безопасна 
употреба на продукти за растителна 
защита;
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Обосновка

Test and study reports terminology is used repeatly throughout this regulation. There is a 
need to insert a definition that includes not only study reports but also other information 
relevant to a risk assessment.

Изменение 7
Член 3, точка 24 (нова)

 (24) "добра селскостопанска  
практика"

Добрата селскостопанска практика 
при употребата на продукти за 
растителна защита включва 
разрешената на национално ниво 
безопасна употреба на продукти за 
растителна защита в съответствие с 
реалните условия за ефективен 
контрол на вредителите. Тя обхваща 
широк набор от приложения на 
продукт за растителна защита до най-
високото ниво на разрешена употреба, 
прилаган по начин, при който оставя 
след себе си възможно най-малко 
остатъчно количество.

Разрешените безопасни употреби се 
определят на национално ниво и 
включват регистрирани на национално 
ниво или препоръчителни употреби, 
които вземат под внимание
съображения, свързани с
общественото и професионалното 
здраве и с опазването на околната 
среда.

Реалните условия включват всеки етап 
от производството, съхранението, 
транспортирането, 
разпространението на хранителни 
продукти и животински фуражи.

Обосновка

The Food and Agriculture Organisation's definition of 'good agricultural practice' should be 
incorporated into the Regulation.
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Изменение 8
Член 3, точка 25 (нова)

 (25) "маловажни употреби"

По смисъла на настоящия регламент, 
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
ограничена или спорадична и  
изключителна необходимост, или върху 
семена.

Обосновка

Definition of the term 'minor uses´ used in Article 49.

Изменение 9
Член 4, параграф 1

1. Активно вещество се одобрява в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз
основа на текущите научни и технически 
познания може да се очаква, че, като се 
вземат предвид критериите за одобрение, 
определени в точки 2 и 3 от същото 
приложение, продуктите за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество, ще отговарят на условията, 
предвидени в параграфи 2 и 3. 

1. Активно вещество се допуска в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 
основа на текущите научни и технически 
познания може да се очаква, че, като се 
вземат предвид критериите за одобрение, 
определени в точки 2 и 3 от същото 
приложение, продуктите за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество, ще отговарят на условията, 
предвидени в параграфи 2 и 3. 

Обосновка

(Does not affect English version.)

Изменение 10
Член 4, параграф 2, буква a)
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а) 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;

а) не оказват никакво вредно въздействие 
върху здравето на хората, по-специално 
върху това на уязвими групи като 
бременни жени, ембриони, бебета и 
деца, 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;

Изменение 11
Член 10

Член 10
Достъп до обобщеното досие 

заличава се 

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

Обосновка

The preliminary nature of this information at this early stage does not make it suitable for 
public disclosure. Disclosing the authorities review report is more appropriate since it has 
been officially validated.

Изменение 12
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. Държавата-членка докладчик може 
да започне оценката на докладите за 
изпитване и проучване веднага след 
тяхното представяне от заявителя, 
включително преди датата на 
уведомлението по член 9, параграф3, 
алинея първа. В срок от осем 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 Когато държавата-членка се нуждае от 
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допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да предостави 
тази информация. В такъв случай 
дванадесет месечният 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.

 

допълнителна информация, тя определя 
разумен срок, в който заявителят да 
предостави тази информация. В такъв 
случай осеммесечният срок се удължава 
с допълнителния срок, даден от 
държавата-членка. Държавата-членка 
информира за това Комисията и Органа. 
При предоставянето на допълнителна 
информация заявителят същевременно 
представя евентуално искане за 
защита на данните съгласно член 56.  
Държавата-членка може да се допитва до 
Органа.    

Обосновка

Starting the evaluation of available information before the dossier is complete will speed up 
access of new, innovative products to the market. Therefore it should not take more than eight 
months for the rapporteur Member State to issue its review report once the evaluation of the 
current active substances under Directive 91/414/EEC is completed.

There needs to be a mechanism for claiming data protection for additional information.

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU-wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Изменение 13
Член 11, параграф 1а (нов)

 1а. Държавата-членка докладчик 
предоставя на Комисията и на Органа 
доклад, излагащ всички употреби, 
които са оценени и които са приемливи 
за разрешаване, в съответствие с 
изискванията по член 29. 

