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Относно: Становище по правното основание на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита (COM(2006)0388 – C6-0245/2006 –
2006/0136(COD))1

Уважаеми г-н Председател,

С писмо от 30 март 2007 година Вие сезирахте комисията по правни въпроси съгласно 
член 35, параграф 2 от Правилника за дейността с искане за разглеждане на 
валидността и целесъобразността на правното основание на въпросното предложение 
на Комисията.

Комисията разгледа посочения по-горе въпрос на своето заседание от 11 юни 2007 г.

Предложението има двойно правно основание: член 37, параграф 2 и член 152, 
параграф 4, буква б) от Договора за ЕО.

Докладчикът, г-жа Breyer, внесе предложение за изменение, което предвижда член 37 
да се заличи като правно основание на предложението, тъй като член 152, параграф 4, 
буква б) и член 175, параграф 1 от Договора за ЕО са целесъобразно правно основание 
на предложението.

С писмо от 9 май 2007 г. Вие информирахте комисията, че комисията по вътрешен 
пазар и защита на потребителите, която работи в рамките на процедурата за засилено 
сътрудничество с комисията по околна среда, е приела становище, в което счита, че 
целесъобразно правно основание е не само член 37, параграф 2 и член 152, параграф 4, 

  
1 Все още непубликувано в ОВ.
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буква б), а също така и член 95 от Договора за ЕО.

Разглежданите правни основания са:
Член 37

1. С оглед разработване на най-общите насоки на Общата селскостопанска политика 
Комисията, веднага след като настоящият договор влезе в сила, свиква конференция 
на държавите-членки, с цел да бъде направено сравнение на техните селскостопански 
политики, в частност посредством излагането на техните ресурси и нужди.
2. След като вземе предвид работата на предвидената в параграф 1 конференция и 
след като се консултира с Икономическия и социален комитет, в рамките на две 
години от влизането в сила на настоящия договор, Комисията внася предложения за 
изработването и прилагането на Обща селскостопанска политика, включително за 
замяна на националните организации с една от формите на обща организация, 
предвидена в член 34, параграф 1, както и за прилагането на мерките, посочени в 
настоящия дял. Предложенията отчитат взаимната зависимост между 
селскостопанските проблеми, посочени в настоящия дял.
Съветът по предложение на Комисията, след като се консултира с Европейския 
парламент, с единодушие през първите два етапа, а впоследствие с квалифицирано 
мнозинство приема регламенти, издава директиви или взема решения, без да се 
изключва и възможността за отправяне на препоръки.
3. Съветът може, с квалифицирано мнозинство и в съответствие с параграф 2, да 
замени националните пазарни организации с общата организация, предвидени в член 
34, параграф 1, ако:
а) общата организация предлага на държавите-членки, които се противопоставят на 
тези мерки, и които имат своя собствена организация за съответното производство 
равностойни гаранции за заетостта и жизнения стандарт на засегнатите 
производители, като се вземат предвид възможните промени и специализацията, 
която ще бъде необходима с течение на времето;
б) тази организация осигурява условия за търговия в рамките на Общността подобни 
на онези, които съществуват на националния пазар.
4. Ако се създаде обща организация за някои суровини, преди да е била създадена обща 
организация за съответните преработени продукти, тези суровини, които са 
предназначени за производството на преработени продукти за износ в трети страни 
могат да бъдат внасяни и от страни извън Общността.

