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Изменение, внесено от Margrete Auken и Hiltrud Breyer

Изменение 29
Позоваване 1

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност, и по-
специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид Договора за създаване 
на Европейската общност и по-специално 
член 152, параграф 4, и член 175, 
параграф 1 от него,

Or. en

Обосновка

The aim of the Directive is a reduction of the impact of pesticides on human health and the 
environment. Both human health and the environment should be mentioned as legal base for 
the Directive.
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Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 30
Съображение 1

1) В съответствие с член 2 и член 7 от 
Решение № 1600/2002/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г., 
уреждащо Шестата рамкова програма 
за действие на Общността в областта 
на околната среда, се налага 
създаването на обща правна рамка, за да 
се постигне устойчиво използване на 
пестициди.

В съответствие с членове 2 и 7 от
Решение № 1600/2002/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. 
за установяване на Шестата програма 
за действие на Общността за 
околната среда, следва да се създаде
обща правна рамка, за да се постигне 
устойчиво използване на пестициди в 
съответствие с принципа на 
предпазливост.

Or. en

Обосновка

To ensure coherence with the Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides and the 
proposed Regulation on market placement of plant protection products. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение  31
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели за намаляване на 
рисковете, включително опасностите, и 
зависимостта от използването на 
пестициди, както и към поощряване на 
нехимическата растителна защита. 
Националните планове за действие 
следва да бъдат координирани с 
изпълнителни планове, които прилагат 
други разпоредби, свързани с 
общностното законодателство, и могат да 
бъдат използвани за обединяване на 
целите, поставени в рамките на други 
общностни разпоредби, свързани с 
пестицидите.
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Or. pl

Обосновка

With a view to achieving a measurable reduction in pesticide use throughout the Community, 
national action plans should be coordinated with implementation plans under other relevant 
Community legislation.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Изменение  32
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели, графици и 
показатели за намаляване на 
използването на пестициди и
рисковете, като се посочват 
финансовите ресурси и бюджетни 
редове за постигане на това в 
предвидения срок, както и към 
поощряване на нехимическата растителна 
защита. Националните планове за 
действие могат да бъдат координирани с 
изпълнителни планове, които прилагат 
други разпоредби, свързани с 
общностното законодателство, и могат да 
бъдат използвани за обединяване на 
целите, поставени в рамките на други 
общностни разпоредби, свързани с 
пестицидите.

Or. en

Обосновка

Pesticides policies that include use reduction targets are already established in Denmark, 
Sweden, the Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses 
the issue of increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower 
dosages. Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop 
protection. Member states should ensure that the objectives of their national action plans are 
achievable within the timeline set by allocating sufficient resources.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение  33
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели за 
предотвратяване на рисковете, 
включително опасностите, както за 
човешкото здраве, така и за околната 
среда, и зависимостта от използването на 
пестициди, както и към поощряване и 
популяризиране на въвеждането на
нехимическа растителна защита и борба с 
вредителите. Националните планове за 
действие могат да бъдат координирани с 
изпълнителни планове, които прилагат 
други разпоредби, свързани с 
общностното законодателство, и могат да 
бъдат използвани за обединяване на 
целите, поставени в рамките на други 
общностни разпоредби, свързани с 
пестицидите.

Or. en

Обосновка

In relation to human health, the risks must be prevented completely not just reduced. It has to 
be clear to Member States that the aim of the objectives in the National Action Plans are for 
the purpose of addressing both the health and environmental risks of pesticide use. If the 
requirement to promote non-chemical plant protection and pest management is not 
accompanied by a genuine desire by Member States to encourage its adoption then this aim 
could be ineffective. 

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение  34
Съображение 3

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, ще бъде уместно 

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

членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели за намаляване на 
рисковете, включително опасностите, 
както за човешкото здраве, така и за 
околната среда, и зависимостта от
използването на пестициди, както и към 
поощряване и популяризиране на 
въвеждането на нехимическа растителна 
защита и борба с вредителите. 
Националните планове за действие могат 
да бъдат координирани с изпълнителни 
планове, които прилагат други 
разпоредби, свързани с общностното 
законодателство, и могат да бъдат 
използвани за обединяване на целите, 
поставени в рамките на други общностни 
разпоредби, свързани с пестицидите.

Or. en

Обосновка

It has to be clear to Member States that the aim of the objectives in the National Action Plans 
are for the purpose of addressing both the health and environmental risks of pesticide use. If 
the requirement to promote non-chemical plant protection and pest management is not 
accompanied by a genuine desire by Member States to encourage its adoption then this aim 
could be ineffective.

Изменение, внесено от Anne Ferreira
Изменение  35
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на количествени цели за 
намаляване на рисковете, към изготвяне 
на графици и показатели за рисковете
и интензивността на използването на 
пестициди, както и към поощряване на 
нехимическата растителна защита.
Националните планове за действие могат 
да бъдат координирани с изпълнителни 
планове, които прилагат други 
разпоредби, свързани с общностното 
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обединяване на целите, поставени в 
рамките на други общностни разпоредби, 
свързани с пестицидите.

законодателство, и могат да бъдат 
използвани за обединяване на целите, 
поставени в рамките на други общностни 
разпоредби, свързани с пестицидите.

Or. fr

Обосновка

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de « réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 36
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели за намаляване на 
рисковете, включително опасностите, и 
конкретни цели със графици за 
намаляване на зависимостта от
използването на пестициди, както и към 
поощряване на нехимическата растителна 
защита. Националните планове за 
действие могат да бъдат координирани с 
изпълнителни планове, които прилагат 
други разпоредби, свързани с 
общностното законодателство, и могат да 
бъдат използвани за обединяване на 
целите, поставени в рамките на други 
общностни разпоредби, свързани с 
пестицидите.

Or. en
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Обосновка

The main goal of the national action plans is to reduce the risks and dependency of pesticides, 
but this aim can only be reached with concrete deadlines and targets.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 37
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на количествени цели за 
намаляване на рисковете, към изготвяне 
на графици и показатели за рисковете 
и интензивността на използването на 
пестициди, както и към поощряване на 
нехимическата растителна защита. 
Националните планове за действие могат 
да бъдат координирани с изпълнителни 
планове, които прилагат други 
разпоредби, свързани с общностното 
законодателство, и могат да бъдат 
използвани за обединяване на целите, 
поставени в рамките на други общностни 
разпоредби, свързани с пестицидите.

Or. fr

Обосновка

Fixer des objectifs de réduction quantitative des pesticides est une composante essentielle de 
tout programme de réduction des risques liés à leur utilisation. C’est pourquoi les Plans 
d’action nationaux devraient comprendre de tels objectifs clairs encadrés dans des 
calendriers précis de réduction de l’utilisation des pesticides. Cela permettrait, en outre, aux 
Etats Membres, d’être en accord avec les objectifs qui ont été fixés dans le cadre du 6ème 
Programme d’Action Communautaire pour l’Environnement qui prévoie de réduire les 
incidences des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement, et d’une manière 
générale, parvenir à une utilisation durable de ces substances, ainsi qu’à une réduction 
globale sensible des risques et de l’utilisation des pesticides.
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Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 38
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, държавите-
членки следва да използват национални 
планове за действие, които са насочени 
към определяне на цели за по-ефективно 
използване на продуктите за 
растителна защита и за допълнително 
намаляване на възможните рискове.
Националните планове за действие могат 
да бъдат координирани с изпълнителни 
планове, които прилагат други 
разпоредби, свързани с общностното 
законодателство, и могат да бъдат 
използвани за обединяване на целите, 
поставени в рамките на други общностни 
разпоредби, свързани с пестицидите.

Or. de

Обосновка

The proposed clarification is needed with a view to making progress towards achieving the 
aim of the directive under consideration here, namely ecologically and economically effective 
plant protection in Europe. When used properly, plant protection products constitute modern 
farming tools which pose no dangers to people and the environment which might necessitate 
their substitution. On that basis, Agenda 21 (drawn up at the 1992 Rio Conference on 
Sustainable Development) also emphasises that the use of plant protection products is 
fundamental to efforts to feed the world population and regards integrated farming as the way 
forward for agriculture.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 39
Съображение 4

(4) Обменът на информация за целите и 
действията, които държавите-членки 
определят в техните национални 
планове за действие, е много важен 
елемент за постигане на целите на 

(4) Обменът на информация за 
постигнатите цели и за обхвата на
действията, които държавите-членки 
определят в своите национални планове 
за действие, е много важен елемент за 



AM\662795BG.doc 9/204 PE 388.389v01-00

BG

настоящата директива. Ето защо е 
подходящо да се изисква държавите-
членки да се отчитат редовно пред 
Комисията и другите държави-членки, 
по-специално относно прилагането и 
резултатите от техните национални 
планове за действие и техния опит.

постигане на целите на настоящата 
директива. Ето защо е подходящо да се 
изисква държавите-членки да се отчитат 
редовно пред Комисията и другите 
държави-членки, по-специално относно 
прилагането и резултатите от техните 
национални планове за действие и техния 
опит.

Or. pl

Обосновка

In connection with information exchange between Member States, it is not the objectives set, 
but the objectives achieved, that are an important element in the action taken by Member 
States.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 40
Съображение 6

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

(6) Желателно е държавите-членки да 
създадат системи за обучение на 
дистрибутори, консултанти и 
професионални потребители на 
пестициди, така че тези, които използват 
или ще използват пестициди, да са изцяло 
осведомени за възможните рискове за 
човешкото здраве и околната среда, 
както и за подходящите мерки за 
намаляване на рисковете във възможно 
най-висока степен. Дейностите на 
обучение за професионални потребители 
следва да бъдат координирани с тези, 
организирани в рамките на Регламент 
(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 
септември 2005 г. относно подпомагане 
на развитието на селските райони от 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Or. pl
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Обосновка

With a view to achieving a measurable reduction in pesticide use throughout the Community, 
national action plans should be coordinated with implementation plans under other relevant 
Community legislation.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 41
Съображение 6 a (ново)

(6а) Използването на незаконни 
продукти за растителна защита 
излага на опасност устойчивото 
използване на пестицидите и 
представлява значителен риск за 
околната среда, човешкото здраве и 
здравето на животните. На този 
проблем спешно трябва да се намери 
решение.

Or. en

Обосновка

Counterfeiting and illegal trafficking of plant protection products in Europe is a significant 
and rapidly growing problem. This problem undermines any sustainability strategy as it 
endangers the health of consumers and farmers, harms the environment, and causes 
significant economic and reputational damage to farmers, the food value chain, governments 
and the plant protection industry.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 42
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от използването на пестициди, 
обществеността следва да бъде по-добре 
информирана за рисковете, свързани с 
използването на пестициди, посредством 
осведомителни кампании. 
Производителите и търговците на 
дребно следва да носят отговорност за 
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подходящи мерки. предоставяне на цялата необходима 
информация на потребителите на 
пестициди и на обществеността.

Or. en

Обосновка

Pesticide producers and retailers have the information needed. Also it is their duty to 
minimise the risk of pesticide use.

Изменение, внесено от Irena Belohorská 

Изменение 43
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от използването на пестициди, 
обществеността следва да бъде по-добре 
информирана, най-вече чрез средствата 
за масово осведомяване, както за
рисковете за здравето и околната среда,
така и за краткосрочните и 
дългосрочни неблагоприятни im,
свързани с използването на пестициди, 
посредством осведомителни кампании, 
като информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Or. en

Обосновка

The public must be informed about both the health and environmental risks and adverse 
effects related to the use of pesticides. The most effective way how to inform the public is 
through the media. This would enable people to have the information necessary to make 
informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their health 
and surrounding environment 

Изменение, внесено от Dorette Corbey + Caroline Lucas

Изменение 44
Съображение 7

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

рискове от използването на пестициди, 
обществеността следва да бъде по-добре 
информирана, най-вече чрез средствата 
за масово осведомяване, както относно
рисковете за здравето и околната среда,
така и относно краткосрочните и 
дългосрочни неблагоприятни
последици, свързани с използването на 
пестициди, и да получи информация за 
нехимическите заместители
посредством осведомителни кампании, 
като информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Or. en

Обосновка

The public must be informed about both the health and environmental risks and adverse 
effects related to the use of pesticides, along with information on the non-chemical 
alternatives available. This would enable people to have the information necessary to make 
informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their health 
and surrounding environment.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer 

Изменение 45
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от използването на пестициди, 
обществеността следва да бъде по-добре 
информирана, най-вече чрез средствата 
за масово осведомяване, както относно
рисковете за здравето и околната среда,
така и относно краткосрочните и 
дългосрочни неблагоприятни
последици, свързани с използването на 
пестициди, и да получи информация за 
нехимическите заместители
посредством осведомителни кампании, 
като информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки. 
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Or. en

Обосновка

To enable people to make informed and knowledgeable decisions and actions regarding the 
protection of their health and surrounding environment (Davies and others).

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 46
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от използването на продукти за 
растителна защита и ролята на 
продуктите за растителна защита в 
селското стопанство и 
производството на хранителни 
продукти, обществеността следва да 
бъде по-добре информирана за 
предимствата и недостатъците, 
ползата,  рисковете и отговорното 
използване на продуктите за 
растителна защита.

Or. de

Обосновка

In addition to outlining the possible risks linked to the use of plant protection products, the 
proposed information and awareness-raising campaign should also highlight the benefits of 
using such products and their importance for modern food production.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 47
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид рисковете от 
използването на пестициди, особено 
техните остри и хронични последици 
за здравето, обществеността следва да 
бъде по-добре информирана за рисковете 
и опасностите, свързани с използването
на пестициди, посредством 
осведомителни кампании, като 
информацията се разпространява от 



PE 388.389v01-00 14/204 AM\662795BG.doc

BG

търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Държавите-членки следва да следят и 
събират данните за въздействието на 
използването на пестициди върху 
околната среда и човешкото здраве и 
да насърчават изследователската 
дейност в областта на дългосрочните 
последици от използването на 
пестициди.

Or. en

Обосновка

It is necessary to address also the chronic health effects of pesticide use and promote 
research on these effects.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 48
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид рисковете от 
използването на пестициди, особено 
техните остри и хронични последици 
за здравето, обществеността следва да 
бъде по-добре информирана за рисковете, 
свързани с използването на пестициди, 
посредством осведомителни кампании, 
като информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Държавите-членки следва да следят и 
събират данните за въздействието на 
използването на пестициди  и да 
насърчават дългосрочните 
изследователски програми в областта 
на последиците от използването на 
пестициди. 

Or. en

Обосновка

Long-term effects of pesticides are an area that needs further attention at the national and 
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European level. Acute and chronic health affects are not gathered consistently at the national 
level and there is a systematic lack of information that this Directive should address.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 49
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид рисковете от 
използването на многобройни
пестициди, включително техните 
остри и хронични последици за 
здравето, обществеността следва да бъде 
по-добре информирана за рисковете, 
свързани с използването на пестициди, 
посредством осведомителни кампании, 
като информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Държавите-членки следва да следят и 
събират данните за въздействието на 
използването на пестициди върху 
здравето и да насърчават 
дългосрочните изследователски 
програми в областта на последиците 
от използването на пестициди. 

Or. en

Обосновка

Long-term effects of pesticides are an area that needs further attention at the national and 
European level. Acute and chronic health effects are not gathered consistently at the national 
level and there is a systematic lack of information that this Directive should address.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 50
Съображение 7

(7) Като се вземат предвид възможните 
рискове от употребата на пестициди, 
обществеността следва да бъде по-добре 
информирана за рисковете, свързани с 
употребата на пестициди, посредством 

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

кампании за повишаване на 
осведомеността на обществеността 
(и особено на непрофесионалните 
потребители на пестициди), като 
информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки с цел гарантиране на 
по-добрата осведоменост на 
обществеността.

Or. pl

Обосновка

The widespread use of pesticides shows that this is an issue that concerns not just 
professional users but society as a whole, whence the need for properly targeted information 
campaigns.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 51
Съображение 7

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

(7) Като се вземат предвид рисковете от 
използването на пестициди, особено 
техните остри и хронични последици 
за здравето и последиците за околната 
среда, потребителите и 
обществеността следва да бъдат 
информирани за рисковете и 
опасностите, свързани с използването
на пестициди, посредством 
осведомителни кампании, като 
информацията се разпространява от 
търговците на дребно и чрез други 
подходящи мерки.

Държавите-членки следва да следят и 
събират данните за въздействието на 
използването на пестициди, 
включително случаите на натравяне, и 
да насърчават дългосрочните 
изследователски програми в областта 
на последиците от използването на 
пестициди. 

Or. en
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Обосновка

This amendment clarifies that consumers and the general public should be informed about 
acute and chronic effects of pesticides in human health and also environmental effects. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 52
Съображение 9

(9) Директива 2006/42/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 
май 2006 г. относно машините, изменяща 
Директива 95/16/EО (преработена)1 ще 
позволи приемането на правила, свързани 
с предлагането на пазара на оборудване 
за прилагане на пестициди, които ще
гарантират зачитането на 
изискванията за околната среда, а също 
така, с цел по-нататъшно ограничаване 
на вредните въздействия на пестицидите 
върху човешкото здраве и околната 
среда, причинени от това оборудване, да 
се предвидят системи за постоянна 
техническа инспекция на вече
използваното оборудване за прилагане на 
пестициди.

(9) Тъй като Директива 2006/42/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 
май 2006 г. относно машините и за 
изменение на Директива 95/16/ЕО 
(преработен текст) ще позволи 
приемането на правила, свързани с 
предлагането на пазара на оборудване за 
прилагане на пестициди, което ще
позволи на потребителите на 
пестициди да оптимизират 
ефективността на обработката, като 
по този начин се гарантира 
изпълнението на изискванията за 
опазване на околната среда, 
целесъобразно е, с цел допълнително 
ограничаване на вредните въздействия на 
пестицидите върху човешкото здраве и 
околната среда, причинени от това 
оборудване, да се предвидят системи за 
редовна техническа инспекция на 
понастоящем използваното оборудване 
за прилагане на пестициди.

Or. pl

Обосновка

Necessary clarification.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 53
Съображение 10

  
1 ОВ L 157, 9.6.2006, стр. 24
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(10 Въздушното пръскане на 
пестицидите е в състояние да навреди 
осезаемо на човешкото здраве и на 
околната среда, по-специално поради 
разпръскването на спрея. Ето защо, би 
следвало да се наложи обща забрана за
въздушно пръскане, като изключение ще 
бъде възможно само когато то 
представлява явни предимства, 
включително и за околната среда, 
съпоставено с другите методи на 
пръскане, или когато не съществува 
друго надеждно решение.

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо въздушното пръскане 
следва да подлежи на процедура за 
издаване на разрешително с цел да се 
гарантира, че пръскането се прилага 
единствено когато то има явни 
предимства и особено когато са спазени 
всички изисквания по отношение на 
здравето и околната среда или в случай 
на необходимост при криза.

Or. nl

Обосновка

Spraying is desirable, provided that environmentally sound pesticides are used for it. 
However, environmental and health requirements must always be complied with in this 
connection. The permit procedure should, however, be flexible if a crisis arises.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 54
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо би следвало да се 
наложи обща забрана за въздушно 
пръскане, като изключения са възможни
когато не съществува друго надеждно 
решение, използва се най-добрата 
налична технология за намаляване на 
разнасянето (напр. дюзи за ниско 
разпръскване) и не се засяга здравето на 
жителите и минувачите. 

Or. en

Обосновка

Aerial spraying does not offer environmental benefits over other spraying methods. 
Derogations should not be possible in areas where residents and bystanders might be 
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affected, for example, highly populated rural areas or near areas used by the public and 
vulnerable groups such as schools.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Caroline Lucas+ 
Frédérique Ries

Изменение 55
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо би следвало да се 
наложи забрана за въздушно пръскане. 

Or. en

Обосновка

Aerial spraying should be banned because it offers no environmental benefits over other 
spraying methods (Margrete Auken and others, Kathy Sinnott).