Обосновка

A substance should be approved as early as the first safe uses have been identified. This will 
make new, innovate products available to farmers earlier. 

Изменение 14
Член 12, параграфи 1 до 3

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

държавата-членка докладчик 
проектодоклад за оценка до заявителя, 
другите държави-членки и Комисията. 

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

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

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

Органът предоставя 60-дневен срок за 
представяне на писмени забележки. 

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

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

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

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

2. В 60-дневен срок след изтичането на 
срока по параграф 1 на настоящия член, 
Органът приема заключение по въпроса 
дали може да се очаква активното 
вещество да отговаря на изискванията по 
член 4 и съобщава заключението си на 
заявителя, държавите-членки и 
Комисията.

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

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

3. Когато Органът се нуждае от 
допълнителна информация, той определя 
срок, в който заявителят да предостави 
тази информация. В такъв случай 
предвиденият в параграф 2 60-дневен
срок се удължава с допълнително 
предоставения от Органа срок. Органът 
информира за това Комисията и 
държавите-членки.

Органът може да поиска Комисията да се 
консултира с референтна лаборатория на 
Общността, определена съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004 с цел 
извършване на проверка дали 
предлаганият от заявителя аналитичен 
метод за определяне на остатъчните 

Органът може да поиска Комисията да се 
консултира с референтна лаборатория на 
Общността, определена съгласно 
Регламент (ЕО) № 882/2004 с цел 
извършване на проверка дали 
предлаганият от заявителя аналитичен 
метод за определяне на остатъчните 
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количества е задоволителен и отговаря на 
изискванията по член 29, параграф 1, 
буква е) от същия регламент. По искане 
на референтната лаборатория на 
Общността, заявителя предоставя 
образци и аналитични стандарти.

количества е задоволителен и отговаря на 
изискванията по член 29, параграф 1, 
буква е) от същия регламент. По искане 
на референтната лаборатория на 
Общността, заявителя предоставя 
образци и аналитични стандарти.

Обосновка

In order to ensure a high level of protection for human health and the environment, it is 
advisable to reduce as far as possible the duration of the approval procedure for new active 
substances, safeners, synergists and co-formulants (without prejudice to the evaluation 
criteria). This will enable new plant protection products with a lower impact on human and 
animal health and the environment to be put into use more quickly. 

Изменение 15
Член 13, параграф 1

1. В 6-месечен 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 4-месечен 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.

На заявителя се предоставя възможност
да представи забележки по доклада за 
преразглеждане. 

На заявителя се предоставя възможност
да представи забележки по доклада за 
преразглеждане. 

Обосновка

Reducing the delay to complete this stage of the evaluation should grant farmers an early 
access to new and innovative products.

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op 
die manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op 
mens, dier en milieu sneller worden ingezet. 
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Изменение 16
Член 13 а (нов)

Член 13а
 В срок от три месеца от получаването 

на доклада по член 11, параграф 1, 
Комисията представя предложение за 
ограничено разрешение за активното 
вещество, в което се излагат:
- употребите, които могат да бъдат 

разрешени,
- разрешението се дава за срок не по-

дълъг от 5 години.

Обосновка

Speeding up the authorisation of uses for new substances should allow farmers an early 
access to new and innovative products.

Изменение 17
Член 22, параграф 2

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

2. Въпреки разпоредбите на член 5, 
активните вещества, основани на 
биологически контролни агенти, които 
отговарят на критериите по член 4, 
получават одобрение за период, който 
не надвишава 15 години, когато 
продуктите за растителна защита, 
съдържащи такива биологически 
контролни агенти, се очаква да 
представляват минимален риск за 
здравето на хората и животните и за 
околната среда, както това е 
определено в член 46, параграф 1.
3. Прилагат се разпоредбите на член 4, 
параграф 4 и членове от 6 до 21.

Обосновка

The use of plant protection substances based on biological control agents offers excellent 
prospects for the protection of human and animal health and of the environment and should 
be fully supported. In view of their low-risk nature, such biological control agents have great 
potential benefits. Since plant protection based on biological control agents often has a 
relatively small area of application, a 15-year approval period is necessary in order to 
promote sufficient research and development for such plant protection products.
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Изменение 18
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. Такова 
вещество се нарича оттук нататък 
"вещество кандидат за заместване".  

1. Активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4 и на някой от 
критериите по точка 4 от 
приложение ІІ, се одобрява като 
"вещество кандидат за заместване".  

Обосновка

Since substances candidate for substitution pass all safety requirements specified in article 4, 
there are no reasons to limit its approval period to 7 instead of 10 years. Like other 
substances, the approval can be reviewed at any time according to art. 21.1. Therefore there 
is no need or value to review such substances every seven years.

Изменение 19
Член 27, параграф 2 a (нов)

2а. Когато се използва коформулант в 
даден продукт за растителна защита, 
който е бил разрешен съгласно 
Директива 91/414/ЕИО или съгласно 
настоящия Регламент, той се 
разглежда като регистриран в 
съответствие с член 15, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на 
химикали (REACH) за специфична 
употреба в препаратите за 
растителна защита.
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
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Обосновка

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

Изменение 20
Член 28 а (нов) 

Член 28а
Паралелен внос

 1) В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1 се позволява даден 
продукт за растителна защита, който 
не е допуснат в дадена държава-членка, 
да се пуска на пазара и употребява в 
нея, когато лицето, което ще пусне 
продукта за растителна защита на 
пазара, разполага с удостоверение за 
пускане на пазара на продукта за 
растителна защита, издадено от 
държавата-членка.
2) Държавите-членки издават, при 
заявление за одобрение на даден 
продукт за растителна защита, 
удостоверение за пускане на пазара в 
съответствие с параграф 1, когато 
продуктът за растителна защита, 
който следва да се внася от друга 
държава-членка, вече е получил 
разрешение в друга държава-членка и в 
държавата-вносител се допуска 
референтен продукт, съдържащ 
същите вещества (паралелен внос). 
3) Съответствие на веществата 
съгласно настоящия член съществува,
когато внасяният и референтният 
продукт съдържат същите активни 
вещества в подобно количество със 
съответстваща степен на минимална 
чистота и с определени примеси от 
същия вид и съответстващо най-
високо съдържание, както и отговарят 
на начина, по който са определени. По 
отношение на състава на 
допълнителните вещества се допускат 
различия, дотолкова доколкото тези 
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качествени или количествени различия 
в коформулантите не оказват влияние 
на  биологичното  въздействие на 
продукта, което дава отражение върху 
растенията за обработка с него или 
върху хората, животните или 
околната среда. В съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 2, 
критериите и процедурите за 
изпитване на съответствието на 
веществата могат да се следят по-
отблизо.
4) Към заявлението за издаване на 
удостоверение за пускане на пазара се 
прилага следното:
- държава на произход на внасяния 
продукт за растителна защита;
- име и адрес на вносителя;
- описание, с което внасяният продукт 
за растителна защита следва да се 
разпространява;
- описание и номер на разрешението за 
внасяния продукт за растителна 
защита в държавата на произход;
- име и адрес на притежателя на 
разрешението в държавата на 
произход;
- оригинал на упътването за употреба, 
което се разпространява с внасяния 
продукт за растителна защита в 
държавата на произход;
- предвиденото етикетиране и 
упътване за употреба, с които 
внасяният продукт за растителна 
защита следва да се разпространява;
- описание и номер на разрешението за 
референтния продукт
- име на притежателя на 
разрешението за референтния продукт
5) Продукт за растителна защита, за 
който е издадено удостоверение за 
пускане на пазара, се прилага по същия 
начин, както референтният продукт.
6) Удостоверението за пускане на 
пазара важи до изтичане на 
разрешението на референтния 
продукт. Ако притежателят на 
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разрешението за референтния продукт 
поиска отмяна на разрешението 
съгласно член 44, параграф 1,  и 
изискванията съгласно член 29 
продължават да са изпълнени, 
валидността на удостоверението за 
пускане на пазара приключва една 
година след отмяната на 
разрешението на референтния 
продукт, но не по-късно от датата, на 
изтичане на срока на разрешението.
7) Разпоредбите на членове 43, 45 и 53, 
параграф 4 и на глава VII се прилагат 
по отношение на паралелния внос.

Обосновка

The Commission's proposal contains no rules on parallel imports of plant protection 
products. However, legal provisions are urgently needed at EU level in order to put an end to 
the existing legal uncertainty. Conflicting court decisions and the variety of approaches taken 
to parallel imports by the Member States mean that the proposal must be supplemented by 
rules on parallel imports. 