Член 95
1. Чрез дерогация от член 94 и освен ако в този договор не е предвидено друго, 
следващите разпоредби се прилагат за постигане на целите, заложени в член 14. 
Съветът, в съответствие с процедурата по член 251 и след консултация с 
Икономическия и социален комитет, приема мерките за сближаване на законовите, 
подзаконовите или административните разпоредби на държавите-членки, които 
имат за цел създаването или функционирането на вътрешния пазар.
2. Параграф 1 не се прилага за данъчни разпоредби, за разпоредби, отнасящи се до 
свободното движение на хора, нито пък за тези, отнасящи се до правата и 
интересите на заетите лица.
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3. В своите предложения, предвидени в параграф 1, в областта на здравето, 
сигурността, защитата на околната среда и закрилата на потребителите, 
Комисията приема за база високо равнище на закрила, като взема под внимание, по-
специално, всяко ново развитие, основаващо се на научните факти. В рамките на 
съответните си правомощия, Европейския парламент и Съветът също ще полагат 
усилия да постигнат тази цел.
4. Ако след приемането от Съвета или от Комисията на дадена мярка за 
хармонизиране, една държава-членка счете за необходимо да запази националните си 
разпоредби, на основание значими нужди, посочени в член 30 или отнасящи се до 
защитата на околната или работната среда, тя нотифицира Комисията за тях и 
посочва основанията за тяхното запазване.
5. Освен това, без да се засягат разпоредбите на параграф 4, ако след приемането от 
Съвета на мярка за хармонизиране, държава-членка счете за необходимо да въведе 
национални разпоредби, основаващи се на нови научни доказателства, свързани със 
защитата на околната или работната среда поради специфичен проблем на тази 
държава-членка, който е възникнал след приемането на мярката за хармонизиране, 
тя нотифицира Комисията за предприетите мерки и за основанията за тяхното 
приемане.
6. В срок от шест месеца след нотификациите, посочени в параграф 4 и 5, Комисията 
одобрява или отхвърля въпросните национални разпоредби, след като установи дали 
те представляват или не представляват средство за произволна дискриминация или 
прикрито ограничение на търговията между държавите-членки, и дали 
представляват или не пречка за функционирането на вътрешния пазар.
При липса на решение на Комисията в този срок националните разпоредби, посочени в 
параграф 4 и 5, се считат за одобрени.
Когато това е оправдано поради сложността на въпроса и при липса на опасност за 
човешкото здраве, Комисията може да нотифицира заинтересованата държава-
членка, че срокът, посочен в настоящия параграф, може да бъде продължен за нов 
период от шест месеца.
7. Когато, в съответствие с параграф 6, на държава-членка е разрешено да запази 
или да въведе национална разпоредба, която дерогира от прилагането на мярката за 
хармонизиране, Комисията незабавно преценява дали да предложи привеждането в 
съответствие на тази мярка.
8. Когато държава-членка повдигне специфичен проблем, свързан с общественото 
здраве в област, която е била обект на предходни мерки за хармонизиране, тя 
нотифицира Комисията, която незабавно преценява дали да предложи подходящи 
мерки на Съвета.
9. Чрез дерогация от процедурата, предвидена в член 226 и 227, Комисията и всяка 
държава-членка могат пряко да сезират Съда на Европейските общности, ако счита, 
че друга държава-членка упражнява неправомерно правомощията, предвидени в този 
член.
10. Посочените по-горе мерки за хармонизиране съдържат, в съответните случаи, 
защитна клауза, предоставяща на държавите-членки правото да приемат временни 
мерки, основаващи се на една или повече неикономически причини, посочени в член 30 и 
подчинени на процедура на контрол от Общността.
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Член 152
1. При разработването и изпълнението на всички политики и дейности на 
Общността се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве.
Действията на Общността, които допълват националните политики, са насочени 
към подобряването на общественото здраве, предотвратяването на болестите и 
заболеваемостта при хората и на източниците на опасност за човешкото здраве.
Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за здравето, като 
поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и 
предотвратяване, а също така и здравната информация и просвета.
Общността допълва действията на държавите-членки за намаляване на вредата от 
наркотиците за здравето, включително посредством информация и превантивни 
мерки.
2. Общността поощрява сътрудничеството между държавите-членки в областите, 
посочени в този член, и ако е необходимо, оказва подкрепа на техните действия.
Държавите-членки, във връзка с Комисията, координират помежду си своите 
политики и програми в областите, посочени в параграф 1. Комисията може в тясна 
връзка с държавите-членки да предприема всякаква полезна инициатива за 
развитието на тази координация.
3. Общността и държавите-членки насърчават сътрудничеството с трети страни и 
с компетентните международни организации в областта на общественото здраве.
4. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 
допринася за постигането на целите, посочени в този член, като приема:
а) мерки, въвеждащи високи стандарти на качество и на сигурност на органите и 
субстанциите от човешки произход, на кръвта и кръвните продукти; тези мерки не 
са пречка всяка държава-членка да запази или да въведе по-стриктни защитни мерки;
б) чрез дерогация от член 37 – мерки във ветеринарната и фитосанитарната област, 
които имат за пряка цел закрилата на общественото здраве;
в) поощрителни действия, предназначени да защитят и подобрят човешкото здраве, с 
изключение на всякакво хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на 
държавите-членки.
Съветът може с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, да 
приеме препоръки за целите, изброени в този член.
5. Действията на Общността в областта на общественото здраве зачитат изцяло 
задълженията на държавите-членки да организират и предоставят здравни услуги и 
медицински грижи. В частност, мерките, посочени в параграф 4, буква а), не засягат 
националните разпоредби относно донорството на органи и кръводаряването или 
използването на органи и кръв за медицински цели.