The principal aim of pesticide regulation is supposed to be the protection of public health and 
so this should be the overriding priority and take absolute precedence over any other 
considerations. Therefore considering it has been accepted by the Commission that aerial 
spraying has the potential to cause significant adverse impacts on human health then there 
should be a complete ban on aerial spraying without any derogations (Caroline Lucas).

In support of a general ban with derogations clearly defined. Derogations should only be 
possible when the health of residents and bystanders is not affected by aerial spraying. See 
amendment to article 9 (Frédérique Ries).

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Изменение 56
Съображение 10

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

е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо би следвало да се 
наложи обща забрана за въздушно 
пръскане, като изключения са възможни
когато то има явни предимства, 
включително и за околната среда, 
съпоставено с другите методи на 
пръскане, или когато не съществува 
друго надеждно решение и не се засяга 
здравето на жителите и минувачите.

Or. en

Обосновка

Derogations should not be possible if the health of residents and bystanders is affected, for 
example, in populated rural areas or near areas used by the public.

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 57
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо въздушното 
пръскане подлежи на процедура на
обявяване с цел да се гарантира, че то 
се прилага само когато то има явни 
предимства, включително и за околната 
среда, съпоставено с другите методи на 
пръскане, или когато липсва друго 
достъпно или съразмерно надежно 
решение.

Or. de

Обосновка

There would seem to be no point in imposing a general ban on the aerial spraying of plant 
protection products when at the same time it is clear that in certain specific situations, in 
particular steep-slope viticulture, this application method is the only viable one. Any 
requirement to obtain a special derogation would inevitably generate considerable, and 
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unnecessary, red tape and costs. The notification procedure referred to in the amendment 
would also create considerable red tape. It would make more sense to exclude viticulture-
related uses of plant protection products from the scope of this requirement, thereby making 
additional authorisation procedures superfluous.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 58
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Следователно въздушното 
пръскане на пестициди следва да се 
забрани веднага след влизане в сила на 
настоящата директива. При все това 
то би могло да се извършва при 
определени строго ограничени и 
контролирани условия. Освен това при 
въздушно пръскане трябва да се 
предостави изчерпателна информация 
на хората, живеещи в близост до 
засегнатите райони.

Or. fr

Обосновка

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable… 

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d’encadrer et de limiter le recours à la pulvérisation aérienne 
dans ce cas de dérogation.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 59
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на пестициди
е в състояние да навреди осезаемо на 
човешкото здраве и на околната среда, 
по-специално поради разнасянето на 
струята. Ето защо би следвало да се 
наложи обща забрана за въздушно 
пръскане, като изключения са възможни
когато то има явни предимства, 
включително и за околната среда, 
съпоставено с другите методи на 
пръскане, или когато не съществува 
друго надеждно решение. Необходимо е 
да се установят условия за 
допускането на изключения, за да се 
ограничи рискът от появата на 
нежелани последици с отрицателно 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда.

Or. pl

Обосновка

Conditions governing derogations need to be clearly laid down in order to prevent any abuse 
of this provision and help to ensure that the directive's objectives are more fully met.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 60
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предпримане на подходящи мерки, 
каквито са изграждането на буферни
ивици или засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
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излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  Размерите 
на защитните зони ще зависят основно 
от почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничена, колкото 
е възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо.

излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането. Размерите 
на буферните зони ще зависят основно от 
почвените характеристики, геоложките 
и топографските особености, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничено колкото е 
възможно повече или прекратено, ако 
това е необходимо.

Or. pl

Обосновка

Wmywanie pestycydów sięga czasem głębiej niż występujący profil glebowy, dlatego nie tylko
sama gleba warunkuje wymiary stref buforowych, ale podłoże skalne (tzw. skała macierzysta).

Gleby w Europie wykształcone są na różnych skałach macierzystych (np:. na wapieniach, 
piaskach, glinach, lessach, torfach), które różnią się zdolnościami absorpcyjnym. Dlatego 
podłoże skalne będzie decydowało o wielkości stref buforowych.

Rzeźba terenu, w tym ekspozycja, nachylenie stoku warunkuje procesy wymywania i 
spłukiwania, zwłaszcza po ulewach ekstremalnych – przemieszczania cząstek gleby wraz ze 
stosowanym nawozami, środkami ochrony roślin, w tym pestycydami do niższych części stoku 
wykorzystywanego rolniczo lub do zbiorników wód powierzchniowych.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 61
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предприемане на подходящи мерки, 
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изграждането на буферни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничена, колкото 
е възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо.

каквито са изграждането на буферни
ивици или засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането. Буферните
зони трябва да бъдат широки най-
малко 10 метра и да зависят основно от
почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това в допълнение към прилагането на 
правилата на интегрираната борба с 
вредителите, използването на 
пестициди в тези зони трябва да бъде
силно ограничено или прекратено, ако 
това е необходимо.

Or. fr

Обосновка

Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il paraît nécessaire de 
fixer une largeur minimale de 10 mètres des zones tampons. Dans le cas contraire, les Etats 
membres pourraient fixer des zones tampons trop minces pour être effectivement protectrices. 

De plus dans un objectif de renforcement de la protection des zones de captage d’eau potable 
et donc de la santé humaine, il y a lieu d’imposer des restrictions sévères à l’utilisation des 
pesticides dans ces zones spécifiques. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives.,. 

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 62
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително (11) Водната среда е изключително 
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чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се 
избегне излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики 
на засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по 
протежението на транспортни 
маршрути, каквито са железопътните 
линии, както и върху непромокаеми или 
много пропускливи повърхности, може 
да засили риска от замърсяване на 
водната среда. Поради това 
употребата на пестициди в тези зони 
трябва да бъде ограничена, колкото е 
възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо. 

чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез установяване, в рамките на 
процедурата за издаване на 
разрешителни за продуктите за 
растителна защита, на подходящи 
правила и разпоредби за използването 
на подобни продукти.

Or. de

Обосновка

When plant protection products are used, the provisions governing the use of the specific 
product, or the requirement to employ loss-reducing methods, as laid down in the official 
authorisation procedure, must be complied with. These provisions already lay down, for 
example, the distance which must be kept from bodies of water, so that the call for further 
requirements of this kind is superfluous. What is more, the use of plant protection products in 
drinking-water protection areas is already governed by national drinking water area 
regulations, in the overall context of the European drinking water regulation, and therefore 
need not be dealt with again here.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Изменение 63
Съображение 11
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(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези зони 
трябва да бъде ограничена, колкото е 
възможно повече, или прекратена, ако е 
необходимо. 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предприемане на подходящи мерки, 
каквито са изграждането на буферни
ивици или засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането. Ширината
на буферните зони трябва да бъде най-
малко 10 метра в зависимост от 
почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничено колкото е 
възможно повече или прекратено.

Or. en

Обосновка

Minimum dimensions for buffer zones are necessary.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 64
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предприемане на подходящи мерки, 
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изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничена, колкото 
е възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо. 

каквито са изграждането на защитни 
ивици или засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането. Ширината
на защитните зони трябва да бъде най-
малко 10 метра в зависимост от 
почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничено колкото е
възможно повече или прекратено, ако 
това е необходимо.

Or. en

Обосновка

Minimum dimensions for buffer zones are necessary.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 65
Съображение 11

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

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предприемане на подходящи мерки, 
каквито са, например, изграждането на 
защитни ивици или засаждането на жив 
плет по протежението на реките, за да се 
избегне излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането. Размерите 
на защитните зони ще зависят основно от 
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почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничена, колкото 
е възможно повече, или прекратена, ако 
е необходимо. 

почвените характеристики, климата, 
обема на водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничено колкото е 
възможно повече или прекратено, ако 
това е необходимо.

Or. fr

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 66
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
чрез предприемане на подходящи мерки, 
каквито са установяването на зони, 
където пръскането е забранено, и
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането, както и на 
замърсяването с пестициди по други 
начини, например пренасяне на далечно 
разстояние. Ширината на зоните, 
където пръскане е забранено, ще зависи 
основно от почвените характеристики, 
климата, обема на водното течение, както 
и от селскостопанските характеристики 
на засегнатите зони, но трябва да бъде 
най-малко 10 метра. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
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замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези зони 
трябва да бъде ограничена, колкото е 
възможно повече, или прекратена, ако е 
необходимо.

на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде прекратено и следва 
да се използват нехимически 
заместители.

Or. en

Обосновка

There are substantial external costs of pesticide use. The cost in the UK alone of removing 
pesticides from drinking water is over £120 million per year. The total costs in all EU 
Member States combined together will be far higher. Pesticides have been shown to travel 
considerable distances which can result in surface water and groundwater being at risk of 
contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution of the aquatic 
environment substantial measures must be introduced. 

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 67
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането.  
Размерите на защитните зони ще 
зависят основно от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
железопътните линии, както и върху 

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо е 
необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне замърсяването 
на повърхностните или подпочвени води 
с подходящи мерки, каквито са 
изграждането на защитни ивици или 
засаждането на жив плет по 
протежението на реките, за да се избегне 
излагането на водните маси на 
въздействието на пръскането и 
оттичането.  Ширината на защитните 
зони следва да бъде най-малко 15 метра 
в зависимост от почвените 
характеристики, климата, обема на 
водното течение, както и от 
селскостопанските характеристики на 
засегнатите зони. Използването на 
пестициди в зоните за каптиране на 
питейна вода, върху или по протежението 
на транспортни маршрути, каквито са 
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непромокаеми или много пропускливи 
повърхности, може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това употребата на пестициди в тези 
зони трябва да бъде ограничена, колкото 
е възможно повече, или прекратена, 
ако е необходимо. 

железопътните линии, както и върху 
непромокаеми или много пропускливи 
повърхности може да засили риска от 
замърсяване на водната среда. Поради 
това използването на пестициди в тези 
зони трябва да бъде забранено.

Or. en

Обосновка

A buffer zone of 15 metres around watercourses is ideal for the purpose of reducing drift and 
un-off of pesticides. In Denmark, for example, the government targeted a 10-12 metre buffer 
zone around all watercourses and lakes over 100 m2 and this Directive should go beyond 
measures already in practise by some Member states to achieve the highest level of 
protection. Pesticide use should be prohibited in areas for abstraction of drinking water.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 68
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г. 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като обществени 
паркове, площадки за спорт и отдих или 
детски площадки за игра, както и места, 
намиращи се в близост до обществени 
здравни заведения (клиники, болници, 
рехабилитационни центрове, курорти, 
хосписи), рисковете от излагане на 
обществото на пестициди са високи. 
Поради това използването на пестициди 
в тези зони трябва да бъде ограничено
колкото е възможно повече или 
прекратено, ако това е необходимо.

Or. pl
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Обосновка

Sports grounds are often combined with recreation grounds. Leisure and recreation facilities 
are also used for sporting activities. Such facilities and the people using them should not be 
exposed to pesticide pollution.

Areas where healthcare facilities (clinics, hospitals, sanatoriums, rehabilitation centres, 
hospices, etc.) are located should be protected against the harmful effects of pesticides.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Изменение 69
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като жилищни 
райони, обществени паркове, спортни 
площадки или детски площадки за игра 
рисковете от излагане на обществото на 
пестициди са високи. Поради това 
използването на пестициди в тези зони, 
както и около тях, трябва да бъде 
забранено.

Or. en

Обосновка

Considering the acute and chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can 
cause, pesticide use should be prohibited in any area where members of the public may be 
exposed, particularly to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, 
the elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Roberto Musacchio)

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
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not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups. (Kathy Sinnott)

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 70
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като жилищни 
райони, обществени паркове, спортни 
площадки или детски площадки за игра 
рисковете от излагане на обществото на 
пестициди са високи. Поради това 
използването на пестициди в тези зони, 
както и около тях, трябва да бъде 
забранено.

Or. en

Обосновка

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore, considering the known acute and 
chronic adverse health impacts that exposure to pesticides can cause, pesticide use should be 
prohibited in any area where the public may be exposed. 

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 71
Съображение 12

(12) Използването на пестициди може 
да се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 

(12) Възможно е с оглед на 
постигането на общностните цели за 
подобни зони да бъдат необходими 
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местностите Натура 2000, защитени 
съгласно Директива 79/409/EИО на 
Съвета от 2 април 1979 г., относно 
опазването на дивите птици и Директива 
92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. 
относно опазването на естествената 
среда, както и на дивите фауна и флора. 
На други места като обществени паркове, 
спортни площадки или детски площадки 
за игра, рисковете от излагане на 
обществото на пестициди са високи. 
Поради това употребата на пестициди 
в тези зони трябва да бъде ограничена, 
колкото е възможно повече, или 
прекратена, ако е необходимо.

мерки за намаляване на използването 
на продукти за растителна защита в 
много чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. Този аспект следва да бъде 
надлежно отразен в националните 
планове за действие и управление на 
специално защитените зони. 
Разпоредбите относно използването на 
продукти за растителна защита, 
предвидени като част от процедурата 
за издаване на разрешителни, следва да 
гарантират, че рисковете от излагане 
на обществото на подобни продукти 
и/или използването им на други места 
като обществени паркове, спортни 
площадки или детски площадки за игра 
са сведени до минимум.

Or. de

Обосновка

The proposed restriction on the use of authorised plant protection products is technically 
inappropriate and unacceptable. Restricting the use of plant protection products in so-called 
sensitive areas implies a risk which is ruled out by strict national provisions governing 
authorisation and use. The provisions governing use laid down as part of the authorisation 
procedure rule out risks to human health and the environment, making further provisions 
superfluous. 

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 72
Съображение 12

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите Натура 2000, защитени 
съгласно Директива 79/409/EИО на 
Съвета от 2 април 1979 г., относно 

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

относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като жилищни 
райони, обществени паркове, училища, 
спортни площадки или детски площадки 
за игра рисковете от излагане на 
обществото на пестициди са високи. 
Поради това използването на пестициди 
в тези зони, както и около тях, трябва
да бъде забранено.

Or. en

Обосновка

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
elderly, people who are already ill and who may be taking medication.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 73
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите Натура 2000, защитени 
съгласно Директива 79/409/EИО на 
Съвета от 2 април 1979 г., относно 
опазването на дивите птици и Директива 
92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за 
опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като жилищни 
райони, обществени паркове, спортни 
площадки, училищни комплекси или 
детски площадки за игра, рисковете от 
излагане на обществото на пестициди са 
високи. Поради това използването на 
пестициди в тези зони, както и около 
тях, трябва да бъде забранено и да 
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прекратена, ако е необходимо. бъдат използвани нехимически 
заместители.

Or. en

Обосновка

The Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in areas used by 
the general public are high. Therefore considering the acute and chronic adverse health 
impacts exposure to pesticides can cause then pesticide use should be prohibited in and 
around any area where members of the public may be exposed, (especially if they are at risk 
of long-term exposures, such as residents living near treated areas), particularly, although 
not exclusively, to protect vulnerable groups.  

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 74
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може да 
се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като жилищни 
райони, обществени паркове, спортни 
площадки или детски площадки за игра 
рисковете от излагане на обществото на 
пестициди са високи. Поради това 
използването на пестициди в тези зони 
трябва да бъде забранено и да бъдат 
използвани нехимически заместители.

Or. en

Обосновка

The European Commission has acknowledged that the risks from exposure to pesticides in 
areas used by the general public are high. Therefore considering the acute and chronic 
adverse health impacts that exposure to pesticides can cause then pesticide use should be 
prohibited in any area where members of the public may be exposed, particularly, although 
not exclusively, to protect sensitive groups, such as, babies, children, pregnant women, the 
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elderly, people who are already ill and who may be taking medication, amongst other 
vulnerable groups.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 75
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може 
да се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите от мрежата Натура 2000, 
защитени съгласно Директива 
79/409/EИО на Съвета от 2 април 1979 г., 
относно опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. за опазване на естествените 
местообитания и на дивите флора и 
фауна. На други места като обществени 
паркове, спортни площадки или детски 
площадки за игра, рисковете от излагане 
на обществото на пестициди са високи. 
Поради това най-късно до 2015 г. върху 
всяко използване на пестициди в тези 
зони трябва да се наложи забрана, с 
цел да се постигнат желаните 
стандарти за защитените зони, така 
както са установени в член 4 от 
Директива 2000/60/ЕО.

Or. fr

Обосновка

This amendment is added for the sake of coherence with the Water Framework Directive.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 76
Съображение 14

(14) Прилагането на общи мерки на 
интегрирана борба с вредителите от 
всички селски стопани трябва да се 
изразява в по-целенасочено използване 

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

Or. pl

Обосновка

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) zawarta jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to 
staranne rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie 
włączenie odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują 
środki ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego (artykuł 13, punkt 7 i 8 niniejszej 
dyrektywy).

Państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania norm w zakresie zintegrowanego 
zarządzania szkodnikami dla poszczególnych upraw, ale wtedy, kiedy zostaną prawnie 
usankcjonowane.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 77
Съображение 14

(14) Прилагането на общи мерки на 
интегрирана борба с вредителите от 
всички селски стопани трябва да се 
изразява в по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 

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

вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда. 
Държавите-членки следва да поощряват
ниско равнище на използването на 
пестициди в земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите, и да 
създадат необходимите условия за
прилагане на техниките за интегрирана 
борба с вредителите. Освен това, 
държавите-членки трябва да поощряват 
прилагането на стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, специфични за 
различните растителни култури.
Държавите-членки следва да използват 
икономически инструменти за 
насърчаване на интегрираната борба с 
вредителите и за намаляване на 
рисковете от използването на 
пестициди.

Or. en

Обосновка

Economic instruments are generally the most effective tools in reducing environmental risks.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 78
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда и 
ще предостави възможност за 
намаляване на използването на 
пестициди. Държавите-членки следва да 
поощряват ниско равнище на 
използването на пестициди в 
земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите и 
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Освен това, държавите-членки трябва да 
поощряват прилагането на стандарти 
за интегрирана борба с вредителите, 
специфични за различните култури. 

биологичното земеделие, и да създадат 
необходимите условия за прилагане на 
техниките за интегрирана борба с 
вредителите. Освен това, държавите-
членки трябва да въведат 
задължително прилагане на методи и 
практики за интегрирана борба с 
вредителите в съответствие с вида 
земеделие. Следва да се въведе данък 
върху пестицидите като едно от  
средствата за финансиране на 
разработването на общи и специфични 
методи и практики за интегрирана 
борба с вредителите.

Or. fr

Обосновка

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 79
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда и 
ще предостави възможност за 
намаляване на използването на 
пестициди. Държавите-членки следва да 
поощряват ниско равнище на 
използването на пестициди в 
земеделието, по-специално
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тези техники за интегрирана борба. 
Освен това, държавите-членки трябва да 
поощряват прилагането на стандарти 
за интегрирана борба с вредителите, 
специфични за различните култури.

интегрираната борба с вредителите, и да 
създадат необходимите условия за
прилагане на техниките за интегрирана 
борба с вредителите. Освен това, 
държавите-членки трябва да въведат 
задължителното прилагане на методи 
и практики за интегрирана борба с 
вредителите в съответствие с вида 
земеделие. Следва да се въведе данък 
върху пестицидите, както и да бъдат 
въведени мерки за осигуряване на 
финансиране за разработването на 
общи и специфични методи и 
практики за интегрирана борба с 
вредителите.

Or. fr

Обосновка

The general and specific rules of Integrated Pest Management should be defined at European 
and national level. These systems should be put in place as a minimum on all agricultural 
land except land being farmed organically. By 2014 the application of these rules should be a 
condition for the granting of CAP aid. In addition, the Member States should support the 
development of organic farming, a system that uses no synthetic pesticides. Tax and fee 
systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in several European 
countries. The Member States should be allowed to choose the system that best suits their 
needs.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 80
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече използването 
на пестициди и рисковете за човешкото 
здраве и за околната среда. Държавите-
членки следва да поощряват ниско 
равнище на използването на пестициди в 
земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите и 
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необходимите условия за прилагането на 
тези техники за интегрирана борба. 
Освен това, държавите-членки трябва да 
поощряват прилагането на стандарти за 
интегрирана борба с вредителите, 
специфични за различните култури.