Изменение 21
Член 29, параграф 6 

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

6. В регламент на Европейския 
парламент и на Съвета, включващ 
изискванията по Приложение VІ към 
Директива 91/414/ЕИО с eвентуално 
необходимите изменения, се определят 
еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продукти за растителна 
защита.

Обосновка

The Uniform Principles shall not be established by the Comitology procedure. In 1996 the 
European Parliament had to go to Court because the first Uniform Principles which were 
established by the Commission did not comply with Directive 91/414. The Court (case C-
303/94) confirmed the Parliament's position and the Principles were changed, especially for 
drinking water criteria. The Regulation establishing the new Uniform Principles should be 
adopted by the European Parliament and the Council in an adequate legislative procedure, 
and not by Comitology.
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Изменение 22
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

This paragraph assumes that the authorisation test as such is insufficient to ensure the safe 
use of plant protection products and that neighbours must therefore take additional safety 
measures. This is clearly at odds with the strict European authorisation standards and 
undermines public confidence in European authorisation procedures. 

Teneinde een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te 
bewerkstelligen, is het aan te raden om de duur van de goedkeuringsprocedure van nieuwe 
werkzame stoffen, beschermingsstoffen, synergetische middelen en co-formulanten zoveel 
mogelijk te beperken. Dit weliswaar zonder afbreuk te doen aan de beoordelingscriteria. Op 
die manier kunnen nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die een kleinere impact hebben op 
mens, dier en milieu sneller worden ingezet. 

Изменение 23
Член 35, параграф 1, алинея първа

1. Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, дава независима, обективна 
и прозрачна оценка въз основа на 
текущите научни и технически 
познания. Тя прилага еднообразните 
принципи за оценка и разрешаване на 
продукти за растителна защита, посочени 
в член 29, параграф 6, за да установи 
дали продуктът за растителна защита 
отговаря на изискванията, предвидени в 
член 29, когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични нормални условия на 
употреба, и какви са последствията от 
употребата му при разрешените условия.

1. Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, дава независима, обективна 
и прозрачна оценка въз основа на научни 
и технически познания и на 
съществуващите към момента на
подаване на заявлението насоки. Тя 
прилага еднообразните принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита, посочени в член 29, 
параграф 6, за да установи дали 
продуктът за растителна защита отговаря 
на изискванията, предвидени в член 29, 
когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични нормални условия на 
употреба, и какви са последствията от 
употребата му при разрешените условия.
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Обосновка

Placing new plant protection products on the market is a very significant investment. Such an 
investment requires a predictable regulatory system. Therefore, changing the data 
requirements after the time of application is inappropriate and discourages investment and 
innovation.

Изменение 24
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. 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, при възможност,
разрешават съответния продукт за 
растителна защита при същите условия,  
както държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, освен ако е необходимо да 
се вземат предвид различни условия на 
употреба, като се вземат под внимание 
несравняеми земеделски, 
растителноздравни или екологични 
условия.   

Обосновка

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries. 
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory. 

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of 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 25
Член 35, параграф 3

3. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 2 и съобразно 
законодателството на Общността, 
могат да се налагат допълнителни 

заличава се
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условия, що се отнася до изискванията, 
посочени в член 30, параграф 3.

Обосновка

This provision is unnecessary if Member States are allowed to take local conditions into 
account when authorizing products.

Изменение 26
Член 39

1. Притежателят на разрешение може да 
подаде заявление за разрешение за същия 
продукт за растителна защита и за същата 
употреба в друга държава-членка по 
процедурата за взаимно признаване, 
предвидена в настоящия подраздел, в 
следните случаи: 

Притежателят на разрешение или лице, 
посочено от него като негов 
представител може да подаде заявление 
за разрешение за същия продукт за 
растителна защита и за същата употреба в 
друга държава-членка по процедурата за 
взаимно признаване, предвидена в 
настоящия подраздел, в следните случаи: 

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

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

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 след прибиране на 
реколтата, или като обработка на 
семена, независимо от зоната, към която 
принадлежи отправната държава-членка.