Член 175
1. Съветът, като действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 
приема решения относно действията, които Общността трябва да предприеме, за да 
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постигне целите, посочени в член 174.2.
2. Чрез дерогация от процедурата за вземане на решение, предвидена в параграф 1 и 
без да се засяга член 95, Съветът с единодушие, по предложение на Комисията и след 
като се консултира с Европейския парламент, Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите, приема:
а) разпоредби предимно от фискален характер;
б) мерки, които се отнасят до:
— градоустройството и устройството на територията;
— количественото управление на водните ресурси или мерки, които се отнасят пряко 
или косвено до наличието на такива ресурси;
— земеползването, с изключение на управлението на отпадъците; 
в) мерки, които съществено влияят върху избора на държавите-членки между 
различни енергоизточници и общата структура на тяхното енергоснабдяване.
При условията, изброени в първа алинея, Съветът може да определя въпросите, 
определени в първа алинея, по които решения се вземат с квалифицирано мнозинство.
3. В други области програмите за действие от общ характер, които определят 
приоритетните цели, които трябва да бъдат постигнати, се приемат от Съвета, 
който действа в съответствие с процедурата, посочена в член 251 и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.
Съветът, при условията на параграф 1 или параграф 2 в зависимост от конкретния 
случай приема мерките, които са необходими за осъществяването на тези програми.
4. Без да се засягат някои мерки, предприемани от Общността, държавите-членки 
финансират и осъществяват политика в областта на околната среда.
5. Без да се засяга принципът, че трябва да плаща замърсителят, ако мярка, 
основаваща се на разпоредбите на параграф 1, е свързана с разходи, които изглеждат 
непосилно големи за съответните органи в държава-членка, Съветът в акта за 
приемането на тази мярка включва подходящи разпоредби под формата на:
— временни дерогации и/или
— финансова подкрепа от Кохезионния фонд, създаден в съответствие с 
разпоредбите на член 161.

Съдържанието на регламента може да се анализира по следния начин:
Целта на регламента е да замени Директива 91/414, като се вземат предвид някои 
въпроси, повдигнати от Парламента и Съвета, в отговор на доклада за постигнатия 

  
2 Член 174, параграф 1
1. Политиката на Общността в областта на околната среда допринася за осъществяването на 
следните цели:
— опазване, защита и подобряване на качеството на околната среда,
— защита на здравето на хората,
— разумно и рационално използване на природните ресурси,
— поощряване на мерките на международно ниво за справяне с регионалните и световни проблеми в 
областта на околната среда.
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напредък, внесен от Комисията, и на последните постижения в научно-техническото 
развитие. С цел опростяване, регламентът ще отмени Директива 79/117.
В съответствие със съображенията, аргументите, които обосновават предложението за 
регламент са следните:
(6) Растениевъдството заема много важно място в Общността. Един от най-важните 
способи за защита на растенията и растителните продукти срещу вредители, в т. ч. 
плевели, и за подобряване на земеделското производство е употребата на продукти за 
растителна защита.
(7) Продуктите за растителна защита могат да оказват и неблагоприятно 
въздействие върху растениевъдството. Употребата им може да породи рискове и 
опасности за хората, животните и околната среда, особено ако се пускат на пазара, без 
да са официално изпитани и разрешени, или ако се употребяват неправилно. Поради 
това следва да се приемат хармонизирани правила относно пускането на пазара на 
продукти за растителна защита.
(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, бебета и деца. Следва да се прилага предохранителният принцип3 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.

(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 за допустимост или недопустимост на такива вещества следва да се взема на 
общностно равнище.
(10) От съображения за предвидимост, ефикасност и последователност, следва да се 
определи подробна процедура за оценка дали определено активно вещество може да 
бъде одобрено. ....