биологичното земеделие, и да създадат 
необходимите условия за прилагане на 
техниките за интегрирана борба с 
вредителите. Освен това, държавите-
членки трябва да поощряват прилагането 
на стандарти за интегрирана борба с 
вредителите, специфични за различните 
култури.

Държавите-членки следва да използват 
необходимите финансови 
инструменти за предоставяне на 
консултации и обучение на 
земеделските производители.

Or. en

Обосновка

IPM methods and organic farming are knowledge intensive and training and advise is 
particularly necessary during the conversion to IPM or organic. 

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 81
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда и 
ще допринесе за  цялостно намаляване 
на използването на пестициди. 
Държавите-членки следва да поощряват
биологичното земеделие, както и ниско 
равнище на използването на пестициди в 
земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите, и да 
създадат необходимите условия за
прилагане на техниките за интегрирана 
борба с вредителите. Освен това, 
държавите-членки трябва да въведат 
задължителни стандарти за интегрирана 
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борба с вредителите, специфични за 
различните култури.

Or. en

Обосновка

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM. 

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 82
Съображение 14

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

(14) Прилагането на интегрираната 
борба с вредителите от всички земеделски 
производители би довело до по-
целенасочено използване на всички 
налични мерки за борба с вредителите, в 
т.ч. на пестициди. Това ще ограничи още 
повече рисковете за човешкото здраве и 
за околната среда. Държавите-членки 
следва да поощряват ниско равнище на 
използването на пестициди в 
земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите, и да 
създадат необходимите условия за
прилагане на техниките за интегрирана 
борба с вредителите. Освен това, 
държавите-членки трябва да поощряват 
прилагането на стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, специфични за 
различните култури.

Or. sv

Обосновка

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy.
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Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 83
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда и 
ще допринесе за намаляване на 
използването на пестициди. 
Държавите-членки следва да поощряват
ниско равнище на използването на 
пестициди в земеделието, по-специално
интегрираната борба с вредителите и 
увеличаването на площите за 
биологично земеделие, и да създадат 
необходимите условия за прилагане на 
техниките за интегрирана борба с 
вредителите. Освен това, държавите-
членки трябва да въведат 
задължителни стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, специфични за 
различните култури. 

Продуктите, съдържащи пестициди, 
трябва да бъдат облагани с такса като 
една от мерките за финансиране на 
прилагането на общи и специфични за 
отделните култури методи и 
практики за интегрирана борба с 
вредителите и на увеличаването на 
площите за биологично земеделие.

Or. en

Обосновка

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM. A 
tax/levy on pesticides has been found a successful way to fund measures for pesticide 
reduction in many European countries. Member States should be given a choice of different 
tax/levy systems in order for them to choose the most suitable to their needs.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 84
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общите мерки за 
нехимически методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури 
от всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите. Това ще допринесе за 
намаляването, с цел отстраняване, на 
рисковете за човешкото здраве и за 
околната среда. Държавите-членки 
следва да поощряват ниско равнище на 
използването на пестициди в 
земеделието, по-специално 
нехимическите методи за растителна 
защита, борбата с вредителите и 
управлението на растителните 
култури, и да създадат необходимите 
условия за прилагане на нехимически 
методи за растителна защита и 
техники за борба с вредителите и 
управление на растителните култури.  
Освен това, държавите-членки трябва да 
поощряват прилагането на стандарти,  
методи и практики за нехимически 
заместители за растителна защита, 
борба с вредителите и управление на 
растителните култури, специфични за 
различните култури.

Or. en

Обосновка

Some pesticide use is purely for “cosmetic” purposes, which is not related to any specific 
pests or diseases and therefore is not for pest management or plant protection. Considering 
the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as detailed 
more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management.



AM\662795BG.doc 45/204 PE 388.389v01-00

BG

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 85
Съображение 14

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

(14) Прилагането на общи и специфични 
за отделните култури мерки на 
интегрираната борба с вредителите от 
всички земеделски производители би 
довело до по-целенасочено използване на 
всички налични мерки за борба с 
вредителите, в т.ч. на пестициди. Това 
ще ограничи още повече рисковете за 
човешкото здраве и за околната среда и 
ще допринесе за намаляване на 
използването на пестициди. 
Държавите-членки следва да поощряват
ниско равнище на използването на
пестициди в земеделието, по-специално 
общи и специфични за отделните 
растителни култури мерки за 
интегрирана борба с вредителите и 
биологично земеделие. 

Or. en

Обосновка

The promotion of non-chemical methods should not be restricted to promoting general 
standards of IPM but also include organic farming and crop-specific standards of IPM.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 86
Съображение 14 a (ново)

(14а) Принципът „замърсителят 
плаща” следва да се приложи по 
отношение на разходите за прилагане 
на настоящата директива. 
Следователно държавите-членки 
следва да разгледат възможността за 
облагане с такса на продуктите, 
съдържащи пестициди, за да 
финансират  прилагането на своите 
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национални планове за действие. 

Or. en

Обосновка

The producers' responsibility for external costs of pesticide use should be strengthened. A 
levy/tax on pesticide products should be an option for the member states for achieving use 
reduction and for creating specific income in order to cover the costs linked to the National 
Action Plans.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Anne Laperrouze

Изменение 87
Съображение 15

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в намаляването на 
рисковете и на вредните въздействия на 
пестицидите върху човешкото здраве и 
околната среда. Подходящи средства за 
тази цел са хармонизираните показатели 
за риска, които ще бъдат изготвени на 
общностно ниво. Подходящо е 
държавите-членки да използват тези 
показатели за управлението на рисковете 
на национално ниво и за предаването на 
информация, а Комисията да изчислява 
показатели за оценка на постигнатия 
напредък на равнище на Общността. До 
приемането на общи показатели,
държавите-членки следва да използват 
националните си показатели.

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в намаляването на 
използването, рисковете и вредните 
въздействия на пестицидите върху 
човешкото здраве и околната среда. 
Подходящи средства за тази цел са 
хармонизираните показатели за 
използването на пестициди и
рисковете, които ще бъдат изготвени на 
общностно ниво. Държавите-членки 
следва да използват тези показатели за 
управление на рисковете и намаляване на 
използването на пестициди на 
национално ниво, както и за предаването 
на информация, а Комисията да 
изчислява показатели за оценка на 
постигнатия напредък на равнището на 
Общността. До приемането на общи 
показатели държавите-членки следва да 
използват националните си показатели. 

Or. en

Обосновка

Pesticides use reduction policies are already established in Denmark, Sweden, the 
Netherlands, Belgium and Germany. The term "use reduction" better addresses the issue of 
increasing pesticides use despite the introduction of pesticides active at lower dosages. 
Farmers are economically and technically dependent on pesticides for crop protection. All 
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these countries have some type of use indicators in place and in most cases a decrease in 
pesticide use is directly related to reduction in risk. (Chris Davies and others)

The inclusion of use/intensity targets brings the proposal in line with the mandate set in the 
Sixth Environmental Action Programme (2001-2010) ”reduce the impact of pesticides on 
human health and the environment [...] as well as a significant overall reduction in risks and 
of the use of pesticides”. (Erna Hennicot-Schoepges and others)

L’inclusion d’outils pour mesurer les progrès réalisés dans la réduction de l’utilisation et des 
risques liés aux pesticides, permettra aux Etats membres d’être en accord avec les objectifs 
qui ont été fixés dans le cadre du 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement qui prévoie de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et 
sur l’environnement, et d’une manière générale, parvenir à une utilisation durable de ces 
substances, ainsi qu’à une réduction globale sensible des risques et de l’utilisation des 
pesticides.(Anne Laperrouze)

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 88
Съображение 15

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в намаляването 
на рисковете и на вредните въздействия 
на пестицидите върху човешкото здраве и 
околната среда. Подходящи средства за 
тази цел са хармонизираните показатели 
за риска, които ще бъдат изготвени на 
общностно ниво. Подходящо е 
държавите-членки да използват тези 
показатели за управлението на рисковете 
на национално ниво и за предаването на 
информация, а Комисията да изчислява 
показатели за оценка на постигнатия 
напредък на равнище на Общността. До 
приемането на общи показатели, 
държавите-членки следва да използват 
националните си показатели. 

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в 
предотвратяването на рисковете и на 
вредните въздействия на пестицидите 
върху човешкото здраве и околната 
среда. Подходящи средства за тази цел са 
хармонизираните показатели за 
рисковете, които ще бъдат изготвени на 
общностно ниво. Държавите-членки 
следва да използват тези показатели за 
управление на рисковете на национално 
ниво и за предаването на информация, а 
Комисията да изчислява показатели за 
оценка на постигнатия напредък на 
равнището на Общността. До приемането 
на общи показатели държавите-членки 
следва да използват националните си 
показатели, които трябва да са в 
съответствие с изискванията на 
настоящата директива и да имат 
отношение както към здравето, така и 
към рисковете за околната среда, 
причинени от използването на 
пестициди. Необходимо е участието 
на обществеността, освен всички други 
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заинтересовани страни,  в 
разработването и установяването на 
национални показатели. Това включва 
изискването за пълен обществен 
достъп до информацията с оглед на 
улесняването на участието на 
обществеността. 

Or. en

Обосновка

In relation to human health, the risks and adverse impacts must be prevented completely not 
merely reduced. It has to be made clear to Member States that the national indicators are in 
relation to both health and environmental risks of pesticide use. It also has to be clear to 
Member States what the requirements are for public participation in the development, 
workings and amendments of national indicators to be in line with the Spirit of Directive 
2003/35/EC providing for public participation.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 89
Съображение 15

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в намаляването на 
рисковете и на вредните въздействия на 
пестицидите върху човешкото здраве и 
околната среда. Подходящи средства за 
тази цел са хармонизираните показатели 
за риска, които ще бъдат изготвени на 
общностно ниво. Подходящо е 
държавите-членки да използват тези 
показатели за управлението на 
рисковете на национално ниво и за 
предаването на информация, а Комисията 
да изчислява показатели за оценка на 
постигнатия напредък на равнище на 
Общността. До приемането на общи 
показатели, държавите-членки следва да 
използват националните си показатели.

(15) Необходимо е да се оценява 
постигнатият напредък в намаляването на 
използването на пестициди и техните
рискове, както и на вредните въздействия 
върху човешкото здраве и околната 
среда. Подходящи средства за тази цел са 
хармонизираните показатели за 
използването и рисковете, които ще 
бъдат изготвени на общностно ниво. 
Държавите-членки следва да използват 
тези показатели, за да управляват
намаляването на пестицидите и на
рисковете на национално ниво, както и за 
предаването на информация, а Комисията 
да изчислява показатели за оценка на 
постигнатия напредък на равнището на 
Общността. До приемането на общи 
показатели държавите-членки следва да 
използват националните си показатели. 
Следва да се въведат разпоредби във 
връзка с пълното участие на 
обществеността и достъпа до 
информация.
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Or. fr

Обосновка

The inclusion of tools to measure progress achieved in reducing pesticide use and the risks 
thereof will enable the Member States to comply with the aims set out in the 6th Community 
Action Programme for the Environment, which provides for reducing the effects of pesticides 
on human health and the environment and, in general terms, achieving sustainable use of 
these substances, as well as a significant overall reduction in the risks and use of pesticides.

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz, Erna Hennicot-Schoepges и Christa Klaß

Изменение 90
Съображение 15 a (ново)

(15а) С оглед на прилагането на 
принципа „замърсителят плаща” 
Комисията трябва да разгледа 
подходящи начини за ангажиране на 
производителите на продукти за 
растителна защита и/или на техни 
активни съставки в дейността по 
преодоляване или отстраняване на 
вредите за човешкото здраве или 
околната среда, които могат да бъдат 
нанесени вследствие използването на 
продукти за растителна защита.

Or. de

Обосновка

As in other areas of European health and environmental policy, manufacturers should also be 
liable for the damage caused by plant protection products and/or their active agents.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 91
Член 1

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба 
на пестицидите, като намалява
рисковете и въздействията при 
употребата на пестициди върху 
човешкото здраве и околната среда по 

Настоящата директива определя рамката 
за предотвратяване на рисковете и 
въздействията при използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда в съответствие с 
принципа на предпазливост и 
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подходящ начин, съответстващ на 
необходимата защита на културите.

насърчава популяризирането и 
използването на нехимически 
заместители на растителната 
защита. 

Or. en

Обосновка

In relation to human health, the impacts must be prevented completely not merely reduced. 
The only real solution to eliminate adverse impacts of pesticides on public health, animals, 
wildlife and the wider environment is to take a preventative approach with the widespread 
adoption of truly sustainable non-chemical methods. This would be more in line with the 
objectives for sustainable crop protection. The precautionary principle should be the 
principle underlying all aspects of pesticide policy. 

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Изменение 92
Член 1

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява рисковете и 
въздействията при употребата на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда по подходящ начин, 
съответстващ на необходимата 
защита на културите.

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява
използването и рисковете и 
въздействията при използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда в съответствие с 
принципа на предпазливост и 
насърчава популяризирането и 
използването на нехимически
заместители на растителната
защита. 

Or. en

Обосновка

To ensure coherence with the Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides and the 
proposed Regulation on market placement of plant protection products. Insofar non-chemical 
alternatives are available on the market at an economic price, they should be used instead of 
pesticides.
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 93
Член 1

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява рисковете и 
въздействията при употребата на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда по подходящ начин, 
съответстващ на необходимата 
защита на културите.

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба на 
пестицидите, като намалява 
използването на пестициди и намалява 
рисковете и въздействията при 
използването на пестициди върху 
човешкото здраве и околната среда въз 
основа на принципа на предпазливост.

Or. fr

Обосновка

The precautionary principle allows us to ensure that protecting health and the environment is 
a priority in the context of crop protection. The implication here is that, as well as being the 
principle which guides the evaluation and licensing of pesticides, the precautionary principle 
would entail a strategy to minimise pesticide use, given their potentially dangerous 
properties.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 94
Член 1

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчива употреба
на пестицидите, като намалява рисковете 
и въздействията при употребата на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда по подходящ начин, 
съответстващ на необходимата 
защита на културите.

Настоящата директива определя рамката 
за постигане на по-устойчиво използване
на пестицидите, като намалява 
използването и рисковете и 
въздействията при използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда посредством прилагане 
на принцина „Не, освен в случай на“, 
което означава, че няма да бъдат 
използвани никакви пестициди при 
култивирането на растителни 
култури или при други случаи на борба с 
вредителите, освен ако не се определи, 
че не съществува друг метод, практика 
или система за контрол, които да 
предотвратят неоправдани щети, 
нанасяни от вредителите.
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Or. en

Обосновка

Preference should be given to non-chemical systems of pest management before pesticides are 
used. This is also the spirit underlying Integrated Pest Management systems.

Изменение, внесено от Irena Belohorská

Изменение 95
Член 2, параграф 1

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

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

(б) биоциди, както са определени в 
Директива 98/8/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 16 февруари 
1998 г. относно пускането на пазара на 
биоциди1, спадащи към видовете 
продукти 14-19, определени в 
Приложение V към директивата.
1 OВ L 123, 24.04.1998, стр. 1. Директива,
последно изменена с Директива 2006/140/ЕО на 
Комисията  (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 78).

Or. en

Обосновка

Pest control products are very similar to plant protection products (PPPs). They can contain 
the same active substances as PPPs and sometimes have identical formulations (e.g. 
rodenticides can fall under both legislations depending on whether they are applied to PPPs 
or whether they are used to protect hygiene or public health). Also the application methods 
can be very similar, e.g. some public health insecticides under the biocides directive are used 
by aerial spraying, just like some PPPs. Some pest control products are used indoors (e.g. 
repellents) and therefore can cause direct exposure to humans.
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Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 96
Член 2, параграф 1

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

1. Настоящата директива се прилага по 
отношение на пестицидите, използвани 
под формата на препарати за растителна 
защита, съгласно Регламент (EО) № […] 
относно предлагането на пазара на 
препарати за растителна защита, 
предназначени за използване в 
земеделието и извън него.

Or. fr

Обосновка

The measures must apply to both agricultural and non-agricultural use.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 97
Член 2, параграф 2

2. Настоящата директива се прилага, без 
да накърнява други разпоредби на 
законодателството на Общността.

2. Настоящата директива се прилага без 
да накърнява други разпоредби на 
законодателството на Общността или 
националните фискални мерки за 
насърчаване на устойчивото 
използване на пестициди. 

Or. nl

Обосновка

If Member States so wish, they must remain free to promote more sustainable use of 
pesticides by means of fiscal instruments.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 98
Член 2, параграф 2 a (нов)

2a. Държавите-членки могат да 
отпускат субсидии или да приемат 
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фискални мерки с цел насърчаване на 
използването на устойчиви продукти 
за растителна защита. Те могат да 
направят това, наред с другото, 
посредством въвеждане на такса върху 
пестицидите за всички продукти с 
изключение на нехимическите. 

Or. nl

Обосновка

If Member States so wish, they must remain free to promote more sustainable use of 
pesticides by means of fiscal instruments.

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 99
Член 2, параграф 2 a (нов)

2a. Разпоредбите на настоящата 
директива не трябва да 
възпрепядстват държавите-членки да 
прилагат принципа на предпазливост 
при ограничаване или забрана на 
пестицидите.

Or. da

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 100
Член 3, буква б)

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

б) „потребител” означава всяко 
физическо или юридическо лице, което 
си служи с пестициди в рамките на 
дейността си, по-конкретно оператори, 
технически лица, работодатели, 
самостоятелно заети лица в областта на 
земеделието или други сектори.
Потребителите включват също така 
игрища за голф, тенис клубове и други 
центрове за отдих и развлечения, 
както и общините посредством 
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техните паркове и обществена 
инфраструктура, например паркинги,
пътища, железопътна 
инфраструктура и др.;
(Това изменение се отнася до целия 
законодателен текст и изисква да бъдат 
направени технически корекции в целия 
текст.) 

Or. de

Обосновка

The English text uses the term 'professional user', incorrectly translated into German as 
'gewerblicher Anwender'. The directive should not be aimed exclusively at farmers, but 
should cover all other users of plant protection products as well. 

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 101
Член 3, буква г)

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

г) „консултант” означава всяко физическо 
или юридическо лице, което има 
степента на образование и обучение, 
изисквани от държавите-членки, за да 
му разрешат да предлага консултации 
относно използването на пестициди по 
отношение на тяхното използване, 
разрешено от държавата, в която 
продуктът е произведен, както и по 
отношение на максималните граници 
за остатъчните количества,
определени от Общността.

Or. el

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 102
Член 3, буква д)

д) „оборудване за прилагане на 
пестициди” означава всяко съоръжение, 
което е специално предназначено за 

д) „оборудване за прилагане на 
пестициди” означава всяко съоръжение, 
което се използва за прилагането на 
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прилагането на пестициди или на 
препарати, съдържащи пестициди

пестициди или на продукти, съдържащи 
пестициди;

Or. nl

Обосновка

Apparatus need not in every case be specifically designed for crop protection purposes in 
order to be used for such purposes. The formulation should therefore be changed.

Изменение, внесено от Irena Belohorská

Изменение 103
Член 3, буква ж)

ж) „въздушно пръскане“ означава 
прилагане на пестициди със самолет или 
хеликоптер

ж) „въздушно пръскане“ означава всяко 
прилагане на пестициди с
въздухоплавателни средства

Or. en

Обосновка

Current definition of 'aerial spraying' does not cover all possibilities of application of 
pesticides from the air. Pesticides can be applied by other air-borne vehicles, different from 
aircraft or helicopters.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 104
Член 3, буква з)

з) „интегрирана борба с вредителите” 
означава интегрирана борба с 
вредители съгласно Регламент (EО) № 
[…];

заличава се

Or. pl

Обосновка

W nowym projekcie dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
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zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego.

Definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” stanowi jedynie kalkę definicji norm 
ISO serii 9 000 (normy dotyczące jakości) i ISO 14 000 (normy dotyczące zarządzania 
środowiskiem). W powyższej definicji jednak nie występują elementy normatywne, takie jak: 
cel, metody, procedury, techniki postępowania, które są szczegółowo omówione w normach 
ISO. Dopóki nie powstanie analogiczny akt normatywny ze wszystkimi takimi elementami 
opisanymi jak wyżej nie ma sensu wprowadzać tak skonstruowanej definicji.

Z powodów logicznych w żadnej definicji nie można zastosować powtórzenia: zintegrowanie 
zarządzanie szkodnikami” oznacza zintegrowane zarządzanie szkodnikami zgodnie.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 105
Член 3, буква иa) (нова)

(иа) „нехимически методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
растителните култури“ означава 
използването на техники за борба с 
вредителите и управление, които 
нямат химически свойства. 
Нехимическите методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури 
включват сеитбооборот, ръчен и 
механичен контрол  иуправление на 
естествените врагове на вредителите.

Or. en

Изменение, внесено от Caroline Lucas и Jill Evans

Изменение 106
Член 3, буква иa) (нова)

(иа) „нехимически методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
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растителните култури“ означава 
използването на техники за борба с 
вредителите и управление, които 
разчитат на  химически свойства. 
Нехимическите методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури 
включват сеитбооборот, ръчен и 
механичен контрол и управление на 
естествените врагове на вредителите.

Or. en

Обосновка

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management. This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection, 
as reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or other forms of life, cannot 
be classified as sustainable. 

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 107
Член 3, буква иa) (нова)

иа) „честота на прилагане“ се отнася 
до показателя за използване, в който се 
изразява средният брой пъти на 
обработване на парцел земеделска земя 
с препоръчаната доза, изчислен въз 
основа на общите количества на 
продажбите на всеки един пестицид.

Or. fr

Обосновка

La fréquence de traitement ou la fréquence de l’application (FA) est calculée en divisant le 
volume vendu pour chaque produit particulier ou substance active par le dosage recommandé 
par hectare pour un usage particulier. 
Les résultats de ces calculs pour chaque pesticide et récolte sont divisés par le nombre total 
d’hectares en culture.
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=
singredientactiveall year

croptypescrop

edientsactiveingrindividual

AGRA
SD

SA

FA / ,

SA est la quantité vendue de produit formulé individuel ou de substances actives par an. 
SD est la dose standard définie pour chaque produit formulé individuel ou les substances 
actives pour chaque récolte/type de récolte (dose recommandée par l’Etat Membre ou si 
absent, dose recommandée par le fabricant). 
AGRA est la surface totale des terres arables.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 108
Член 3, букви иa) и иб) (нови)

иа) „намаляване на използването“ 
означава намаляване на приложенията 
на пестициди и не зависи непременно 
от обема 
иб) „индекс на честота на 
обработване“ се основава на 
определената стандартна доза 
активно вещество на хектар, 
необходима за една обработка срещу 
въпросния вредител. Поради това той 
не зависи непременно от обема и може 
да се използва за оценка на намаляване 
на използването.

Or. en

Обосновка

This amendment brings the Directive in line with the objective of use reduction and clarifies 
that use reduction is not linked to a decrease in the volume of pesticides but rather to the 
decrease in the number or rate of applications to the levels necessary to crop protection. 
Regardless of whether the amount of active substance needed for one treatment is 1 kg/ha or 
a few grams/ha (for very potent substances), a "treatment frequency index" of e.g. 2.0 would 
mean that the area with arable crops on average had been sprayed 2 times with the 
recommended dose. Treatment frequency index is a reliable use indicator already in use in 
some Member States, including Denmark.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 109
Член 4, заглавие

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

Национални планове за действие за 
предотвратяване на рисковете както за 
здравето, така и за околната среда, 
включително опасностите, и 
зависимостта от пестициди, както и за 
популяризиране и насърчаване на 
въвеждането на нехимически 
заместители.

Or. en

Обосновка

In relation to human health, the impacts must be eliminated not merely reduced. It has to be 
clear to Member States that the aim of the National Action Plans are for the purpose of 
preventing both the health and environmental risks of pesticide use. 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 110
Член 4, заглавие

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

Национални планове за действие за 
свеждане до минимум на рисковете и 
зависимостта от пестициди

Or. nl

Обосновка

It is important to minimise the negative aspects of the use of pesticides. 

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 111
Член 4, заглавие и параграф - 1 (нов)

Национални планове за действие за 
намаляване на рисковете и 

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

-1. В срок от една година държавите-
членки приемат информационен доклад 
с цел определяне на националните 
тенденции по отношение на 
използването на пестициди и 
свързаните с тях рискове, както и 
разглеждане на приоритетните 
области и растителни култури в 
националните планове за действие. 

Or. en

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 112
Член 4, параграф 1

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

1. След провеждане на консултации с 
асоциации на земеделски 
производители, природозащитни 
организации, промишлеността и други 
заинтересовани страни държавите-
членки приемат национални планове за 
действие, за да определят целите, мерките 
и сроковете, с цел намаляване на 
рисковете, включително опасности, и 
зависимостта от пестициди.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
социалното и икономическо въздействие 
и въздействието върху околната среда 
на набелязаните мерки, както и 
специфичните национални, регионални 
и местни условия, когато изработват или 
преразглеждат националните си планове 
за действие.

Or. el

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 113
Член 4, параграф 1, алинея 1
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1. Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите, мерките и сроковете, 
с цел намаляване на рисковете от 
опасности и зависимостта от 
пестицидите. 

1. Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите, показателите и 
сроковете, с цел намаляване на 
използването на пестициди и 
рисковете, включително опасности, и 
зависимостта от пестициди, считано от
базисната година. При определяне на 
националните си цели държавите-
членки вземат предвид целта на ЕС, 
която се състои от 50-процентно 
намаляване на използването в срок от 
10 години, считано от базисната 
година, както и вече съществуващите 
национални цели, свързани с 
намаляване на използването.

Or. en

Обосновка

In the EU the overuse of pesticides and thus savings potential in both economic and 
environmental terms is very significant. Given the varying effort of different member states to 
reduces pesticides use it is however not possible to force a uniform reduction target upon 
every member state. The member states shall, thus, set individual reduction targets that takes 
into account and ensures the realisation of the overall EU target of 50% reduction.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 114
Член 4, параграф 1, алинея 1

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

След провеждане на консултации с 
асоциации на земеделски 
производители и винарски изби, 
природозащитни организации, както и 
промишлените и други заинтересовани 
отрасли държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите, мерките и сроковете, с 
цел намаляване на рисковете, 
включително опасности, и зависимостта 
от пестициди.

Or. fr
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Обосновка

In order to be effective and realistic, national action plans must be drawn up in collaboration 
with the interested parties.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 115
Член 4, параграф 1, алинея 1a (нова)

Националните планове за действие 
включват интегрирана борба с 
вредителите, както се посочва в член 
13, като се отдава приоритетно 
значение на нехимическите мерки за 
растителна защита.

Or. nl

Обосновка

Integrated crop protection should be encouraged.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 116
Член 4, параграф 1

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

1. През годината след влизане в сила на 
настоящата директива държавите-
членки изготвят доклад, в който се 
излагат тенденциите и проблемите, 
характерни за използването на 
пестициди, и се определят 
показателите и целите, свързани с 
намаляване на рисковете и 
използването на пестициди.
В срок от  две години държавите-
членки приемат национални планове за 
действие, с оглед на постигане на 
задължителните количествени цели, 
състоящи се от намаляване с 25% на 
честотата на прилагане на пестициди 
на европейско равнище в срок от пет 
години, считано от референтната 
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година, като се вземат предвид вече 
определените цели, свързани с 
намаляване, и от намаляване с 50% на 
честотата на прилагане на пестициди 
на европейско равнище в срок от десет 
години, считано от референтната 
година, като се вземат предвид вече 
установените цели, свързани с 
намаляване.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху обществото, икономиката и 
околната среда, когато изработват или 
преразглеждат националните си планове 
за действие.

Годишната стойност, която служи за 
отправна точка при изчисляване на 
намаляването на използването на 
пестициди, трябва да съответства на 
средното използване на пестициди в 
течение на трите календарни години, 
предшестващи влизането в сила на 
настоящата директива.

Or. fr

Обосновка

Quantitative reduction objectives are essential components of any risk reduction programme. 
The Member States’ national action plans should include clear targets linked to time 
schedules for reducing pesticide use. A target of reducing the treatment frequency index (TFI) 
by 25% within 5 years and by 50% within 10 years should be set. The TFI is an indicator of 
the environmental load, which expresses the number of times that a piece of agricultural land 
can be treated with a standard dose.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 117
Член 4, параграф 1

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

1. Държавите-членки приемат и 
своевременно прилагат национални 
планове за действие, за да определят 
целите, показателите и сроковете, с цел 
намаляване на използването и рисковете, 
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пестицидите. включително опасности, и зависимостта 
от пестициди, считано от базисната 
година.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки 
върху здравеопазването, обществото, 
икономиката и околната среда, когато 
изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие. В 
документа в Приложение IIб, 
съдържащ насоки, са включени 
минимални изисквания за 
националните планове за действие.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPs.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 118
Член 4, параграф 1

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

1. Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите, мерките и сроковете, с 
цел намаляване и впоследствие 
премахване както на рисковете, 
включително опасности, по отношение 
на здравеопазването и околната среда, 
така и на зависимостта от пестициди, и 
с цел насърчаване на широко въвеждане 
на нехимическите заместители за 
растителна защита.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху здравеопазването, обществото, 
икономиката и околната среда, както и 
всички съответни заинтересовани 
групи, когато изработват или 
преразглеждат националните си планове 
за действие.

Or. en
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Обосновка

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on human and animal 
health and the environment is to take a preventative approach with the widespread adoption 
of truly sustainable non-chemical methods of plant protection and pest and crop management. 
This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection. 

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 119
Член 4, параграф 1

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

1. Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите и показателите за 
намаляване на рисковете и 
използването на пестициди в срокове 
от 5 и 10 години, считано от 
базисната година. Целта за ЕС се 
определя на 25-процентно намаляване 
на честотата на прилагане в срок от 5 
години, считано от базисната година, 
и 50-процентно намаляване в срок от 
10 години. Държавите-членки 
определят своите национални цели 
като взимат предвид целта за ЕС и 
вече съществуващите национални цели 
за намаляване на използването на 
пестициди. 

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху здравеопазването, обществото, 
икономиката и околната среда, когато 
изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие. В 
Приложение IIб са включени 
минимални изисквания за 
националните планове за действие

Or. en

Обосновка

This amendment adds clear timetables for drafting NAPs. Furthermore, quantitative 
reduction targets are an important component of any risk/use reduction programme. 
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Изменение, внесено от Irena Belohorská, Anne Laperrouze; Erna Hennicot-Schoepges, 
Ambroise Guellec, Françoise Grossetête

Изменение 120
Член 4, параграф 1

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

1. Държавите-членки приемат и 
своевременно прилагат национални 
планове за действие, за да определят 
целите, мерките и сроковете, с цел 
намаляване на рисковете, включително 
опасности, и зависимостта от пестициди. 
Националните планове за действие 
включват най-малко:
а) за вещества, различни от 
биологичните пестициди и по-ниско 
рисковите вещества, както са 
определени в Регламент (...) - цели, 
свързани с количествено намаляване на 
използването, изразено чрез индекс за 
честота на обработването.   Индексът 
на честота на обработване ще бъде 
приспособен към специфичните 
условия във всяка държава-членка. 
Индексът на честота на обработване 
ще трябва да се съобщи незабавно на 
Комисията за получаване на нейното 
одобрение. За активни вещества, 
пораждащи сериозно безпокойство 
(съгласно определението в член 57 от 
Регламент (EО) № 1907/2006 (REACH
)), целта, свързана с намаляване на 
използването на пестициди, е най-
малко 50-процентно намаляване по 
отношение на индекса на честота на 
обработване, изчислен за 2005 г., до 
края на 2013 г., освен ако държавата-
членка може да докаже, че вече е 
постигнала сравнима или по-висока 
цел, основаваща се на друга референтна 
година от периода 1995-2004 г.; 
б) за формули за пестициди, 
класифицирани като токсични или 
силно токсични съгласно Директива 
1999/45/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 31 май 1999 г. за 
сближаване на законовите, 
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подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки 
относно класифицирането, 
опаковането и етикетирането на 
опасни препарати1 - количествена цел 
за намаляване на използването на 
пестициди под формата на обем на 
продажбите. Тази цел се изразява в 
най-малко 50-процентно намаляване на 
използването на пестициди, изчислено 
по отношение на 2005 г., до края на 
2013 г., освен ако държавата-членка 
може да докаже, че вече е постигнала 
сравнима или по-висока цел, свързана с 
намаляване на използването на 
пестициди и основаваща се на друга 
референтна година от периода 1995-
2004 г.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху здравеопазването, обществото, 
икономиката и околната среда, когато 
изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие.
1 OВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1. Директива, 
последно изменена с Регламент (ЕО) 
№1907/2006 (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

For biological pesticides and low-risk substances no restrictions are necessary. For active 
substances of very high concern (e.g. mutagenic, carcinogenic) the reduction target shall be 
minimum 50% reduction from treatment frequency index calculated for year 2005 by the end 
of 2013. For the rest of pesticides, treatment frequency index(adapted to specific conditions of 
each Member State) will be used. For pesticide formulations classified as toxic or very toxic 
quantitative use reduction target measured as sold volumes and shall be at least 50%. 

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 121
Член 4, параграф 1

1. Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 

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

определят целите, мерките и сроковете, с 
цел намаляване на рисковете, 
включително опасности, и зависимостта 
от пестициди, както и прилагане на 
мерките, предвидени в членове 5 и 16 
от настоящата директива.

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

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху здравеопазването, обществото, 
икономиката и околната среда, когато 
изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие.

Or. fr

Обосновка

This amendment links the national action plans to the provisions of the framework directive. 
It also means that the public health impact can be studied.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 122
Член 4, параграф 1

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

Не по-късно от една година след 
влизане в сила на настоящата 
директива държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
определят целите, мерките и сроковете, с 
цел свеждане до минимум на рисковете, 
включително опасности, и зависимостта 
от пестициди и насърчаване на 
използването на нехимически методи 
за растителна защита. Цифрите, 
указани в целите, съответстват на 
разпоредбите на член 4, точка 1, и член 
16 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2000 година за 
установяване рамка за действията на 
Общността в областта на 
политиката за водите1. 

Държавите-членки преценяват надлежно 
социалното, икономическо и за околната 
среда въздействие от набелязаните 

Държавите-членки преценяват надлежно 
въздействието на набелязаните мерки
върху здравеопазването, обществото, 
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мерки, когато изработват или 
преразглеждат националните си планове 
за действие.

икономиката и околната среда, когато 
изработват или преразглеждат 
националните си планове за действие.
1ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.

Or. nl

Обосновка

It is important to minimise the undesirable aspects of the use of pesticides. In addition, it is 
important to base national action plans partly on the objectives laid down in the Water 
Framework Directive. 

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 123
Член 4, параграф 1 a (нов)

1a. Базисната година съответства на 
средното използване и рискове през 
последните три календарни години 
(считано от м.януари до м.декември) 
преди влизане в сила на директивата.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPS.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Roberto Musacchio

Изменение 124
Член 4, параграф 1a (нов)

1а. Заедно с обща цел за намаляване на 
използването на пестициди, изразявана 
чрез индекс на честота на 
обработване, националните планове за 
действие включват най-малко 
конкретни цели за намаляване на 
използването на пестициди за 
следните вещества:
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а) за активни вещества, пораждащи 
сериозно безпокойство (съгласно 
определението в член 57 от Регламент
(EО) № 1907/2006 (REACH )), целта, 
свързана с намаляване на използването 
на пестициди, е най-малко 50-
процентно намаляване по отношение 
на индекса на честота на обработване, 
изчислен за 2005 г., до края на 2013 г., 
освен ако държавата-членка може да 
докаже, че вече е постигнала сравнима 
или по-висока цел, свързана с 
намаляване на използването на 
пестициди и основаваща се на друга 
референтна година от периода 1995-
2004 г; 
б) за формули за пестициди, 
класифицирани като токсични или 
силно токсични съгласно Директива 
1999/45/ЕО, количествена цел, свързана 
с намаляване на използването на 
пестициди, под формата на обем на 
продажбите. Тази цел е най-малко 50-
процентно намаляване, изчислено по 
отношение на 2005 г., до края на 2013 г., 
освен ако държавата-членка може да 
докаже, че вече е постигнала сравнима 
или по-висока цел, свързана с 
намаляване на използването на 
пестициди и основаваща се на друга 
референтна година от периода 1995-
2004 г.

Or. en

Обосновка

This amendment clarifies the need for clear indicators and targets within the NAPs. 

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 125
Член 4, параграф 1 a (нов)

1а. Изготвянето и прилагането на 
националните планове за действие 
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отговарят на изискванията за 
финансиране от Общността.

Or. el

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 126
Член 4, параграф 1 б (нов)

1б. Комисията изготвя двугодишен 
доклад, представящ резултатите от 
прилагането на националните планове 
за действие, като се обръща особено 
внимание на намаляване на рисковете 
във всички държави-членки.

Or. el

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 127
Член 4, параграф 2, алинея 1

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

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

Or. en

Обосновка

The national action plans should be public and their implementation should be transparent.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 128
Член 4, параграф 2
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2. В рамките на три години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите-членки запознават 
Комисията и останалите държави-членки 
с националните си планове за действие.

2. В рамките на 18 месеца след влизането 
в сила на настоящата директива, 
държавите-членки запознават Комисията 
и останалите държави-членки с 
приетите от тях национални планове 
за действие. 

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

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

Or. en

Обосновка

Considering the risks and adverse health impacts of pesticide use and the acknowledgement 
by the Commission that there are shortcomings in the existing legal framework and that the 
actual use phase has not been sufficiently addressed, then Member States need to 
communicate their adopted national action plans to the Commission and other Member States 
in a shorter time-scale than 3 years. National action plans should be reviewed at least once 
every 2 years to check on any changes or developments. 

Изменение, внесено от Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 129
Член 4, параграф 2

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

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

В рамките на две години след влизане в 
сила на настоящата директива, 
държавите-членки проучват 
възможностите за свеждане до 
минимум на използването на 
пестициди за всички техни основни 
растителни култури чрез определяне 
на специфични за растителните 
култури методи и практики за 
интегрирана борба с вредителите.

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

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

Or. en

Обосновка

A regular revision of the National Action Plans and implementation of crop-specific IPM are 
key elements for achieving reduction of use and risk. 

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 130
Член 4, параграф 2

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

2. В рамките на две години след 
влизането в сила на настоящата 
директива, държавите-членки 
разглеждат възможността за 
свеждане до минимум на използването 
на пестициди за всички растителни 
култури, отглеждани във всички 
земеделски стопанства, с цел 
въвеждане на специфични методи и 
практики за интегрирана борба с 
вредителите.

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

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

Or. fr

Обосновка

A regular revision of the national action plans and establishment of the rules of Integrated 
Pest Management are the key to a genuine reduction in the use of pesticides and the risks 
associated with to such use.
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Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 131
Член 4, параграф 2, алинея 2 a (нова)

2а. Комисията въвежда интернет 
портал, предназначен да предоставя на 
обществеността информация относно 
националните планове за действие, 
всички изменения към тях и основните 
резултати от тяхното прилагане.