и на доброволни начала между 
държави-членки в различни зони, които 
имат сходни условия по отношение на 
селско стопанство, растително здраве 
и околна среда, по-конкретно 
климатични условия, свързани с 
употребата на продукта.

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

The local authorisation holder may vary from country to country. 
The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.
Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. 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.

Изменение 27
Член 39, параграф 2

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

заличава се

Обосновка

If the mutual recognition procedure is no longer available for products containing a 
candidate for substitution, the achievement of one of the objectives of harmonisation will be 
jeopardised.

Изменение 28
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. 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, освен ако е 
необходимо да се вземат предвид 
различни условия на употреба, като се 
вземат под внимание несравняеми 
земеделски, растителноздравни и 
екологични условия.
Когато държавата-членка, до която е 
изпратено заявление съгласно член 39, е 
съгласна да разреши съответния 
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продукт за растителна защита при 
различни условия от тези на 
отправната държава-членка, тя 
трябва да информира незабавно 
Комисията за различните условия и да 
предостави подробна информация за 
причините за разминаването.
Комисията разглежда разрешението 
на съответната държава-членка. Ако 
решението й е, че няма причини за 
разминаването, тя приканва 
съответната държава-членка да 
разреши продукта за растителна 
защита при същите условия като на 
отправната държава-членка. 

Обосновка

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries. 
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

There should be safeguards against the misuse of the mutual recognition by Member States.

Изменение 29
Член 42, параграф 3, точки a) и б)

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

а) всякаква нова информация съгласно 
регламента за подновяване, както е 
посочено в член 20, или изисквана в 
резултат на изменения в изискванията 
или критериите за данните;

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

б) обосновка, че представяните нови 
данни са резултат на изисквания или 
критерии за данни, които не са били в 
сила, когато е било дадено разрешението 
на продукта за растителна защита или е 
необходимо да се изменят условията за 
одобрение;

Обосновка

Clarification regarding the data that is to be protected after the reновal of the active 
substance authorisation.

Изменение 30
Член 43
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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. Държавата-членка отнема или 
изменя разрешението, в зависимост от 
случая, когато:

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

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

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

в) не е изпълнено условие, включено в 
разрешението, от притежателя на 
разрешението.

3. Държавата-членка отнема или 
изменя разрешението, в зависимост от 
случая, когато:

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

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

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

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

в) не е изпълнено условие, включено в 
разрешението.  
4. Когато държава-членка отнема или 
изменя разрешение в съответствие с 
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 

4. Когато държава-членка, след 
прилагане на параграф 3 все още 
възнамерявада отнеме или измени
разрешение в съответствие с параграф 2, 
тя незабавно уведомява притежателя на 
разрешението, другите държави-членки, 
Органа и Комисията. 
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разпоредбите на член 45.

Обосновка

Individual misuse should be subject to corrective measures but should not systematically lead 
to the revocation of the authorisation as implied in paragraph 2(c).

Reasons triggering authorization withdrawal by one Member State do not necessarily apply 
to all other member States within the zone. Therefore, other member States should be allowed 
to retain the authorization as long as the requirements of article 4 are met. 

Изменение 31
Член 48, параграф 1

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

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

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

а) за употребите, посочени в заявлението, 
вече е разрешен еднакво ефективен
разрешен продукт за растителна защита
или еднакво ефективен нехимичен 
контролен или превантивен метод,
равностоен по ефикасност, който е 
значително по-безопасен за здравето на 
хората или на животните, или за околната 
среда;

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

б) заместването с продукта за 
растителна защита или нехимичният 
контролен или превантивен метод, 
посочени в буква а), не представлява
съществени икономически или 
практически затруднения;

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

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

During the comparative assessment process it has to be ensured that a possible alternative 
shows equivalent efficacy in treating the pest problem. Otherwise farmers would be left 
without adequate means to protect their harvest.
Self-explanatory. 

Изменение 32
Член 49, параграф 4, алинея 1 а (нова)

Разширяването на обхвата въз основа 
на този член се обозначава отделно и
ограничението на материалната 
отговорност се посочва отделно.

Обосновка

Regardless of how an extension of the authorisation for minor uses is granted in a Member 
State, it must be made clear that this is an extension under Article 49 in order to highlight the 
different legal status compared to an authorisation under Article 4. 