(11) От етични съображения, оценката на активно вещество или на продукт за 
растителна защита не трябва да се основава на изпитвания или изследвания, при които 
се извършва умишлено прилагане на активното вещество или на продукта за 
растителна защита върху хора с цел определяне на степен, при която не се наблюдават 
вредни въздействия при хора. По същия начин, токсикологични изследвания, 
проведени върху хора, не трябва да се използват за понижаване на границите на 
безопасност за активни вещества или продукти за растителна защита. 
(12) За да се ускори одобряването на активни вещества, трябва да се установят 
строги срокове за различните етапи на процедурата.
(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. ....

  
3 Курсивът е добавен.
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(14) Следва да се предвиди възможност за изменение или отнемане на одобрението 
на активно вещество в случаите, когато не се спазват критериите за одобряване.
(15) При оценката на активно вещество може да се установи, че то съставлява 
значително по-малък риск в сравнение с други вещества. За да се благоприятства 
включването на такова вещество в продукти за растителна защита, е целесъобразно да 
се установят тези вещества и да се улесни пускането на пазара на продукти за 
растителна защита, в които се съдържат такива вещества.

(16) Някои вещества, които не се употребяват преимуществено като продукти за 
растителна защита, могат да бъдат полезни за растителната защита, но да е налице 
ограничен икономически интерес за подаване на заявка за одобрение. Поради това 
следва да има специфични разпоредби, които да гарантират, че такива вещества, ако 
свързаните с тях рискове са приемливи, също могат да се одобряват за употреба за 
растителна защита.

(17) Някои активни вещества могат да бъдат приемливи, само когато се предприемат 
мащабни мерки за смекчаване на рисковете. Индивидуализацията на тези вещества 
следва да се извършва на общностно равнище. Държавите-членки следва редовно да 
преразглеждат възможността за замяна на продуктите за растителна защита, 
съдържащи такива активни вещества, с продукти за растителна защита, съдържащи 
активни вещества, които изискват по-малко мерки за смекчаване на риска.

(18) Освен активни вещества, продуктите за растителна защита могат да съдържат 
растителнозащитни или синергизиращи вещества, за които следва да се предвидят 
сходни правила. Следва да се установят необходимите технически правила за 
преразглеждане на такива вещества. Понастоящем съществуващите на пазара вещества 
следва да се преразглеждат едва след установяването на тези разпоредби.
(19) Продуктите за растителна защита могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за растителна защита.

(20) Продуктите за растителна защита, съдържащи активни вещества, могат да се 
формулират по много различни начини и да се употребяват при различни земеделски 
култури, при различни земеделски, екологични и климатични условия. Поради това 
разрешенията за продукти за растителна защита следва да се издават от държавите-
членки.
(21) Разпоредбите, уреждащи даването на разрешения, трябва да осигуряват 
висока степен на защита. По-конкретно, при 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 
растениевъдството4. 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.
(22) От съображения за предвидимост, ефикасност и последователност, критериите,
процедурите и условията за даване на разрешения за продукти за растителна защита 
трябва да се хармонизират, като се вземат предвид общите принципи за опазване на 
здравето на хората и животните и опазване на околната среда.

  
4 Курсивът е добавен.
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(23) Активните вещества, които влизат в състава на определен продукт за растителна 
защита, могат да бъдат произведени чрез различни производствени процеси, водещи до 
различия в характеристиките. Тези различия могат да водят до последици във връзка с 
безопасността. От съображения за ефикасност, следва да се предвиди хармонизирана 
процедура на общностно равнище за оценка на тези различия.

(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 признаване, Европейският съюз следва да се раздели на 
зони за даване на разрешения, които се характеризират със съпоставими условия.
(25) За някои употреби икономическият интерес на производителите за подаване на 
заявление за разрешение е ограничен. За да се гарантира, че диверсификацията в 
областта на земеделието и растениевъдството не е застрашена от липсата на продукти 
за растителна защита, следва да се установят специфични правила за маловажните 
употреби.