Or. fr

Обосновка

This amendment aims to promote public information and transparency.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges + Caroline Lucas + Frédérique 

Ries

Изменение 132
Член 4, параграф 3

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

3. Комисията предоставя на трети страни 
и на обществеността информацията, 
получена съгласно параграф 2.

Or. en

Обосновка

The public must be fully involved in the drafting, development, implementation, workings, 
monitoring and amendments of national action plans to be in line with the Spirit of Directive 
2003/35/EC providing for public participation. (Caroline Lucas)

The public has a “right to know” in matters concerning their health and the environment. 
Information about National Action Plans should be made available on the Internet, on the 
European Commission website. (Frédérique Ries)

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 133
Член 4, параграф 3 a (нов)



PE 388.389v01-00 76/204 AM\662795BG.doc

BG

3а. Държавите-членки оповестяват 
информацията, предоставена съгласно 
параграф 2, на интернет сайт.

Or. fr

Обосновка

For reasons of clarity and transparency, the public must have access to this type of 
information, inter alia in order to allow public participation in drawing up, revising and 
monitoring the national action programmes.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 134
Член 4, параграф 4

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие.

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО, се прилагат при 
изготвяне на националния 
информационен доклад, както и при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие. Провеждат се 
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни и 
обществеността относно всички 
аспекти на националния 
информационен доклад и националните 
планове за действие, включително 
изготвяне, развитие, прилагане, 
действие, наблюдение и изменения. 
Трябва да се гарантира уравновесено 
представителство на 
заинтересованите страни, 
включително на неблагоприятно 
засегнатите от използването на 
пестициди.

Or. en

Обосновка

To ensure public participation in the preparation of the national background report and the 
national action plans in line with Directive 2003/35/EC providing for public participation.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 135
Член 4, параграф 4

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие.

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО, се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 
планове за действие. Провеждат се 
консултации с всички съответни 
заинтересовани страни и широката 
общественост относно всички аспекти 
на националните планове за действие, 
включително изготвяне, развитие, 
прилагане, действие, наблюдение и 
изменения. Трябва да има уравновесено 
представителство на 
заинтересованите страни, 
включително на засегнатите от 
използването на пестициди, например 
представителство на жителите на 
селски райони и интересите на 
общностите. 

Or. en

Обосновка

It has to be clear to Member States what the requirements are for public participation in the 
preparation, workings and modification of the national action plans to be in line with the 
Spirit of Directive 2003/35/EC providing for public participation. All relevant Stakeholders 
must be involved in all aspects of the national action plans. This must include representatives 
of rural residents, farmers, (both organic and conventional), pesticide manufacturers, and 
environmental and consumer groups.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 136
Член 4, параграф 4

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО се прилагат при 
изготвяне и изменение на националните 

4. Разпоредбите относно участието на 
обществеността, уредени в член 2 от 
Директива 2003/35/EО, се прилагат при 
изготвяне на основния национален 
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планове за действие. доклад и при изготвяне и изменение на 
националните планове за действие. 
Компетентните органи трябва да 
въведат процес за провеждане на 
обществени консултации, 
включително представителство на 
асоциациите за защита на 
потребителите и на околната среда.

Or. fr

Обосновка

Public participation must be as broad as possible. The public must therefore include not only 
pesticide manufacturers and users, but also consumer and environmental protection 
associations.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 137
Член 4, параграф 4, алинея 1 a (нова)

Организациите на земеделските 
производители и винопроизводителите 
и организациите, извършващи дейност 
в областта на защита на околната 
среда, промишленият сектор и други 
заинтересовани сектори трябва да 
участват по подходящ и ефективен 
начин в подготвянето и изменянето на 
тези планове.

Or. fr

Обосновка

If national action plans are to be effective and realistic, they must be drawn up in conjunction 
with the interested parties.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 138
Член 4, параграф 4 a (нов)

4а. Държавите-членки трябва да 
установят механизъм за финансиране 
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на въвеждането на националните 
планове за действие, финансирани чрез 
система от данъци и такси върху
пестицидите.

Or. fr

Обосновка

In certain European countries, tax or levy schemes have proved to be a good way of reducing 
pesticide use. Such schemes should be introduced throughout the EU and they should enable 
funding to be provided for measures designed to reduce risks and to reduce pesticide use 
pursuant to national action plans, and also for an effective system for monitoring and 
reporting on the results achieved under those plans. The Member States should be able to 
select the funding system which is best suited to their needs.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 139
Член 4, параграф 4 a (нов)

4а. Държавите-членки повишават 
своите усилия за контролиране и 
предотвратяване на незаконното 
използване на продукти за растителна 
защита в сътрудничество със 
съответните заинтересовани страни.
Държавите-членки докладват редовно 
относно съществуващите контролни 
механизми по отношение на 
незаконното използване на пестициди.

Or. en

Обосновка

A basic requirement for the sustainable use of plant protection products is the full 
implementation and enforcement of existing legal requirements. National Authorities should 
thus enforce existing legislation more forcefully and effectively use existing monitoring and 
enforcement requirements.
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Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 140
Член 4 a (нов)

4а. Държавите-членки предоставят 
подходящо финансиране за прилагане 
на своите национални планове за 
действие, които могат да се 
финансират чрез такса върху 
продуктите, съдържащи пестициди.

Or. en

Обосновка

A tax/levy has been found a successful way to fund measures for pesticide reduction in many 
countries and should be implemented in all countries as a tool for funding the measures under 
the national action plans, including an effective reporting-monitoring-information (on line) 
system. Member States should be given a choice of different tax/levy systems and they should 
choose the most suitable for their needs. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 141
Член 5, параграф 1, алинея 1

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

1. Държавите-членки следят за това 
всички професионални потребители, 
дистрибутори и консултанти да имат 
достъп до подходящо обучение във 
всички държави-членки, както и за 
установяването на  минимални 
изисквания със задължителен 
характер в цялата Общност;

Or. pl

Обосновка

The introduction of minimum requirements will raise training standards and help to foster the 
exchange of experience between users in the various Member States.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 142
Член 5, параграф 1, алинея 1

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

1. Държавите-членки следят за това 
всички професионални потребители, 
дистрибутори и консултанти да имат 
достъп до подходящо обучение, 
включително редовно осъвременяване с 
нова налична информация..

Or. en

Обосновка

In many cases, pesticide pollution to the environment and to agricultural products is due to 
the lack of appropriate knowledge. Professional users, distributors and advisers should be up 
to date with all relevant information available. 

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 143
Член 5, параграф 1, алинея 1

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

1. Държавите-членки следят за това 
всички професионални потребители, 
дистрибутори и консултанти да имат 
достъп до подходящо обучение, което 
отговаря на  тяхното равнище на 
участие и специфична роля в рамките 
на интегрираната борба с 
вредителите.

Or. el

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 144
Член 5, параграф 1, алинея 1 a (нова)

По отношение на земеделските 
стопанства или винарските изби, 
спадащи към микропредприятията, 
държавите-членки гарантират, че по 
едно лице от тях, извършващо дейност 
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като професионален потребител по 
смисъла на член 3, буква б), има достъп 
до подобно обучение. 

Or. fr

Обосновка

In the case of a microbusiness it is pointless to insist that all of its employees and also its 
head undergo training. Only one person from the business need receive training.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Erna Hennicot-Schoepges, Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 145
Член 5, параграф 1 a (нов)

1а. Държавите-членки следят за това 
професионалните потребители, 
дистрибуторите и консултантите да 
са осведомени за съществуването и 
рисковете от незаконни 
(фалшифицирани) продукти за 
растителна защита и да са надеждно 
обучени, за да могат да разпознават 
тези продукти. 

Or. en

Обосновка

Counterfeiting and illegal trafficking of plant protection products in Europe is a significant 
problem. Making professional users and distributors aware is important to tackle the problem 
of illegal trafficking of plant protection products.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 146
Член 5, параграф 2

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

2. В рамките на три години от 
посочената дата в член 20, параграф 1, 
държавите-членки изготвят системи за 
издаване на свидетелства, 
удостоверяващи придобиването на 
познания, обхващащи минимума от 
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Приложение I. изброените теми в Приложение I.

Условията и редът за издаване и 
отнемане на свидетелства се определя 
в рамките на системите. 
Свидетелствата са валидни 
максимално за пет години.

Or. fr

Обосновка

This amendment stems from the need for a timescale which is consistent with the one relating 
to the introduction of the national action plans. It enables the terms and conditions governing 
the issue and the withdrawal of certificates (the validity of which will be restricted to five 
years) to be laid down.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 147
Член 5, параграф 2, алинея 1 a (нова)

Свидетелството, издадено на обучаващ 
се (в случаите, в които този обучаващ 
се е професионален потребител от 
земеделско стопанство или винарска 
изба, спадащи към 
микропредприятията), е валиден за 
съответното земеделско стопанство 
или винарска изба, като се вземат 
предвид по-специално разпоредбите, 
установени в член 6, параграф 2. 

Or. fr

Обосновка

Cet amendement résulte des modifications de l’article 5, paragraphe 1, et prend en compte 
les obligations de l’article 6, paragraphe 2, rendant obligatoire la présentation d’un certificat 
pour l’achat de produits phytosanitaire.
Afin de prendre en compte la réalité de l’économie et du fonctionnement des micro-
entreprises agricoles et viticoles, il est nécessaire que le certificat délivré à l’issue de la 
formation à la personne de l’exploitation ayant assisté à cette formation, puisse être utilisé 
par toute autre personne travaillant au sein de l’exploitation pour l’achat de produits qui ne 
sont pas autorisés pour un usage non professionnel. 
Cela correspond de plus aux définitions de l’article 3b, stipulant que l’utilisateur 
professionnel est « toute personne physique ou morale ». 
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Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 148
Член 5, параграф 3

3. Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да промени Приложение I, 
за да го адаптира към научно-
техническия прогрес.

заличава се

Or. de

Обосновка

Follow-up amendment, since paragraphs 2 and 3 of Article 18 are to be deleted.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 149
Член 5, параграф 3

3. Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да промени Приложение I, за 
да го адаптира към научно-техническия 
прогрес.

3. Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да измени Приложение I, за 
да го адаптира към научно-техническия 
прогрес. Съответно и доколкото 
компетентните национални органи 
счетат това за необходимо, 
притежателите на свидетелствата, 
упоменати в параграф 2, 
осъвременяват своите познания чрез 
допълнително обучение.

Or. el

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Изменение 150
Член 6, параграф 1

1. Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
токсични или много токсични пестициди 
по смисъла на Директива 1999/45/EО на 

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

Европейския парламент и на Съвета, да 
имат поне един назначен служител, който 
да притежава свидетелство, посочено в 
член 5, параграф 2, който да присъства и 
да бъде на разположение на мястото за 
продажби, за да предоставя информация 
на клиентите относно използването на 
пестициди, както и относно рисковете 
за здравето и околната среда и 
възможните неблагоприятни 
въздействия.

Or. en

Обосновка

Pesticides users should be aware of the health risks of their use. Therefore information must 
be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides classified as toxic 
or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and so can pose hazards 
for human health. Therefore, anyone who purchases pesticides, as well as those who use 
them, whether professional or non-professional, must be made aware of the risks and 
potential adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies and others)

Those who buy pesticides are not always aware of the health risks of their use. Therefore 
information must be provided at the point of sale, and not only in relation to those pesticides 
classified as toxic or very toxic, as all pesticides are deliberately designed to be toxic and can 
pose hazards for human health. Therefore, anyone who purchases or uses pesticides, whether 
professional or non-professional, must be made aware of the risks and potential adverse 
health impacts of pesticide use. (Caroline Lucas)

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 151
Член 6, параграф 1

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

1. Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
пестициди, да имат поне един назначен 
служител, който да притежава 
свидетелство, посочено в член 5, 
параграф 2, който да присъства и да бъде 
на разположение на мястото за продажби, 
за да предоставя информация на 
клиентите относно използването на 
пестициди.
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Or. fr

Обосновка

The scope of the certificate must be extended to cover sellers of all products and not just of 
toxic or highly toxic ones. 

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman + Caroline Lucas + Irena Belohorská 

Изменение 152
Член 6, параграф 3, алинея 1

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

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

Or. en

Обосновка

Pesticides users, whether professional or non-professional, must be fully informed of the risks 
and potential adverse health and environmental impacts of pesticide use (Davies and others + 
Hennicot-Schoepges and others).

Anyone who uses pesticides whether professional or non-professional must be fully informed 
of the risks and potential adverse health and environmental impacts of pesticide use (Lucas + 
Belohorska).

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Irena Belohorská, 
Margrete Auken, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman 

Изменение 153
Член 6, параграф 3, алинея 2

Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, 
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се определят за срок от 4 години, считано 
от датата, посочена в член 20, параграф 1.

се определят за срок от 2 години, считано 
от датата, посочена в член 20, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Considering the importance for any pesticide user to be properly informed, 4 years from the 
date referred to in Article 20(1) is inadequate for establishing the measures in paragraphs 1 
and 2 and should be established within two years. 

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 154
Член 6, параграф 3, алинея 2

Мерките, предвидени в параграфи 1 и 2, 
се определят за срок от 4 години, считано 
от датата, посочена в член 20, параграф 1.

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

Or. en

Обосновка

Considering the importance for any pesticide user to be properly informed, then 4 years from 
the date referred to in Article 20(1) is inadequate for establishing the measures in paragraphs 
1 and 2 and should be established within one year. 

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 155
Член 6, параграф 3 a (нов)

3a. Държавите-членки гарантират, че 
съществуващите мерки за проверки и 
за прилагане се използват с цел да се 
гарантира, че незаконните (фалшиви) 
продукти за растителна защита не се 
предлагат за продажба.

Or. en

Обосновка

Better enforcement of existing legislation is key in tackling the problem of counterfeiting and 
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illegal trafficking of plant protection products.  

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 156
Член 7

Осведомителни програми Информационни програми

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на
информационни програми и 
осигуряването на информация, 
предназначена за обществеността,
свързана с преимуществата и 
недостатъците на използването на 
продукти за растителна защита.

Or. de

Обосновка

The use of plant protection products is fundamental to the production of safe, high-quality 
foodstuffs and feedingstuffs. Plant protection products are used in organic farming as well. 
The information programmes should highlight the advantages and drawbacks of using plant 
protection products and possible alternatives.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 157
Член 7

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

Проверките на оборудването за 
прилагане на пестицидите трябва да 
покриват всички аспекти, които са 
важни за постигането на висока 
степен на безопасност и защита за 
човешкото здраве и околната среда, 
както и за оптимално прилагане.

Or. de
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Обосновка

Inspections of application equipment and methods must guarantee their safety and encompass 
information about the health and environmental impact of pesticides or non-chemical 
alternatives.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 158
Член 7

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

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

Or. pl

Обосновка

Pesticide use can have unwanted adverse side-effects on human health (particularly among 
children, pregnant women and foetuses) and the environment (soil, air, water). It is therefore 
particularly important for this information to be brought to the attention of the general 
public.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 159
Член 7

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
осведомителни програми и осигуряването 
на информация, предназначена за 
обществеността и свързана с
използването на продукти за 
растителна защита и биоциди,
въздействието им върху здравето и 
околната среда и с нехимическите им 
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заместители, както и информация 
относно остатъчните количества 
пестициди в земеделските продукти.

Or. en

Обосновка

Pesticide use has several adverse effects, as many aspects as possible should be 
communicated to the public.

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 160
Член 7

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на
информационни програми и 
осигуряването на информация, 
предназначена за обществеността и 
свързана с преимуществата и 
рисковете и възможното им 
въздействие върху здравето и околната
среда, произтичащо от използването 
на продукти за растителна защита. 
Освен това трябва да се осигури
информация относно ролята на 
продуктите за растителна защита в 
земеделието и в производството на 
хранителни продукти, отговорното 
използване на продукти за растителна 
защита и нехимическите им 
заместители.

Or. de

Обосновка

The amendment is designed to ensure that the proposed information and public awareness 
programmes should not deal solely with the risks linked to the use of plant protection 
products, risks which are currently the main focus of public criticism. Instead, as called for in 
the amendment, the aim should be to provide objective information on the need to use plant 
protection products, and ways of making such use sustainable, and their importance for 
modern food production.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas + Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Изменение 161
Член 7

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

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

Or. en

Обосновка

The public must be informed about both the health and environmental risks and short and 
long-term adverse effects related to the use of pesticides, along with information on the non-
chemical alternatives available. This would enable people to have the information necessary 
to make informed and knowledgeable decisions and actions regarding the protection of their 
health and surrounding environment.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange

Изменение 162
Член 7

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
осведомителни програми и осигуряването 
на обективна информация, свързана с 
пестицидите и предназначена за 
обществеността.

Or. nl

Обосновка

Awareness programmes should provide information about both the disadvantages and the 
advantages of using crop protection products. As it stands, the text is too one-sidedly 
concerned with risks and hazards. Crop protection products enable more efficient use to be 
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made of farmland, for example.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 163
Член 7

Осведомителни програми Осведомителни програми, наблюдение и 
изследвания 

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

1. Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
осведомителни програми и осигуряването 
на информация, свързана с пестицидите и 
предназначена за обществеността, по-
специално свързана с острите и 
хронични последствия за здравето и 
околната среда, както и с рисковете и
нехимическите заместители.

2. Държавите-членки установяват 
системи за събиране на информация 
относно случаите на остро или 
хронично натравяне с пестициди, по-
специално сред лицата, които боравят 
с пестициди, работниците, жителите 
и всички други групи, които могат да 
бъдат излагани редовно на 
въздействието на пестициди.
3. Държавите-членки редовно следят и 
събират информация относно 
показателни видове, изложени на 
въздействието на пестициди в 
околната среда, например в пресните и 
морските води, почвата и въздуха и 
редовно докладват относно тази 
информация на Комисията.
4. Държавите-членки провеждат 
дългосрочни изследователски програми 
в конкретни ситуации, в които е била 
установена връзка между използването 
на пестициди и въздействия върху
човешкото здраве и околната среда, 
включително изследвания относно 
групите, изложени на висок риск, 
биологичното разнообразие и 
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ефектите от комбинирането.
5. За да се засили сравнимостта на 
информацията, Комисията, в 
сътрудничество с държавите-членки, 
изготвя в срок до три години от 
влизането в сила на настоящата 
директива стратегически документ с 
насоки относно наблюдението и 
проучванията на въздействията на 
използването на пестициди върху 
човешкото здраве и околната среда. 

Or. en

Обосновка

Awareness programmes should not forget chronic health effects of pesticides. Monitoring and 
research are necessary in Member States to collect information and quantify health and 
environmental impacts of pesticides. A reporting system is already in place in the EU for 
pesticide residues in food but no system exists to monitor poisoning incidents and 
environmental effects of pesticides.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 164
Член 8, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки следят за това,
оборудването за прилагане на пестициди 
и аксесоарите към него, за 
професионална употреба, да бъде редовно 
подлагано на проверки.

1. Държавите-членки следят за това
оборудването за прилагане на пестициди 
и принадлежностите към него за 
професионална употреба да бъдат
редовно подлагани на проверки през 
интервали не по-дълги от 5 години.

Or. fr

Обосновка

A maximum interval for the inspection of crop sprayers must be laid down.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 165
Член 8, параграф 1
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1. Държавите-членки следят за това, 
оборудването за прилагане на пестициди 
и аксесоарите към него, за 
професионална употреба, да бъде редовно 
подлагано на проверки.

1. Държавите-членки следят за това 
оборудването за прилагане на пестициди 
и принадлежностите към него за 
професионална употреба да бъдат 
редовно подлагани на задължителни
проверки.

За тази цел те установят системи за 
издаване на сертификати, 
предназначени за проверка на 
инспекциите.

За тази цел те установяват системи за 
издаване на задължителни 
свидетелства, предназначени за 
потвърждение на проверките.

Or. pl

Обосновка

Safe handling of pesticides is extremely important. An obligation to carry out inspections will 
ensure oversight of the implementation of the provisions of this directive – particularly as 
regards safety.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 166
Член 8, параграф 1

1. Държавите-членки следят за това,
оборудването за прилагане на пестициди 
и аксесоарите към него, за 
професионална употреба, да бъде
редовно подлагано на проверки.