Изменение 33
Член 49, параграф 5, алинеи 2 а и 2 б (нови)

Тази информация трябва изрично да 
посочва, че изпитването на 
въздействието на продукта в 
заявената област на приложение и 
вероятни вреди върху културите не са 
по принцип предмет на процедура на 
одобряване.
Тази информация трябва също така да 
освобождава притежателя на 
разрешение от всякаква материална 
отговорност за вероятни щети 
причинени от липса на въздействие 
или вреди върху културите.

Обосновка

The question of liability is of key importance for the operation of the deficiency indication 
procedure. Producers should be exempt from liability exclusively for those areas which are 
tested under this procedure less thoroughly than in the normal authorisation procedure (see 
Article 4, paragraphs 3a and 3c, which must not be assessed in the event of an extension 
under Article 49).



PE 382.584v03-00 26/42 AD\662526BG.doc

BG

Изменение 34
Член 49, параграф 6

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

6. Държавите-членки съхраняват
осъвременен списък на разрешенията за
маловажни употреби и го правят 
обществено достъпен в електронен 
формат.

Обосновка

To avoid duplication, and to speed up the authorisation of minor uses, Member States should 
establish an up-to-date list of the minor uses authorised in their country. If this list is made 
available to the public in electronic form, interested parties can rapidly obtain information on 
the authorised minor uses in the various Member States. This will make it easier to comply 
with the special needs justifying an authorisation for a minor use.

Изменение 35
Член 49 а (нов)

Член 49а
Временно национално разрешение

 Независимо от разпоредбите на член 
28, дадена държава-членка може, с цел 
да улесни достъпа на потребителите 
до нови продукти за растителна 
защита, да позволи за период от най-
много три години пускането на пазара 
на даден продукт за растителна 
защита, когато поради технически 
причини две години и половина след 
подаването на заявлението съгласно 
член 7, параграф 1 още не е налице 
решение за активното вещество и не 
съществуват аргументи против 
активното вещество или продукта за 
растителна защита са вредни.

Обосновка

Experience to date with Directive 91/414/EEC suggests that the Commission’s assumption
that active substances can be included in the positive list of active substances within 25 
months is unrealistic. So far it has taken an average of 55 months for new active substances to 
be included in Annex I of Directive 91/414/EEC. The provisional national authorisations 
which are now possible have proved their value over the last few years and allow users to 
have early access to innovative and more environmentally friendly plant protection products. 
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Provisional authorisation should therefore be granted at least after the expiry of the deadline 
proposed by the Commission.

Изменение 36
Член 52, параграф 1a (нов) 

Правилната употреба включва най-
малко:
(i) съответствие с изискванията и 
условията, установени съгласно член 30 
и посочени на етикета, и съгласно 
разпоредбите за етикетиране по член 
61 и член 63 и Директива 1999/45/EИО;
(ii) съответствие с Регламент (ЕО) № 
396/2005;
(iii) съответствие с изискванията на 
Директивите за защита на 
работниците.

Обосновка

The definition of proper use should indicate minimum requirements. It should also include the 
need for respecting specific community legislation.

Изменение 37
Член 56, параграф 1

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

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

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били

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

необходими, при дадените условия, за 
разрешаването или за изменението на 
разрешение с цел да се позволи 
употребата върху друга култура. 

б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в 



PE 382.584v03-00 28/42 AD\662526BG.doc

BG

съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).
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 е защитен, нито 
той, нито негово резюме може да бъде 
използвано от държавата-членка, която 
го е получила или от друга държава-
членка, в полза на други заявители за 
продукти за растителна защита, освен 
случаите, предвидени в параграф 2, член 
59 или член 77.

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

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

Проучване се ползва със защита за срок 
от пет години след срока, упоменат в 
алинея 4, ако е било необходимо само за 
подновяване или преразглеждане на 
разрешение.

Обосновка

Unlike other products, plant protection products have to be re-evaluated and re-authorised 10 
years after their first authorisation. New studies are required for the re-authorisation. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. If these new data 
are not protected many products will not be supported and the authorisation will expire. Also 
generic companies that cannot afford this investment will not be able to stay on the market 
without authorisation. A moderate period of data protection for the new studies is essential to 
make re-authorisation remunerate.