(26) В изключителни случаи, при наличие на опасност или заплаха за 
растениевъдството, които не могат да бъдат ограничени с други средства, държавите-
членки следва да могат да издават разрешения за продукти за растителна защита, които 
не отговарят на условията, предвидени в настоящия регламент. Такива разрешения 
следва да се преразглеждат на общностно равнище.
(27) С цел насърчаване на новаторството следва да се установят специални правила, 
позволяващи употребата на продукти за растителна защита при експерименти, дори 
когато продуктите все още не са разрешени.

(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. ....
(29) Следва да се установи система за обмен на информация. ...

(30) Могат да се използват синергични добавки за повишаване на ефикасността на 
продукт за растителна защита. Тяхното пускане на пазара или употребата им следва да 
бъдат забранени, когато същите съдържат забранен коформулант. 
(31) Проучванията предполагат съществени инвестиции. Тези инвестиции следва да 
бъдат защитени, за да се стимулира изследователската дейност. Поради това 
проучванията, представени от заявител пред определена държава-членка, следва да се 
ползват със защита срещу използването им от друг заявител. ...
(32) Следва да се определят правила за избягване на дублирането на изпитвания и 
проучвания. По-специално, следва да се забрани повтарянето на проучвания върху 
гръбначни животни. В тази връзка следва да съществува задължение за осигуряване на 
достъп при разумни условия до проучвания върху гръбначни животни. За да могат 
заинтересованите лица да знаят какви проучвания са проведени от други, държавите-
членки следва да водят списък на такива проучвания, дори когато същите не са обект 
на горепосочената система на задължителен достъп. 

(33) Тъй като държавите-членки, Органът или Комисията прилагат различни правила 



AL\671590BG.doc 9/13 PE 390.623v01-00

BG

във връзка с достъпа до и поверителния характер на документи, е целесъобразно да се 
изяснят разпоредбите относно достъпа до и поверителния характер на информацията, 
съдържащи се в документите, които се намират при тези органи. 

(34) Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 1999 г. 
за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите-членки относно класифицирането, опаковането и етикетирането на опасни 
препарати5 важи за класифицирането, опаковането и етикетирането на пестициди. 
Въпреки това, с цел допълнително подобряване на закрилата на потребителите на 
продукти за растителна защита, на потребителите на растения и растителни продукти и 
на околната среда, е целесъобразно да се предвидят допълнителни специфични 
правила, които да отчитат специфичните условия на употреба на продуктите за 
растителна защита.
(35) За да се гарантира, че рекламните съобщения не подвеждат потребителите на 
продукти за растителна защита, е целесъобразно да се предвидят правила относно 
рекламирането на тези продукти.

(36) Следва да се установят разпоредби за съхраняването на документи и 
информация относно употребата на продукти за растителна защита с цел повишаване 
на степента на закрила на здравето на хората и животните и опазване на околната среда 
чрез осигуряване на възможност за проследяване на потенциалното излагане на 
въздействието на такива продукти, както и с цел повишаване на ефикасността на 
наблюдението и контрола и понижаване на разходите за наблюдение и контрол на 
качеството на водите.
(37) Разпоредбите относно режима на контрол и инспекция във връзка с търговското 
предлагане и употребата на продукти за растителна защита следва да гарантират 
правилно, безопасно и хармонизирано изпълнение на предвидените в настоящия 
регламент изисквания, за да се постигне висока степен на закрила на здравето на хората 
и животните и опазване на околната среда.

(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 животните6 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.
(39) Следва да се гарантира тясна съгласуваност с останалото общностно 
законодателство, по-конкретно с Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите 
граници на остатъчни вещества от пестициди в и по храни и фуражи от растителен или 
животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета7, и с 
общностното законодателство относно закрилата на работниците и всички 

  
5 ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2006/8/EО на Комисията (OВ 
L 19, 24.1.2006 г., стр. 12).
6 OВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1. Коригирана редакция в OВ L 191, 28.5.2004 г., стр. 1.
7 OВ L 70, 16.03.2005 г., стр. 1.
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заинтересовани от ограничената употреба и умишленото изпускане на генно
модифицирани организми.
(40) Необходимо е да се установят процедури за предприемане на неотложни мерки 
в случаи, когато има вероятност одобрено активно, растителнозащитно или 
синергизиращо вещество или продукт за растителна защита да съставлява сериозен 
риск за здравето на хората или животните или за околната среда.
(41) Държавите-членки следва да определят правила относно приложимите санкции 
за нарушения на разпоредбите на настоящия регламент и да предприемат 
необходимите мерки, с които да се гарантира прилагането на тези санкции. 