1. Държавите-членки въвеждат схеми за 
предоставяне на стимули, 
предназначени да гарантират, че
оборудването за прилагане на пестициди 
и принадлежностите към него за 
професионална употреба са редовно 
подлагани на проверки.

За тази цел те установят системи за 
издаване на сертификати, 
предназначени за проверка на 
инспекциите.

Or. de

Обосновка

Incentive schemes are more likely to persuade users to agree to equipment inspections than 
compulsory measures.
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Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 167
Член 8, параграф 1 a (нов)

1a. Този член не се прилага за ръчно 
оборудване за малки обеми като 
раници с пулверизатори и уреди за 
плевене. 

Or. en

Обосновка

Given the numbers and types of sprayers involved, ranging from knapsack sprayers to "weed 
wipers" and the current definition of pesticide application equipment covering any equipment 
designed to apply pesticides the costs and administrative burden of testing every single 
handheld sprayer would be hugely disproportionate to the environmental benefits.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 168
Член 8, параграф 1 a (нов)

1a. Държавите-членки могат да 
допуснат изключение от разпоредбите 
на настоящия член във връзка с 
оборудване, чиито проверки
представляват в административно 
отношение тежест, която е 
несъразмерна с мащаба на 
опасностите, свързани с използването 
на това оборудване.

Or. fr

Обосновка

Where small items of equipment are concerned the inspection formalities may be out of 
proportion to the hazards which such equipment may present.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 169
Член 8, параграф 2, алинея 1
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2. Инспекциите имат за цел да проверят 
дали оборудването за прилагане на 
пестициди и аксесоарите към него 
отговарят на основните изисквания за 
здравето и безопасността и на тези за 
околната среда, изброени в Приложение 
II.

2. Проверките имат за цел да установят
дали оборудването за прилагане на 
пестициди и принадлежностите към 
него отговарят на основните изисквания 
за здравето и безопасността и 
изискванията за околната среда.

Or. de

Обосновка

Follow-up amendment in line with the deletion of Annex II.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 170
Член 8, параграф 3

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

заличава се

Or. de

Обосновка

In keeping with the subsidiarity principle, this specific provision is unnecessary.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 171
Член 8, параграф 3

3. В срок от пет години от датата, 
посочена в член 20, параграф 1, 
държавите-членки следят за това, 
оборудването за прилагане на пестициди 

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

и принадлежностите към него за 
професионална употреба да бъдат 
проверени поне веднъж и за това само 
успешно преминали проверките 
оборудване за прилагане на пестициди и 
принадлежности към него да бъдат 
използвани за професионални цели. 
Впоследствие трябва да се провеждат 
задължителни проверки поне веднъж 
годишно и следва да се разгледа и 
възможността за случайни проверки.

Or. en

Обосновка

Spraying pesticides is a hazardous activity and therefore all application equipment and 
accessories for professional use should be tested on a regular basis as damage could occur to 
the equipment at any time, (even shortly after it may have passed one test and long before 
another). Compulsory testing of at least once a year, as well as the possibility of random 
testing should be required after the initial inspection, which should be within two years from 
the date referred to in Article 20(1).

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 172
Член 8, параграф 3

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

3. В срок от пет години от датата, 
посочена в член 20, параграф 1, 
държавите-членки следят за това 
оборудването за прилагане на пестициди 
и принадлежностите към него за 
професионална употреба да бъдат 
проверени поне веднъж и за това само 
успешно преминали проверките
оборудване за прилагане на пестициди и 
принадлежности към него да бъдат 
използвани за професионални цели. 
Впоследствие трябва да се провеждат 
задължителни проверки най-малко 
веднъж на всеки пет години.

Or. en
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Обосновка

After the initial test within 5 years of the date referred to in article 20(1) there should be 
provisions for further testing every 5 years The Commission proposal is silent on this.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 173
Член 8, параграф 3

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

3. В срок от пет години от датата, 
посочена в член 20, параграф 1, 
държавите-членки следят за това 
инсталациите за извършване на 
проверки на оборудването за прилагане 
да бъдат одобрени и да са налице 
навсякъде в съответния селски район.

В срок от седем години от датата, 
посочена в член 20, параграф 1, 
държавите-членки следят за това
оборудването за прилагане на пестициди 
и принадлежностите към него за 
професионална употреба да бъдат 
проверени поне веднъж, и за това само 
успешно преминали проверките
оборудване за прилагане на пестициди и
принадлежности към него да бъдат 
използвани за професионални цели.

Or. fr

Обосновка

Le degré d’exigence de l’annexe II est très élevé et de telles inspections ne pourront avoir lieu 
que sur des bancs d’essai. Aujourd’hui, de telles installations n’existent pas en nombre 
suffisant dans les Etats membres, et ne sont pas homologuées. 
Il convient donc, pour la bonne applicabilité de l’article 8, paragraphe 3, de prévoir d’abord 
la mise en place des installations d’inspection, avant d’imposer l’inspection du matériel. 
De plus, un délai de sept ans pour l’inspection du matériel est raisonnable, dans la mesure où 
le niveau d’exigence étant élevé, le coût d’acquisition d’un équipement adéquat est très lourd 
pour les petites exploitations agricoles et viticoles.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 174
Член 8, параграф 4

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Superfluous.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 175
Член 8, параграф 5

5. Комисията може, съгласно 
процедурата, посочена в член 18, 
параграф 3, да промени Приложение I, 
за да го адаптира към научно-
техническия прогрес.

заличава се

Or. de

Обосновка

Follow-up amendment in line with the deletion of Annex II.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 176
Член 9, параграф 1

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

1. Държавите-членки забраняват 
въздушното пръскане при условията, 
посочени в параграфи 2-7.

Or. fr
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Обосновка

La mesure d’interdiction des pulvérisations aériennes a mise à mal car la Commission 
propose des dérogations sans les encadrer strictement. 

Parmi ces dérogations il est question du fait qu’il ne doit pas y avoir « d’autres solutions 
viables ». La viabilité des alternatives inclut la viabilité économique, ce qui signifie qu’il 
serait possible de demander une dérogation uniquement sur des considérations économiques. 
La pulvérisation aérienne ne devrait pas être possible uniquement parce que c’est la solution 
la moins coûteuse. 

De plus, l’évaluation comparative du risque devrait être entreprise en incluant tous les 
impacts potentiels sur la santé et sur l’environnement, par exemple les effets sur la 
biodiversité, les effets sur la ressource en eau potable.

Afin que le principe de l’interdiction ne puisse être contourné, la seule dérogation possible 
est celle relative à des terrains non accessibles pour les engins de pulvérisation terrestre. 
Toutefois, il convient aussi d'encadrer et de limiter le recours à la pulvérasation aérienne 
dans ce cas de dérogation.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 177
Член 9, параграф 1

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

1. Държавите-членки разрешават
въздушното пръскане в съответствие с 
параграфи 2-5.

Or. de

Обосновка

Für ein generelles Verbot der Ausbringung von Pestiziden aus der Luft, wie in Artikel 9 
vorgeschlagen, gibt es keine fachliche Begründung. Für bestimmte Sonderkulturen in 
zahlreichen Regionen Europas hat das Sprühen aus der Luft eine lange Tradition, wie z. B. im 
Weinbau in Steillagen. Das landgestützte Ausbringen von Pestiziden ist mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden. Darüber hinaus ermöglicht das Sprühen aus 
der Luft leicht kontrollierbaren und reduzierten Einsatz von Pestiziden und 
Pflanzenschutzmitteln. Nach Untersuchungen in Steillagen von Weinbergen in Deutschland 
ist die Menge der ausgebrachten Pestizide erheblich niedriger als bei individueller 
landgestützter Ausbringung. Durch nationale Regelungen werden bereits heute Abstände zur 
Wohnbebauung, Anmeldepflichten, Genehmigungspflichten, die Sperrung von Straßen und 
witterungsbedingte Vorgaben so angewandt, dass eine erhöhte Gefährdung der Umwelt und 
des Menschen weitgehend ausgeschlossen werden kann. Im Übrigen liegt es in der 
Entscheidung der Mitgliedstaaten anhand des Kriterienkatalogs von Artikel 9 Kulturpflanzen, 
Gebiete und besondere Auflagen zu genehmigen.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 178
Член 9, параграф 1

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

1. Държавите-членки забраняват
всякакъв вид въздушно пръскане.

Or. en

Обосновка

Considering it has been accepted by the Commission that aerial spraying has the potential to 
cause significant adverse impacts on human health then there should be a complete ban on 
aerial spraying without any derogations. 

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Christofer Fjellner

Изменение 179
Член 9, параграф 2

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

заличава се

Or. xm

Обосновка

As per justification for Article 9, paragraph 1. (Caroline Lucas)

It is impossible for Member States to name all the crops and areas concerned in advance or 
to say under which particular conditions aerial spraying may be authorised. Derogations 
should instead by granted in accordance with Article 9(4). (Christofer Fjellner)

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 180
Член 9, параграф 2
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2. Държавите-членки определят и 
обявяват за кои растения, площи и при 
какви специални изисквания за 
прилагане може да се разреши 
въздушно пръскане, чрез дерогация от 
параграф 1. 

4. Изключения могат да се допуснат
единствено когато са изпълнени 
следните условия:

а) зоната, в която трябва да се проведе 
въздушното пръскане, не е достъпна за 
наземни разпръскващи машини поради 
естеството на терена; 
б) за използваните пестициди трябва 
да има изрично разрешение за въздушно 
пръскане;
в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посоченото в член 5, 
параграф 2, свидетелство.
Въздушното пръскане не може да се 
проведе, ако е налице което и да е от
следните условия:
а) вали дъжд,
б) има вятър със скорост над 20 км/ч,
в) растителните култури в 
труднодостъпните площи се намират 
на разстояние по-малко от 200 метра 
от жилища или зони на активност 
(икономически, търговски или 
развлекателни дейности, паркове и 
градини), 
г) растителните култури в 
труднодостъпните площи се намират 
на разстояние по-малко от 150 метра 
от каквато и да е магистрала. 

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1)
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Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 181
Член 9, параграф 2

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

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

Or. de

Обосновка

See justification for the amendment to Article 9(1).

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 182
Член 9, параграф 3

3. Държавите-членки определят 
органите, компетентни да 
предоставят право на изключение, и 
информират Комисията за това.

заличава се

Or. en

Обосновка

As per justification for Article 9, paragraph 1.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 183
Член 9, параграф 3

3. Държавите-членки определят органите, 
компетентни да предоставят право на
изключение, и информират Комисията за 
това.

3. Държавите-членки определят органите, 
компетентни да издават разрешителни, 
и информират Комисията за това.

Or. de
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Обосновка

See justification for the amendment to Article 9(1).

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 184
Член 9, параграф 3

3. Държавите-членки определят органите, 
компетентни да предоставят право на 
изключение, и информират Комисията за 
това. 

3. Държавите-членки определят органите, 
компетентни да извършват наблюдение
на въздушното пръскане, и информират 
Комисията за това.

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1).

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Изменение 185
Член 9, параграф 4

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

заличава се

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни 
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната 
среда в сравнение с наземното 
прилагане на пестициди
б) за използваните пестициди трябва 
да има изрично разрешение за въздушно 
пръскане
в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посочения в член 5, 
параграф 2 сертификат. 
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В разрешението се посочват мерките, 
необходими за предупреждение на 
жители, минувачи и за опазване на 
околната среда в близост до 
обработваната площ.

Or. en

Обосновка

As per justification for Article 9, paragraph 1. (Caroline Lucas)

Arial spraying should be banned without derogations. (Margrete Auken and others)

In support of a general ban without derogations. (Kathy Sinnott)

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 186
Член 9, параграф 4

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

4. Професионален потребител, който 
желае да прилага пестициди чрез 
въздушно пръскане, подава до 
компетентния орган, шест седмици 
преди планирания период на въздушно 
пръскане, уведомление, касаещо 
засегнатата площ (точно 
местонахождение и размер), видовете 
засегнатите култури, видовете 
пестициди, които ще бъдат 
използвани, земеделския 
производители, изискал въздушно 
пръскане, доставчика на услуги, който 
ще проведе въздушното пръскане, типа 
и регистрационния номер на 
машината/въздухоплавателното 
средство  и мястото на регистрация, 
както и планирания период на 
пръскане.

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни 
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната 

Периодът на пръскане не обхваща 
повече от две календарни седмици.
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среда в сравнение с наземното 
прилагане на пестициди
б) за използваните пестициди трябва 
да има изрично разрешение за въздушно 
пръскане

Уведомлението съдържа поне следната 
информация, засягаща земеделския 
производител, който е изискал 
пръскането, и доставчика, който 
извършва въздушното пръскане: имена, 
адреси, телефонни номера, номерата 
на факсове, адреси за електронна поща 
и интернет сайтове на земеделския 
производител и на доставчика, 
извършващ пръскането (ако има 
такива интернет сайтове).

в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посочения в член 5, 
параграф 2 сертификат. 
В разрешението се посочват мерките, 
необходими за предупреждение на 
жители, минувачи и за опазване на 
околната среда в близост до 
обработваната площ.

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1).

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 187
Член 9, параграф 4

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

4. Разрешителни могат да бъдат 
издавани единствено ако са налице
следните условия:

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

а) няма надеждни, приемливи от 
икономическа гледна точка алтернативи 
или са налице ясни предимства по 
отношение на намалено въздействие
върху здравето и околната среда в 
сравнение с наземното прилагане на 
пестициди.

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

б) за използваните пестициди трябва да 
има изрично разрешение за въздушно 
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пръскане пръскане;
в) операторът, който извършва 
въздушното пръскане, трябва да 
притежава посочения в член 5, параграф 2 
сертификат. 

в) пилотът или операторът, който 
подготвя и извършва въздушното 
пръскане, трябва да притежава 
посоченото в член 5, параграф 2 
свидетелство.

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

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

Or. de

Обосновка

See justification for the amendment to Article 9(1).

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 188
Член 9, параграф 4

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

4. За въздушно пръскане се издава 
разрешително единствено при следните 
условия:

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

а) няма надеждни алтернативи или са 
налице ясни предимства по отношение на 
намалено въздействие върху здравето и 
околната среда в сравнение с наземното 
прилагане на пестициди.

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

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

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

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

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

ва) трябва да бъдат предприети всички 
необходими мерки с цел да се осигури 
навременно предупреждение за жители, 
минувачи и за опазване на околната среда 
в близост до обработваната площ.
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вб) компетентните органи се 
уведомяват предварително за 
въздушното пръскане и по 
целесъобразност те издават 
разрешително за извършването му.

Or. fr

Обосновка

The decision to introduce an authorisation or notification procedure is left to the Member 
States’ discretion. In any event, spraying is admissible only if the provisions laid down in 
paragraph 4 are complied with. Furthermore, the Commission proposal was needlessly 
bureaucratic.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 189
Член 9, параграф 4, буква a)

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

а) няма надеждни алтернативи или са 
налице ясни предимства по отношение на 
намалено въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда в сравнение с 
наземното прилагане на пестициди;

Or. pl

Обосновка

Necessary clarification.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 190
Член 9, параграф 4, буква a) до в)

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

a) няма надеждни алтернативи 

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

има изрично разрешение за въздушно 
пръскане

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

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

ва) обработваната площ не е в 
непосредствена близост до обществени 
места или жилищни райони и няма 
последствия за здравето на жителите 
или минуващите.

Or. en

Обосновка

In support of a general ban of aerial spraying practice with derogations clearly defined.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 191
Член 9, параграф 4, буква б)

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

б) за използваните пестициди трябва да 
има изрично разрешение за въздушно 
пръскане; веществата, класифицирани
като силно токсични (R50) за водните 
организми, не се разрешават за 
въздушно пръскане 

Or. en

Обосновка

Substances should be authorised with special precaution for aerial spraying. Pollution to the 
aquatic environment due to drifts should be minimised, that is why certain hazardous 
substances should not be used for aerial spraying.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 192
Член 9, параграф 4, букви вa) и вб) (нови)

ва) въздухоплавателното средство е 
оборудвано с най-добрата налична 
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технология за намаляване на 
разпръскването (например дюзи за 
ниско разпръскване) 
вб) социално-икономическите ползи и 
ползите за околната среда надвишават
възможните въздействия върху
здравето на жителите и минувачите

Or. en

Обосновка

In support of a general ban with derogations clearly defined.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská

Изменение 193
Член 9, параграф 4, буква вa) (нова)

ва) няма въздействия върху жителите 
и минувачите 

Or. en

Обосновка

Derogations should not be possible if the health of residents or bystanders is affected 
negatively.

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 
Musacchio + Kathy Sinnott

Изменение 194
Член 9, параграф 5

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

заличава се

Or. en
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Обосновка

As per justification for Article 9, paragraph 4.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 195
Член 9, параграф 5

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

5. Компетентният орган взема 
решение по отношение на 
уведомлението за въздушно пръскане и 
го изпраща до уведомяващия в най-
кратки срокове. 

Решението за въздушно пръскане се 
публикува в най-кратки срокове на 
интернет сайтовете на 
компетентния орган, на 
министерството или 
администрацията, към които 
принадлежи, на министерството на 
земеделието, на министерството 
околната среда, както и на интернет 
сайтовете на заинтересованите
местни и регионални органи. 
То трябва да бъде обявено по видим и 
ясен начин в помещенията на 
публичните администрации и на 
магазините и предприятията в 
местностите, засегнати от 
въздушното пръскане. 
В рамките на периметър от един 
километър, обхващащ полетата, 
засегнати от въздушното пръскане, се 
поставят надписи, указващи периода 
на въздушно пръскане и засегнатите 
полета или площи.
Лицата, живеещи в параметъра, 
указан в предишния параграф, биват 
уведомявани относно въздушното 
пръскане в най-кратки срокове, 
посредством разпространяване на 
документ, съдържащ информацията, 
указана в параграф 4, и условията, 
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указани в параграф 2.

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1).

Изменение, внесено от Irena Belohorská

Изменение 196
Член 9, параграф 5

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

5. Професионален потребител, който 
желае да прилага пестициди чрез 
въздушно пръскане, подава молба до 
компетентния орган, придружена от 
информация, доказваща, че посочените в 
параграф 4 условия са изпълнени. 
Уведомлението съдържа информация 
за времето на пръскането, за 
количествата и за вида на прилаганите 
пестициди. 

Or. en

Обосновка

The public should be fully informed about the time of spraying, the amounts and the type of 
pesticides applied in order to be able to protect themselves from the risk of exposure.

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Werner Langen + Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio + Kathy Sinnott

Изменение 197
Член 9, параграф 6

6. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения.

заличава се

Or. en

Обосновка

As per justification for Article 9, paragraph 4.
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Изменение, внесено от Frédérique Ries + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman, Anders Wijkman

Изменение 198
Член 9, параграф 6

6. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения.

6. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения и я предоставят на 
разположение на обществеността.

Or. en

Обосновка

The public should have access to information and the competent authorities shall make it 
available. (Frédérique Ries)

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann
Изменение 199

Член 9, параграф 6

6. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения.

6. Професионалните потребители 
дават на компетентния орган 
тридневно предизвестие за извършване 
на въздушно пръскане.

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1).

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 200
Член 9, параграф 6 a (нов)

6a. Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения за период от пет години 
след датата, на която са били 
уведомени за въздушното пръскане.
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Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 9(1).

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 201
Член 9 a (нов)

Член 9a
Наземно пръскане

Земеделските производители 
информират всички съседи, които биха 
могли да бъдат изложени на 
разнасянето на струята преди 
използването на продукта и които са 
пожелали да бъдат информирани 
посредством централизирана 
информационна и сигнализационна 
система.  

Or. en

Обосновка

In the previous article on aerial spraying, provisions are set for warning residents and 
bystanders. Similar provisions have to be set for ground spraying to warn residents. 
Numbering is henceforth changed. 