Изменение 38
Член 56, параграф 3

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 на 
допълнителната информация и е 
представил на съответната държава-
членка следната информация за всеки 
доклад за изпитване или проучване:
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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 подновяването или 
преразглеждането на първото 
разрешение или за изменението на 
разрешение на продукт за растителна 
защита;

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

б) потвърждение, че не е изтекъл какъвто 
и да било срок за защита на данни, 
предоставен за доклада за изпитване или 
проучване.

Обосновка

This follows on from the amendment to Article 56, paragraph 1: a moderate period for data 
protection of five years for studies which are necessary for renewing an authorisation after 
ten years.

Изменение 39
Член 56, параграф 3 а (нов)

 3а. В рамките на всяка зона, определена 
в приложение I, държавите-членки,
които издават разрешения за продукти 
за растителна защита съгласно 
параграф 2 на член 35 или чрез взаимно 
признаване съгласно член 40, 
защитават данните, необходими за 
издаване на разрешението в 
държавата-членка, която разглежда 
заявлението, в съответствие с 
параграфи 1, 2 и 3. Защитата е в сила 
от датата на издаване на 
разрешението във всяка държава-
членка.

Обосновка

The zonal authorisation system should provide for the data protection in all Member States.

Изменение 40
Член 56, параграф 3 б (нов)

 3б.  В случаи на разрешения за 
маловажни употреби срокът на 
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защита по параграф 1 се удължава:

а) с една година, ако първият заявител 
регистрира три маловажни употреби в 
рамките на седем години след първото 
разрешение, или

б) с три години, ако първият заявител 
регистрира шест маловажни употреби 
в рамките на седем години след 
първото разрешение, или

в) с пет години, ако първият заявител 
регистрира девет или повече 
маловажни употреби в рамките на 
седем години след първото разрешение.

Защитата на данните съгласно 
параграф 1 се прилага също за трети 
страни, които за целите на 
разрешения за маловажни употреби  
представят доклади за изпитване и 
проучване.

Обосновка

Financial incentives must be created for applicants in respect of plant  protection products 
which are limited in scope or of limited overall financial value and for which no adequate 
control procedures exist or for which the authorised plant protection products do not provide 
adequate solutions (deficiency indications), so that the applicants become involved in 
pointing out deficiencies. Particularly in ecological agriculture and in fruit cultivation 
deficiency indications exist which must be addressed in order to secure the livelihoods of 
these users.

Изменение 41
Член 57, параграф 3

3. Списъците, предвидени в 
параграфи 1 и 2, включват 
информация дали тези доклади за 
изпитване и проучване са 
удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата 
лабораторна практика или на 
принципите на добрата 
експериментална практика.

заличава се 
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Обосновка

There is no valid reason to restrict data protection to just Good Laboratory Practice (GLP) 
or Good Experimental Practice (GEP) compliant data. 

For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely on highly 
qualified expertise and must be protected.

Изменение 42
Член 58, параграф 3

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 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.

Когато бъдещият заявител и 
притежателят или притежателите 
на съответни разрешения на продукти 
за растителна защита, съдържащи 
същите активни, растителнозащитни 
и синергизиращи вещества, не могат да 
постигнат споразумение относно 
съвместното ползване на доклади за 
изпитване и проучване, бъдещият 
заявител информира компетентния 
орган на държавата-членка.

Обосновка

This follows on from the amendment to Article 56, paragraph 1: a moderate period for data 
protection of five years for studies necessary for renewing an authorisation after ten years.

Изменение 43
Член 60, параграф 1 а (нов)
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 1а. След като предостави на заявителя  
възможност да изрази становището 
си, компетентният орган приема 
решение относно поверителността на 
данните, което е със задължителна 
юридическа сила за всички държави-
членки, за Органа и Комисията, и 
съдържа съответно изложение на 
мотивите, на които се основава. 
Компетентният орган информира 
заинтересования заявител за 
решението. Преди да бъде приложено 
такова решение, заявителят има 
възможност да заведе дело пред 
компетентен съд с цел преразглеждане 
на оценките и решенията на 
компетентния орган и 
предотвратяване на оповестяването 
на въпросните данни. 

Обосновка

Disclosing information can significantly impact commercial interests. Therefore, information 
owners must be given an opportunity to express their views on disclosure and a right to 
legally defend them.