(42) В държавите-членки следва да продължат да се прилагат нормите за общата 
гражданска и наказателна отговорност на производителя и, по целесъобразност, на 
лицето, отговорно за употребата или пускането на пазара на продукт за растителна 
защита.

(43) Държавите-членки следва да имат възможност да си възстановяват разходите за 
процедурите, свързани с прилагането на регламента, от лицата, желаещи да пуснат на 
пазара, или лицата, пускащи на пазара продукти за растителна защита, както и от 
лицата, подаващи заявления за одобрение на активни, растителнозащитни или 
синергизиращи вещества.
(44) Държавите-членки следва да определят необходимите национални органи.

(45) Комисията следва да улеснява прилагането на настоящия регламент. Поради 
това е целесъобразно да се предвидят необходимите финансови средства и възможност 
за изменение на някои разпоредби на регламента въз основа на придобития опит или 
разработването на технически насоки.

(46) ...
(47) ...

От съображенията и разпоредбите на предложения регламент става ясно, че основната 
му цел е да осигури опазването на здравето на хората и животните и на околната среда, 
като гарантира, че продуктите за растителна защита, които са от жизненоважно 
значение за земеделието, не се пускат на пазара, без да са преминали официални 
изпитания и без да са получили разрешение, както и че се употребяват правилно.
Несъмнено това ще изисква хармонизирани правила за пускането на пазара на 
продукти за растителна защита, но основната цел на регламента не се състои в 
осигуряване на стабилното функциониране на вътрешния пазар, което не се споменава 
нито в преамбюла, нито в разпоредбите.
Всъщност разпоредбите на предложения инструмент се отнасят до изискванията и 
условията за одобрение на продукти за растителна защита, процедурата за одобрение, 
подновяването и преразглеждането на одобрения, дерогации, одобрение на 
растителнозащитни и синергизиращи вещества, забрана на недопустими 
коформуланти, разрешение за пускане на пазара и употреба, процедури за разрешение 
и освобождаване, взаимно признаване на разрешения, подновяване и отнемане на 
разрешения, специални случаи (нискорискови продукти, продукти, съдържащи ГМО, 
продукти, съдържащи вещества-кандидати за замяна, разрешения за маловажни 
употреби), дерогации за употреба при неотложни случаи, научноизследователска и 
развойна дейност, изисквания във връзка с употребата на продуктите за растителна 
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защита и информация за потенциално вредните им въздействия, синергични добавки, 
защита и обмен на данни, публичен достъп до информация, опаковане, етикетиране и 
рекламиране, контрол, неотложни случаи и административни и финансови разпоредби 
(включително относно общата гражданска и наказателна отговорност).

Оценка
Правното основание определя компетентността на Общността ratione materiae и 
посочва как ще се упражнява тази компетентност, а именно законовия/те инструмент/и, 
който/които могат да бъдат използвани и процедурата за вземане на решение.
От установената съдебна практика на Съда на Европейските общности става ясно, че 
изборът на правно основание не се извършва по усмотрение на законодателя на 
Общността, а според обективни фактори, които подлежат на съдебен контрол8, като 
целта и съдържанието на въпросната мярка9. Освен това решаващият фактор трябва да 
бъде основния предмет на мярката10. 

В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейските общности, един общ 
член от Договора представлява достатъчно правно основание, дори и въпросната мярка 
да се стреми в подчинен порядък, към постигане на цел, заложена в конкретен член от 
Договора11.

Въпреки това, когато една мярка си поставя няколко едновременни цели, неразривно 
свързани една с друга, без някоя от тях да е вторична или косвена по отношение на 
останалите, мярката трябва да бъде основана на съответните различни разпоредби от 
Договора12, освен ако това не е невъзможно поради взаимна несъвместимост на 
процедурите на вземане на решение, определени в разпоредбите13.
Предвид горепосоченото трябва да се установи какво е подходящото правно основание 
на предложения регламент.
Европейската комисия предложи двойно правно основание, а именно член 37, параграф 
2, заедно с член 152, параграф 4, буква б).
Комисията по околна среда предлага член 37, параграф 2 да се заличи и като правно 
основание да се използват член 152, параграф 4, буква б) и член 175, параграф 1.
От своя страна, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите предлага 
член 37, параграф 2, член 152, параграф 4, буква б) и член 95.
По отношение на член 95, предвид съдебната практика в смисъл, че общ член от 
Договора съставлява достатъчно правно основание, дори ако въпросната мярка също 
така се стреми към, в подчинен порядък, към постигане на цел, заложена в конкретен 