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 202
Член 10

Член 10
Специални мерки за опазване на 
водната среда
1. Държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, предимство да имат:
а) препарати, които не са опасни за 

заличава се
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водната среда
б) най-ефикасните техники за 
прилагане, включително използването 
на техника за ниско разпръскване.
2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни 
зони, където не трябва да се прилагат 
или съхраняват пестициди, на 
територии по протежение на течащи 
води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени 
за извличане на питейна вода в 
съответствие с член 7, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО. 
Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете 
от замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.
3. Държавите-членки следят за 
вземането на подходящи мерки за 
ограничаване на разпръскването по 
въздуха на пестициди, най-малко върху 
разположени непосредствено по 
протежение на течащи води 
вертикални култури, включително 
овощни градини, лозя и хмелни 
насаждения.
4. Държавите-членки следят 
прилагането на пестициди да се 
намали, доколкото е възможно, или да 
се прекрати, по целесъобразност, върху 
или по протежение на пътища, 
железопътни линии, силно 
пропускливи повърхности или друга 
инфраструктура, разположена в 
близост до повърхностни или 
подпочвени води, или върху 
непромокаеми повърхности, при които 
има голяма опасност от оттичане в 
повърхностните води или в 
канализационните мрежи.

Or. de
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Обосновка

Artikel 10 ist zu streichen, da es sich hierbei um zulassungsrelevante Fragen handelt, die im 
Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch festgelegt 
werden. Eine wie in Artikel 10 vorgesehene pauschale Forderung nach Festlegung von 
Pufferbereichen etc. wird den speziellen Anforderungen der verschiedenen Wirkstoffe bzw. 
Pflanzenschutzmittel nicht gerecht.
Bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln müssen die im Rahmen der nationalen 
Pflanzenschutzmittelzulassung festgelegten Anwendungsbestimmungen des spezifischen 
Mittels eingehalten werden. In diesen zulassungsrelevanten Bestimmungen wird unter 
anderem der Abstand zu Gewässern bereits geregelt, so dass die Festlegung in dieser 
Richtlinie zu einer Doppelregulierung führen würde. Ebenso beinhalten die 
Anwendungsbestimmungen die Pflicht zur Verwendung abdriftmindernder Techniken oder 
ähnliches. Somit sind weiterführende Auflagen entbehrlich. Neben diesen spezifischen 
Anwendungsbestimmungen zusätzliche Auflagen zu erteilen, wäre fachlich nicht geboten und 
würde der speziellen Situation vor Ort nicht gerecht werden. Weiterhin wird die 
Pflanzenschutzmittelanwendung in Trinkwasserschutzgebieten bereits durch nationale 
Trinkwasserschutzgebietsverordnungen auf Grundlage der EU-Trinkwasserverordnung 
geregelt und muss an dieser Stelle nicht noch einmal aufgeführt werden. Ebenso werden in 
Zukunft auch die Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme nach der 
Wasserrahmenrichtlinie und der Grundwasserrichtlinie diese Regelungsbereiche aufgreifen.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 203
Член 10, параграф 1, увод

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

1. В срок от две години от влизането в 
сила на настоящата директива, 
държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, предимство да имат:

Or. fr

Обосновка

La proposition de directive préconise la mise en place de bandes tampons qui doivent être 
déterminées « en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones 
à protéger ». Dans un but de renforcement de la protection du milieu aquatique, il y a lieu 
d’aller plus loin et d’obliger les Etats Membres à mettre en place des zones tampons de 10 
mètres minimum dans les champs longeant les cours d’eau, dans les 2 ans de l’entrée en 
vigueur de la directive. Une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau a déjà été 
mise en place dans certains Etats membres, comme au Danemark par exemple. 

De plus, lorsqu’il n’est pas possible de supprimer l’utilisation des pesticides, il y a lieu au 
minimum de réduire sévèrement leur application sur ou le long des routes et des voies ferrées, 
sur les surfaces très perméables ou d’autres infrastructures proches d’eaux souterraines ou 



AM\662795BG.doc 117/204 PE 388.389v01-00

BG

superficielles, ou sur des surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux 
de surfaces ou dans les égouts est élevée. Ces restrictions sont nécessaires en plus de 
l’application des règles de la lutte intégrée contre les nuisibles qui impliquent déjà une 
réduction « autant que possible » de l’utilisation des pesticides. Les règles de l’IPM devraient 
donc déjà constituer la base minimum de toute action contre les nuisibles et être complétées 
par des mesures encore plus restrictives. 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 204
Член 10, параграф 1, увод

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

1. Държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, по-специално такива с 
питейна вода, предимство да имат:

Or. pl

Обосновка

Drinking water resources are of fundamental importance to society. Bodies of drinking water 
should therefore be given special protection. 

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 205
Член 10, параграф 1, увод

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

1. Държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, по-специално 
предназначените да се ползват като 
питейна вода, предимство да имат:

Or. nl

Обосновка

Water bodies intended for use as drinking water require extra protection.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott + Werner Langen

Изменение 206
Член 10, параграф 1, увод и буква a)

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

1.Държавите-членки следят, когато 
пестицидите се използват в близост до 
водни маси, и по-специално водни маси, 
използвани за човешка консумация, 
предимство да имат:

(a) препарати, които не са опасни за
водната среда

(a) продукти, за които няма голяма
опасност да навлязат във водната среда

Or. xm

Обосновка

Water bodies used for drinking water abstraction purposes should particularly be protected 
in order to ensure that objectives set under Article 7 of the WFD relating to the protection of 
water bodies intended for the abstraction of drinking water as well as the 0.1microgram/liter 
values as set by the drinking water directive can be achieved. (Dan Jørgensen and others)

Bodies of water used for human consumption should be subject to special protection in order 
to uphold the provisions of Article 7 of the water framework directive. (Werner Langen)

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 207
Член 10, параграф 1, буква а)

a) препарати, които не са опасни за 
водната среда;

a) продукти, които предизвикват по-
малко опасности за водата;

Or. nl
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Обосновка

De kaderrichtlijn water, de richtlijn biociden, de nieuwe richtlijn prioritaire stoffen in het 
oppervlakte water, de regelgeving inzake drinkwater en nog enkele andere richtlijnen vormen 
reeds een behoorlijk kader inzake de bescherming van het "aquatische milieu". Het lijkt dan 
ook aangewezen dat er eerst in detail onderzocht wordt of het bestaande kader niet reeds 
voldoende bescherming biedt en dat er in deze richtlijn een link gelegd wordt met de 
bestaande wetgevende instrumenten zodat er enkel nieuwe, bijkomende maatregelen 
opgenomen worden.  
Daarenboven zou de term "gevaarlijk" te verregaand zijn omdat "gevaarlijke producten" 
volgens het Gemeenschapsrecht sowiezo niet in de nabijheid van water mogen gebruikt 
worden.

Изменение, внесено от Irena Belohorská

Изменение 208
Член 10, параграф 1, буква a)

a) препарати, които не са опасни за 
водната среда

a) продукти, които са класифицирани 
като безопасни за водната среда в 
съответствие с 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 препарати.

Or. en

Обосновка

For the purposes of clarity, it needs to be precisely defined which substances are classified as 
not dangerous for the aquatic environment.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 209
Член 10, параграф 2, алинея 1

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни зони, 
където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии по 
протежение на течащи води и по-

2. Държавите-членки следят за 
създаването на буферни зони, широки 
най-малко 10 метра,  където не трябва 
да се прилагат или съхраняват пестициди, 
на територии по протежение на течащи 
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специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за извличане 
на питейна вода в съответствие с член 7, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. fr

Обосновка

See Justification to amendment to Article 10(1).

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 210
Член 10, параграф 2, алинея 1

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

2. Държавите-членки следят за 
създаването на буферни зони с ширина 
от най-малко 15 метра, където не 
трябва да се прилагат или съхраняват 
пестициди, на територии по протежение
на течащи води и по-специално в 
съседство със санитарно-охранителни 
зони, учредени за извличане на питейна 
вода в съответствие с член 7, параграф 3 
от Директива 2000/60/ЕО.

Or. en

Обосновка

Buffer zones should have a minimum size of 15 metres where the use of pesticides should be 
prohibited. Pesticides should be prohibited in permeable areas were the risks of run-off and 
leaching are the greatest.

Изменение, внесено от Ambroise Guellec

Изменение 211
Член 10, параграф 2, алинея 1

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни зони, 
където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии по 
протежение на течащи води и по-

2. Държавите-членки предприемат 
необходимите действия за защитата 
на водни маси, по-специално, като 
следят за създаването на подходящи 
буферни зони, където не трябва да се 
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специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за извличане 
на питейна вода в съответствие с член 7, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

прилагат или съхраняват пестициди, на 
територии по протежение на течащи води 
и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. fr

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 212
Член 10, параграф 2, алинея 1

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

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни зони, 
където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии в 
близост до жилищни райони, течащи 
води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО.

Or. nl

Обосновка

For residential areas, clean water is essential. They should therefore also be mentioned in the 
text.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 213
Член 10, параграф 2

2. Държавите-членки следят за 
създаването на подходящи буферни зони, 
където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии по 
протежение на течащи води и по-
специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за извличане 

2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия за защитата на 
водни маси, по-специално, като следят 
за създаването на подходящи буферни 
зони, където не трябва да се прилагат или 
съхраняват пестициди, на територии по 
протежение на течащи води и по-
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на питейна вода в съответствие с член 7, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за извличане 
на питейна вода в съответствие с член 7, 
параграф 3 от Директива 2000/60/ЕО.

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете 
от замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

Or. fr

Обосновка

This amendment strengthens the link between the Framework Directive on water and this 
Directive.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 214
Член 10, параграф 2

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

2. В срок от една година от влизането в 
сила на настоящата директива 
държавите-членки следят за създаването 
на зони, в които пръскането е 
забранено, с ширина от най-малко 100 
метра, където не трябва да се прилагат 
или съхраняват пестициди, на територии 
по протежение на или близо до течащи 
води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО.

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете 
от замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested for Recital 11. Pesticides have been shown to 
travel considerable distances which can result in surface water and groundwater being at risk 
of contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution of the aquatic 
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environment substantial measures must be introduced. 

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, 

Изменение 215
Член 10, параграф 2

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

2. Държавите-членки следят за 
създаването на буферни зони, широки 
най-малко 10 метра,  където не трябва 
да се прилагат или съхраняват пестициди, 
на територии по протежение на течащи 
води и по-специално в съседство със 
санитарно-охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в съответствие 
с член 7, параграф 3 от Директива 
2000/60/ЕО.

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете от 
замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете от 
замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

В допълнение, държавите-членки 
следят в санитарно-охранителни зони, 
учредени за извличане на питейна вода 
в съответствие с член 7, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО, да се вземат 
допълнителни мерки за 
предотвратяване на замърсяването на 
водата с пестициди, включително при 
необходимост по-строги ограничения 
за използването на някои 
високорискови продукти, засилено 
използване на буферни зони, специално 
обучение и осведоменост на 
консултанти и оператори за дейности 
по пръскане и строго прилагане на най-
добри практики при пълнене, смесване 
и изхвърляне на пестициди.

Or. en

Обосновка

Buffer zones should be at least 10 meters to ensure a general minimum protection of water 
courses and bodies. However, although buffer zones are necessary, they are not sufficient to 
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address the problems of the proven routes of pesticides to water. They will not necessarily 
prevent leaching through field drains or surface run-off which is one of the main pathways. It 
is therefore important that other measures be implemented to ensure that the objectives set in 
article 7 (3) of the Water Framework Directive can be adequately achieved and ensure 
protection of water bodies intended for drinking water abstraction.

Изменение, внесено от Irena Belohorská

Изменение 216
Член 10, параграф 2, алинея 2

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете от 
замърсяване и селскостопанските 
характеристики на засегнатата площ.

Големината на буферните зони се 
определя в зависимост от рисковете от 
замърсяване и селскостопанските и 
климатичните характеристики на 
засегнатата площ.

Or. en

Обосновка

Not only agricultural, but also weather conditions must be taken into consideration.

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde

Изменение 217
Член 10, параграф 2, алинея 2 a (нова)

Държавите-членки могат да уточнят 
какви свободни от пестициди зони 
считат за необходими за опазване на 
ресурсите от питейна вода. Такива 
свободни от пестициди зони могат да 
покриват цялата държава-членка. 

Or. da

Обосновка

It is important to ensure that the victory won in the groundwater directive is carried forward 
into this directive in order to ensure the availability of drinking water.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 218
Член 10, параграф 2, алинея 2 a (нова)
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Санитарно-охранителни зони, 
учредени за извличане на питейна вода 
в съответствие с член 7, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО, са с размер, 
който компетентният национален 
орган счете за необходим за опазване на 
запасите от питейна вода и могат да 
покриват цялата територия на дадена 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

The Water Framework Directive (article 7) provides for the introduction of safeguard zones 
to protect drinking water bodies. Following the agreement between Parliament and Council 
on the Ground Water Directive (2006/118/EC) it was made clear that in special cases such 
zones could cover the whole territory of a Member State. This was done to provide the 
necessary protection particularly in cases where groundwater is abstracted and used 
uncleansed as drinking water and this amendment simply introduces the formulation from the 
Ground Water Directive with regard to the dimensions of such safeguard zones.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 219
Член 10, параграф 3

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

3. Държавите-членки следят за вземането 
на подходящи мерки за ограничаване на 
разпръскването по въздуха и
транспортирането на дълги 
разстояния на пестициди, най-малко 
върху разположени непосредствено по 
протежение на или в близост до течащи 
води вертикални култури, включително 
овощни градини, лозя и хмелни 
насаждения, като следят в такива 
райони да се забрани използването на 
пестициди и да се използват 
нехимически заместители.

Or. en

Обосновка

Pesticides have been shown to travel considerable distances which can result in water 
courses being at risk of contamination from a number of sources. Therefore to avoid pollution 
of the aquatic environment substantial measures must be introduced.
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Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 220
Член 10, параграф 3

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

3. Държавите-членки следят за вземането 
на подходящи мерки за ограничаване на 
разпръскването по въздуха на пестициди, 
непосредствено по протежение на течащи 
води.

Or. sv

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 221
Член 10, параграф 4

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

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

Or. pl

Обосновка

Loose rocks favour the penetration of various substances and rainwater into the lower strata. 
For example, sandy ground facilitates the migration of compounds dissolved in water deep 
into the soil, as opposed to clayey soil, which is only slightly permeable.

Steeply inclined slopes accentuate leaching and runoff – particularly after fierce downpours –
of mixtures of earth particles and any fertilisers and plant protection products including 
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pesticides that have been used, to lower parts of slopes used for farming or into surface 
water.

Изменение, внесено от Anne Ferreira, Marie-Noëlle Lienemann

Изменение 222
Член 10, параграф 4

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

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

Or. fr

Обосновка

See Justification to amendment to Article 10(1).

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 223
Article 10, paragraph 4

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

4. Държавите-членки следят прилагането 
на пестициди да се прекрати върху или по 
протежение на пътища, железопътни 
линии, силно пропускливи повърхности 
или друга инфраструктура, разположена в 
близост до повърхностни или подпочвени 
води, или върху непромокаеми 
повърхности, при които има голяма 
опасност от оттичане в повърхностните 
води или в канализационните мрежи. Във 
всички посочени зони следва да се 
използват нехимически заместители.
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Or. en

Обосновка

To eliminate pollution of these areas non-chemical alternatives should be used.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer

Изменение 224
Член 10, параграф 4

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

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

Or. en

Обосновка

To eliminate pollution of these areas non-chemical alternatives should be used. 

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 225
Член 10, параграф 4

4. Държавите-членки следят прилагането 
на пестициди да се намали, доколкото е 
възможно, или да се прекрати, по 
целесъобразност, върху или по 
протежение на пътища, железопътни 

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

близост до повърхностни или подпочвени 
води, или върху непромокаеми 
повърхности, при които има голяма 
опасност от оттичане в повърхностните 
води или в канализационните мрежи.

Or. en

Обосновка

Amendment consistent with the aim to have a new buffer zone with a minimum width of 15 
metres where the use of pesticides should be prohibited.

Изменение, внесено от Karl-Heinz Florenz

Изменение 226
Член 11
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Член 11
Намаляване на използването на 
пестициди в чувствителни области
Държавите-членки следят, при 
надлежно отчитане на необходимите 
изисквания за хигиената и 
обществената безопасност, за 
приемането на следните мерки:
а) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или 
от чувствителни групи от 
населението, най-малко в паркове, 
обществени градини, спортни 
площадки, училища и игрища.
б) използването на пестициди се 
забранява или ограничава в специални 
защитени зони или други зони, 
посочени с цел установяване на 
необходимите мерки за консервация в 
съответствие с членове 3 и 4 от 
Директива 79/409/ЕИО и членове 6,10 и 
12 от Директива 92/43/ЕИО.
Забраната или ограничаването по 
буква б) може да се основават на 
резултатите от съответни оценки на 
риска. 

заличава се

Or. de

Обосновка

Artikel 11 ist zu streichen, da es sich hierbei einerseits um zulassungsrelevante Fragen 
handelt, die im Rahmen der nationalen Pflanzenschutzmittelzulassung bereits mittelspezifisch 
festgelegt werden. Andererseits werden in Art. 11 Maßnahmen in NATURA 2000 
Schutzgebieten gefordert, die im Rahmen der Managementpläne für die einzelnen 
Schutzgebiete bereits hinreichend und präzise geregelt werden. 
Die angestrebte Einschränkung der Nutzung zugelassener Pflanzenschutzmittel ist sachlich 
nicht geboten und daher nicht akzeptabel. Die Begrenzung der 
Pflanzenschutzmittelanwendungen in so genannten empfindlichen Gebieten impliziert eine 
Gefahr durch die Anwendung dieser Mittel, die aufgrund strenger staatlicher Zulassungs- und 
Anwendungsbestimmungen nicht gegeben ist. Die im Zulassungsprozess festgelegten 
Anwendungsbestimmungen verhindern eine Gefährdung von Menschen und Umwelt. Es muss 
vielmehr sichergestellt werden, dass auch auf außerlandwirtschaftlichen Flächen nur 
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sachkundige Personen nach guter fachlicher Praxis Pflanzenschutzmaßnahmen mit geprüften 
Geräten durchführen. Teilweise kann gerade der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Natura 
2000 Gebieten zwingend notwendig werden, um schützenswerten Ökosystemen oder 
Einzelarten das Überleben zu sichern.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 227
Член 11, увод

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

Държавите-членки следят, въз основа на 
резултатите от съответни оценки на 
риска, за приемането на следните мерки:

Or. de

Обосновка

Any decision to reduce the use of plant protection products in sensitive areas must be based 
on an appropriate risk assessment. The aim should not be to impose a ban, but rather to bring 
about the careful, light use of a given plant protection product, in keeping with the specific 
protection objective.

The regulations governing Natura 2000 sites lay down comprehensive bans and requirements, 
so that any further specific provisions are superfluous, in keeping with the subsidiarity 
principle.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio

Изменение 228
Член 11, увод

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

В срок от две години след влизане в 
сила на настоящата директива 
държавите-членки следят, при 
надлежно отчитане на необходимите 
изисквания за хигиената и обществената 
безопасност, за приемането на следните 
мерки:

Or. en
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Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 229
Член 11, увод

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

В срок от две години след влизане в 
сила на настоящата директива 
държавите-членки следят, при надлежно 
отчитане на необходимите изисквания за 
хигиената и обществената безопасност, за 
приемането на следните мерки:

Or. fr

Обосновка

The proposal for a directive recommends that the use of pesticides should be ‘prohibited or 
restricted to the minimum necessary’ in areas deemed sensitive on account of the presence of 
the general public or of populations at risk, such as children. The use of pesticides in such 
areas should be banned either entirely or within at least 200 metres of the areas in question.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Изменение 230
Член 11, увод

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

В срок от една година след влизане в 
сила на настоящата директива 
държавите-членки следят, при надлежно 
отчитане на необходимите изисквания за 
хигиената и обществената безопасност, за 
приемането на следните мерки:

Or. en

Обосновка

The Commission has acknowledged that risks from exposure to pesticides in areas used by the 
general public are high. Therefore pesticide use should be prohibited in and around any area 
where members of the public may be exposed, especially if living near treated areas. 
Pesticides can travel vast distances and some US states have no-spray zones of up to 2.5 
miles around schools. Therefore substantial legislative measures must be introduced to 
prevent public exposure and protect vulnerable groups.