Изменение 44
Член 60, параграф 2 а (нов)

 2а. Данни от изпитвания, 
включително доклади за проучване, 
които са били предоставени от 
заявител, за да подпомогнат вземането 
на решение за даване или изменяне на 
разрешение на продукт за растителна 
защита съгласно настоящия 
регламент, могат да бъдат 
разглеждани от заинтересованите 
страни на специални места, 
определени от Комисията, Органа и 
държавите-членки.  Такива данни не 
могат да бъдат правени публично 
достояние посредством 
предоставянето на копия или чрез 
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други средства за публикация 
(включително електронна публикация).

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 45
Член 65, параграф 1

Държавите-членки извършват 
официален контрол, за да наложат 
спазването на настоящия регламент.  
Те съставят и изпращат на 
Комисията окончателен доклад 
относно приложното поле и 
резултатите от контрола в 6-месечен 
срок от края на годината, за която се
отнася докладът. 

Държавите-членки извършват официален 
контрол, за да наложат спазването на 
настоящия регламент. Този контрол 
включва контрол на фермата с цел да 
се провери спазването на 
ограниченията. Държавите-членки
съставят и изпращат на Комисията 
окончателен доклад относно приложното 
поле и резултатите от контрола в 6-
месечен срок от края на годината, за 
която се отнася докладът.

Изменение 46
Член 79 а (нов) 

 Член 79a
Преглед

Комисията преразглежда до ...*, 
определянето на зоните за разрешаване 
на продукти за растителна защита,
като взема предвид най-новите 
открития в научната област. В 
частност, Комисията разглежда дали 
трябва да се промени броят на зоните 
и на държавите-членки, 
принадлежащи към съответната зона.
* пет години след влизане в сила на настоящия 
Регламент.
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Обосновка

The definitions of zones and the mutual recognition within the zones is new in the area of 
authorisation of plant protection products and should be reviewed after five years with a view 
to either establish only one EU wide authorisation or to change the number and the definition 
of the different zones.

Изменение 47
Приложение II, параграф 3.6.2.

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 оценката съгласно еднообразните 
принципи покаже, при 
препоръчителните условия на 
употреба, приемлива степен на защита 
на ползватели, работници, случайни 
лица и потребители при поне една 
представителна употреба на поне един 
продукт за растителна защита.

Изменение 48
Приложение II, параграф 3.6.3.

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 
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 

заличава се
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реалистични условия на употреба.

Изменение 49
Приложение II, параграф 3.6.4.

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.

заличава се

Изменение 50
Приложение II, параграф 3.6.5.

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.

заличава се

Обосновка (изменения 29-32)

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality. 
Equivalent to Annex II Point 3.8.1
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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.

Изменение 51
Приложение II, параграф 3.7.2.

3.7.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако не е определено като 
устойчиво, биоакумулиращо се и 
токсично (УБТ) вещество.
Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество.

заличава се

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 в 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 
използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове. 
3.7.2.3. Токсичност
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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
– когато 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.

Изменение 52
Приложение II, параграф 3.7.3.

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).

заличава се

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.

3.7.3.2. Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за голямо биоакумулиране, 
когато факторът на биоконцентрация 
(ФБК) надвишава 5000.
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Обосновка (изменения 33-34)

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.

Изменение 53
Приложение II, параграф 3.8.2.

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 54
Приложение II, параграф 4

4. Критерии за одобрение като вещество 
кандидат за заместване 

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

4. Критерии за одобрение като вещество 
кандидат за заместване 

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

– дневната допустима доза (ДДД), 
приемливото ниво на излагане на 
оператора (ПНИО) и критичната 

– въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за генотоксичност, според 
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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 
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.);
– съдържа значителен процент 
неактивни изомери.

изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то 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, или

– въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за канцерогенност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то е или 
трябва да бъде класифицирано в 
канцерогенна 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, или

–въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за репродуктивна токсичност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то е или 
трябва да бъде класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
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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, или

- определено е като устойчиво, 
биоакумулиращо се и токсично (УБТ) 
вещество.
Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество. 
а) 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 в сладка 
или естуарна вода надвишава
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 са описани 
от заявителя.
б) 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.
в) Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато:
– дълготрайната концентрация без 
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наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
– когато 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.
- или 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).
а) 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
б) Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за голямо 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.
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