  
8 Дело 45/86, Комисията с/у Съвета [1987] ECR 1439, параграф 5.
9 Дело C-300/89, Комисията с/у Съвета [1991] ECR I-287, параграф 10 и Дело C-42/97, Европейският 
парламент с/у Съвета [1999] ECR I-869, параграф 36. 
10 Дело C-377/98, Нидерландия с/у Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграф 27.
11 Дело C-377/98 Нидерландия с/у Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграфи 27-28; 
Дело C-491/01 British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, параграфи 
93-94.
12 Дело C-165/87, Комисията с/у Съвета [1988] ECR 5545, параграф 11.
13 Виж например Дело C-300/89 Комисията с/у Съвета [1991] ECR I-2867, параграфи 17-21 (дело 
относно титаниевия двуокис), Дело C-388/01 Комисията с/у Съвета [2004] ECR I-4829, параграф 58 и 
Дело C-491/01 British American Tobacco [2002] ECR I-11453, параграфи 103-111.
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член от Договора14, се счита, че не е необходимо позоваване на член 95. Въпреки че се 
подразбира, че разпоредбите за пускането на пазара на продукти за растителна защита, 
етикетирането и взаимното признаване са предназначени да гарантират 
функционирането на вътрешния пазар, основната цел на регламента е да осигури 
опазването на здравето на хората и животните и на околната среда, като гарантира, че 
продуктите за растителна защита, които са от жизненоважно значение за земеделието, 
не се пускат на пазара, без да са преминали официални изпитания и без да са получили 
разрешение, както и че се употребяват правилно. Това е "центъра на тежестта" на 
инструмента, а не установяването или функционирането на вътрешния пазар, което е 
подразбираща се, вторична и косвена цел спрямо основната цел.
По отношение на член 37, параграф 2, позоваване на него не е необходимо предвид 
изричната дерогация, съдържаща се в член 152, параграф 4, буква б), относно мерките 
във фитосанитарната област, които пряко целят опазването на общественото здраве. 
Няма съмнение, че, предвид целта и съдържанието на предложения регламент, 
опазването на общественото здраве е пряка цел на мярката. Освен това фактът, че член 
37, параграф 2 предвижда процедура на консултация, а не на съвместно вземане на 
решение, може да бъде причина този член да бъде счетен за несъвместим, освен ако не 
е възможно съдебната практика по член 133 да се тълкува също така с оглед на член 37, 
параграф 215.

Следователно член 152, параграф 4, буква б) предоставя достатъчно правно основание 
и не е необходимо позоваване на член 175, параграф 1.

В тази връзка се счита, че целесъобразното правно основание е член 152, параграф 4, 
буква б). 

В съответствие с това на своето заседание от 11 юни 2007 г. комисията по правни 
въпроси реши с единодушие16 да препоръча като целесъобразно правно основание за 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пускането
на пазара на продукти за растителна защита член 152, параграф 4, буква б) от Договора 
за ЕО.

С уважение,

Giuseppe Gargani 

  
14Дело C-377/98 Нидерландия с/у Европейския парламент и Съвета [2001] ECR I-7079, параграфи 27-28; 
Дело C-491/01 British American Tobacco (Investments) и Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, параграфи 
93-94.
15 Виж съдебното решение от 10 януари 2006 г. по Дело C-178/03 Комисията с/у Парламента и Съвета, 
в параграф 59, и съдебното решение от същата дата по Дело C-94/03 Комисията с/у Съвета. 
16 На окончателното гласуване присъстваха: Cristian Dumitrescu (изпълняващ длъжността председател на 
заседанието), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (заместник-председател), Manuel Medina Ortega 
(докладчик по становище), Carlo Casini, Janelly Fourtou, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, 
József Szájer, Jaroslav Zvěřina и Tadeusz Zwiefka.
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