AM\662795BG.doc 133/204 PE 388.389v01-00

BG

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 231
Член 11, буква a)

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

Използването на пестициди се ограничава 
до необходимия минимум или се 
забранява в зони, използвани редовно от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, най-малко в 
паркове, обществени градини, спортни 
площадки, училищни комплекси и игрища.

Or. de

Обосновка

Any decision to reduce the use of plant protection products in sensitive areas must be based 
on an appropriate risk assessment. The aim should not be to impose a ban, but rather to bring 
about the careful, light use of a given plant protection product, in keeping with the specific 
protection objective.

The regulations governing Natura 2000 sites lay down comprehensive bans and requirements, 
so that any further specific provisions are superfluous, in keeping with the subsidiarity
principle.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 232
Член 11, буква a)

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

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

Or. de

Обосновка

Follow-up amendment in keeping with the deletion of Annex II.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 233
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, по-специално 
деца, най-малко в жилищни райони, 
паркове, обществени градини, спортни 
площадки, училищни комплекси и игрища, 
и в значими зони, в които пръскането е 
забранено, в т.ч. пространства около 
тези райони, с цел по-специално, макар 
и не единствено, да се защитят
чувствителни групи като бебета, деца, 
бременни жени, лица в напреднала 
възраст и такива със съществуващи 
здравословни проблеми, които може да 
взимат лекарства. Във всички тези
зони следва да се използват 
нехимически заместители.

Or. en

Обосновка

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children, 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in 
some areas in the US.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 234
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, по-специално деца 
най-малко в жилищни райони, паркове, 
обществени градини, спортни площадки, 
училищни комплекси и игрища, както и в 
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значими зони, в които пръскането е 
забранено, в т.ч. пространства около 
тези райони.

Or. en

Обосновка

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children, 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in 
some areas in the US.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 235
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението (по-
специално деца), най-малко в паркове, 
обществени градини, спортни площадки, 
училищни комплекси и игрища и в 
рамките на периметър от най-малко 
200 метра от края на тези райони.

Or. fr

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 236
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки и площадки за отдих, 
училищни комплекси и игрища и в 
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близост до обществени здравни 
заведения (клиники, болници, 
рахабилитационни центрове, курорти, 
хосписи);

Or. pl

Обосновка

Sports grounds are often combined with recreation grounds. Leisure and recreation facilities 
are also used for sporting activities. Such facilities and the people using them should not be 
exposed to pesticide pollution.

Areas where healthcare facilities (clinics, hospitals, sanatoriums, rehabilitation centres, 
hospices, etc.) are located should be protected against the harmful effects of pesticides.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 237
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училищни комплекси и 
игрища; местните жители винаги 
следва да се уведомяват за времето, 
мястото и възможните последици от 
пръскането.

Or. en

Обосновка

All possible instruments should be used in order to avoid the unnecessary pesticide exposure 
of the public.

Изменение, внесено от Frédérique Ries

Изменение 238
Член 11, буква a)

a) използването на пестициди се a) използването на пестициди се 



AM\662795BG.doc 137/204 PE 388.389v01-00

BG

забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 
чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училища и игрища

забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, по-специално 
деца, най-малко в жилищни райони,
паркове, обществени градини, спортни 
площадки, училищни комплекси и игрища, 
както и в буферни зони, в които 
пръскането е забранено, около тези 
райони.

Or. en

Обосновка

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. No-spray zones 
can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in some areas in the U such as 
California.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Roberto Musacchio

Изменение 239
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, най-малко в
жилищни райони, паркове, обществени 
градини, спортни площадки, училищни 
комплекси, игрища и в зона, широка  
най-малко 1500 метра в полета, лозя, 
овощни градини и др. около тези 
райони с цел по-специално, макар и не 
единствено, да се защитят 
чувствителни групи като бебета, деца, 
бременни жени, лица в напреднала 
възраст и такива със съществуващи 
здравословни проблеми, които може да 
взимат лекарства. Във всички тези 
зони следва да се използват 
нехимически заместители.

Or. en
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Обосновка

The Commission has acknowledged that risks from exposure to pesticides in areas used by the 
general public are high. Therefore pesticide use should be prohibited in and around any area 
where members of the public may be exposed, especially if living near treated areas. 
Pesticides can travel vast distances and some US states have no-spray zones of up to 2.5 
miles around schools. Therefore substantial legislative measures must be introduced to 
prevent public exposure and protect vulnerable groups.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 240
Член 11, буква a)

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

a) използването на пестициди се 
забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, по-специално 
деца, най-малко в жилищни райони,
паркове, обществени градини, спортни 
площадки, училищни комплекси и игрища, 
както и в значими зони, в които 
пръскането е забранено, около тези 
райони, в т.ч. полета.

Or. en

Обосновка

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as it happens in 
some areas in the US.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 241
Член 11, буква a)

a) използването на пестициди се 
забранява или ограничава до 
необходимия минимум в зони, 
използвани от обществеността или от 

a) използването на пестициди се 
забранява във всички зони, използвани от 
обществеността или от чувствителни 
групи от населението, по-специално 
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чувствителни групи от населението, най-
малко в паркове, обществени градини, 
спортни площадки, училища и игрища

деца, най-малко в жилищни райони,
паркове, обществени градини, спортни 
площадки, училищни комплекси и игрища, 
както и в значими зони, в които 
пръскането е забранено, в т.ч. полета,
около тези райони.

Or. en

Обосновка

Spraying in areas used by the public, in particular by vulnerable groups such as children 
should be prohibited, similarly to what has been approved, for example, for lawns in Canada. 
In other sensitive areas, spraying should be banned or severely restricted. Substantial no-
spray zones should be set around areas used by the public and particularly by sensitive 
population. No-spray zones can be as large as 2.5 miles around schools, as in some areas in 
the US.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 242
Член 11, параграф 1, буква аа) (нова)

аа) Държавите-членки гарантират, че 
съответните буферни зони, където не 
трябва да се прилагат или съхраняват 
пестициди, се създават на територии, 
съседни на упоменатите в буква а). 

Or. nl

Обосновка

Appropriate buffer zones must be indicated for this on the land too.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange + Richard Seeber

Изменение 243
Член 11, параграф 1, буква б)

б) използването на пестициди се 
забранява или ограничава в специални 
защитени зони или други зони, 
посочени с цел установяване на 
необходимите мерки за консервация в 
съответствие с членове 3 и 4 от 

заличава се
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Директива 79/409/ЕИО и членове 6,10 и 
12 от Директива 92/43/ЕИО.

Or. nl

Обосновка

Restriction of crop protection products is already prescribed in Natura 2000 areas; it is 
therefore unnecessary to introduce extra rules in this field. In practice, the Wild Birds and 
Habitats Directives impose severe administrative burdens on businesspeople and farmers, 
and the implementation of the directives in some Member States enormously restricts the 
freedom of movement of those to whom they apply. The paragraph is therefore superfluous 
and can only result in unnecessary debate. (Lambert van Nistelrooij)

See justification to Article 11, introduction (Seeber)

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 244
Член 11, буква б)

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

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

Or. de

Обосновка

See the justification for the amendment to the introduction in Article 11.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Kathy Sinnott + Dan Jørgensen

Изменение 245
Член 11, буква б)

б) използването на пестициди се 
забранява или ограничава в специални
защитени зони или други зони, посочени 
с цел установяване на необходимите 

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

мерки за опазване в съответствие с 
членове 3 и 4 от Директива 79/409/ЕИО и 
членове 6,10 и 12 от Директива 
92/43/ЕИО.

Or. en

Обосновка

see justification to Article 11, point (a).

Изменение, внесено от Roberto Musacchio + Frédérique Ries

Изменение 246
Член 11, буква б)

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

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

Or. en

Обосновка

see justification to Article 9, point (a).

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 247
Член 11, буква б)

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

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



PE 388.389v01-00 142/204 AM\662795BG.doc

BG

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 11, introduction.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 248
Член 11, буква б) 

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

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

Or. en

Обосновка

Pesticide use should be prohibited in special conservation areas to prevent risks and adverse 
impacts of pesticides on birds, wildlife and the wider environment. As an alternative such 
areas should adopt truly sustainable non-chemical and natural methods of pest management. 
This would be more in line with the objectives for sustainable crop protection.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 249
Член 11, параграф 2

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

Забраната по буква б) може да се 
основава на резултатите от съответни 
оценки на риска.

Or. en

Обосновка

see justification to Article 11, letter (b).
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij, Esther de Lange + Werner Langen + 
Richard Seeber

Изменение 250
Член 11, параграф 2

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

заличава се

Or. nl

Обосновка

If Article 11(b) lapses (see Amendment 9), this paragraph will be unnecessary. (Lambert van 
Nistelrooij and others).

See justification to Article 11, introduction (Langen + Seeber)

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Изменение 251
Член 12, параграф 1, буква га) (нова)

га) съхранение и подготовка на 
оборудване за пръскане и химикали

Or. en

Обосновка

It is important that measures cover the whole process.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 252
Член 12, параграф 1

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

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

a) съхранение, работа, разреждане и а) безопасно съхранение, работа, 
разреждане и смесване на пестициди 
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смесване на пестициди преди прилагане преди прилагане
б) работа с опаковки и остатъчни 
количества от пестициди

б) безопасна работа с опаковки и 
остатъчни количества от пестициди

в) обработка на смеси, останали след 
прилагането

в) обработка на смеси, останали след 
прилагането

г) почистване на оборудването, 
използвано за прилагане.

г) подготовка, почистване и съхранение 
на оборудването, използвано за 
прилагане, заедно с приспособления и 
оборудване за пръскане и химикали.

Or. pl

Обосновка

Appropriate treatment and safe storage of pesticide waste are necessary in order to minimise 
the risk of pesticide pollution.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 253
Член 12, параграф 3

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

3. Държавите-членки третират 
пестицидите като особено опасни 
вещества за околната среда и 
човешкото здраве и следят площите за 
съхранение на пестициди да са изградени 
така, че да се предотврати нежелано 
изтичане.

Or. pl

Обосновка

Annex II to the European Parliament and Council Directive on environmental quality 
standards in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC (Annex X) includes 
a number of pesticides in the list of priority hazardous substances.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 254
Член 13, заглавие

Член 13 заличава се
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Интегрирана борба с вредителите

Or. pl

Обосновка

W nowym projekcie dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (COM 
2006/388) jest definicja „zintegrowanego zarządzania szkodnikami”. Jest to staranne 
rozpatrzenie wszelkich dostępnych technik kontroli szkodników, a następnie włączenie 
odpowiednich środków, które hamują rozwój populacji szkodników i utrzymują środki 
ochrony roślin i inne formy interwencji na poziomie uzasadnionym ekonomicznie oraz 
zmniejszają lub minimalizują ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska.

Pojęcie to w takim zakresie stosowane jest w USA, ale nie ma nigdzie na świecie nie 
charakteru normatywnego, ani charakteru obligatoryjnego. Plany wprowadzenia 
„zintegrowanego zarządzania szkodnikami” zgodnie z zapisem w punktach 7 i 8 niniejszego 
artykułu nie mogą być podstawą prawną do jego wdrażania (punkt 2 niniejszego artykułu).

Wobec wirtualnego istnienia definicji (punkt 7 i 8 niniejszego artykułu mówiącego o planach 
tworzenia norm „zintegrowanego zarządzania szkodnikami” ) nie ma sensu powoływanie 
jakichkolwiek ciał nadzorujących zapisów niniejszej dyrektywy, dat wprowadzania tych norm, 
a tym bardziej do zachęcania rolników (punkt 6) do ich wprowadzania dla poszczególnych 
upraw.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 255
Член 13, заглавие

Интегрирана борба с вредителите Интегрирана борба с вредителите и 
биологично земеделие

Or. en

Обосновка

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under 
organic farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a 
further reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool 
for funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in 
IPM techniques and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for 
farmers.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Roberto Musacchio + Hiltrud 
Breyer

Изменение 256
Член 13, параграф 1

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

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

Or. en

Обосновка

IPM should be implemented as fast as possible as a minimum for all agricultural land except 
land under organic farming and targets for the increase of land under organic farming shall 
be set for the reduction of pesticide use and risks. (Dan Jørgensen)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for the reduction 
of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the 
implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM techniques 
and pesticide use reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Kathy 
Sinnott)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for funding the implementation of 
an effective extension service and training of farmers in IPM techniques and pesticide use 
reduction. Advisory services on IPM should be free for farmers. (Roberto Musacchio + 
Hiltrud Breyer).
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Изменение, внесено от Stéphane Le Foll

Изменение 257
Член 13, параграф 1

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

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване на 
нископестицидно земеделие, по-
специално посредством интегрирана 
борба с вредителите и нови, по-
икономични производствени методи, 
които съчетават икономичност и 
защита на екосистемите. 
Пренасочване на преките помощи в 
рамките на общата селскостопанска 
политика може в частност да помогне 
на професионалните потребители на 
пестициди в това да се пренасочват към 
по-екологично използване на всички 
налични мерки за растителна защита, 
като дават предимство на по-ниско 
рискови алтернативи, когато е възможно, 
а в противен случай - на онези продукти 
сред наличните за един и същ проблем с 
вредителите, които имат най-малко 
въздействие върху човешкото здраве и 
околната среда. Опазването на 
възможно най-голямо  биоразнообразие 
е необходимо условие за въвеждането 
на комбинации от култивирани 
растения, които чрез възстановяване 
на екосистемите ще направят 
възможно намаляването на 
използването на пестициди.

Or. fr

Обосновка

Le développement de la poltique agricole commune a favorisé le développement d'une 
agriculture intensive qui pose un certain nombre de problèmes environnementaux menaçant 
l'équilibre de la planète et pouvant parfois altérer la santé humaine. des eforts ont déjà été 
engagés par les agriculteurs pour réduire l'uitlisation de pesticides. Il leur faudra demain 
aller plus loin. Le développement d'une agriculture durable efficace économiquement et sur 
la plan environnemental passe par un changement des modes de production. Certains 
nouveaux modèles de production existent déjà et ont été expérimentés par les agriculteurs 
(agriculture biologique, agriculture de conservation...). La recherche se penche sur ces 
questions. La politique agricole commune doit de plus en plus participer au développment de 
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ces nouveaux modèles. 

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 258
Член 13, параграф 1

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

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

Or. en

Обосновка

Economic instruments are generally the most effective tools in reducing environmental risks. 
A European level tax-levy system can reach to a balanced European pesticide market, and 
can prevent illegal trading.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 259
Член 13, параграф 1

1) Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване на 
нископестицидно земеделие, в т.ч. 

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

вредителите.

Or. de

Обосновка

Incentive schemes are more likely to secure user acceptance of procedures involving lower 
inputs of plant protection products or of integrated plant protection than compulsory 
measures. In addition, attention must be drawn to the fact that the impact of plant protection 
products on human health and the environment will be assessed as part of the authorisation 
procedure. It must be assumed that when properly used authorised plant protection products 
will have no further impact on the area in question.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 260
Член 13, параграф 1

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

1. Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване на 
нископестицидно земеделие, в т.ч.
нехимически методи за борба с 
вредителите, и за гарантиране, че 
професионалните потребители на 
пестициди се пренасочват към по-
екологично използване на всички 
налични мерки за растителна защита, 
като дават предимство на нехимически и 
естествени алтернативи.
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Or. en

Обосновка

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 261
Член 13, параграф 1

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

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

Or. nl

Обосновка

It is important that professional pesticide users should switch as quickly as possible to more 
environmentally-friendly use of the various crop protection measures available.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 262
Член 13, параграф 2

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

поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на 
нехимически методи на растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури.

Or. en

Обосновка

Considering the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as 
detailed more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to 
promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 263
Член 13, параграф 2

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Text already incorporated in paragraph 1.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 264
Член 13, параграф 2

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

2. Държавите-членки създават или 
поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на 
интегрирана борба с вредителите, и 
изготвят описания за всяка 
растителна култура на най-добрите 
практики за интегрирана защита на 
растителната култура, като дават 
приоритет на нехимическата защита 
на растителните култури.
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Or. nl

Обосновка

Best practices relating to non-chemical methods of crop protection help professional users to 
make environmentally friendly choices of crop protection products.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Изменение 265
Член 13, параграф 2

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

2. Държавите-членки създават или 
поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на 
интегрирана борба с вредителите и
нехимически методи на растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури.

Or. en

Обосновка

EU Directive 91/414/EEC requires that a pesticide shall not be approved unless it has been 
established that there will be “no harmful effect” on humans or animals. Priority should be 
given to non-chemical and natural methods of pest management as the only truly preventative 
and sustainable solution which is obviously more in line with the objectives for sustainable 
crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, insects or 
other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Изменение 266
Член 13, параграф 3

3. По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на свое 
разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в съответствие 
с член 5 и оборудване за мониторинг на 

3. По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на свое 
разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в съответствие 
с член 5 и оборудване за мониторинг на 
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вредителите и за вземане на решения, 
както и консултантски услуги за 
интегрирана борба с вредителите.

вредителите и за вземане на решения, 
както и консултантски услуги за 
интегрирана борба с вредителите и 
нехимически методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 13, paragraph 2

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 267
Член 13, параграф 3

3. По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на свое 
разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в съответствие 
с член 5 и оборудване за мониторинг на 
вредителите и за вземане на решения, 
както и консултантски услуги за 
интегрирана борба с вредителите.

3. По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на свое 
разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в съответствие 
с член 5 и оборудване за мониторинг на 
вредителите и за вземане на решения, 
както и консултантски услуги за 
нехимичедси методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
управление на растителните култури.

Or. en

Обосновка

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 268
Член 13, параграф 4

4. До 30 юни 2013 г. държавите-членки се 
отчитат пред Комисията относно 
прилагането на параграфи 2 и 3 и по-
специално дали са налице необходимите 
условия за прилагане на интегрирана 

4. До 30 юни 2010 г. държавите-членки се 
отчитат пред Комисията относно 
прилагането на параграфи 2 и 3 и по-
специално дали са налице необходимите 
условия за прилагане на нехимически
методи за растителна защита, борба с 



PE 388.389v01-00 154/204 AM\662795BG.doc

BG

борба с вредителите. вредителите и управление на 
растителните култури.

Or. en

Обосновка

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer + Roberto Musacchio + Dan 
Jørgensen + Kathy Sinnott 

Изменение 269
Член 13, параграф 4

4. До 30 юни 2013 г. държавите-членки се 
отчитат пред Комисията относно 
прилагането на параграфи 2 и 3 и по-
специално дали са налице необходимите 
условия за прилагане на интегрирана 
борба с вредителите.

4. До 30 юни 2011 г. държавите-членки се 
отчитат пред Комисията относно 
прилагането на параграфи 2 и 3 и по-
специално дали са налице необходимите 
условия за прилагане на интегрирана 
борба с вредителите.

Or. en

Обосновка

IPM standards should be implemented faster than foreseen by the Commission.(Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer)

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a further 
reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for 
funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM 
techniques and pesticide use reduction. (Roberto Musacchio)

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Kathy Sinnott + Margrete Auken, Hiltrud Breyer + 
Roberto Musacchio

Изменение 270
Член 13, параграф 5
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5. Държавите-членки следят най-късно до 
1 януари 2014 г. всички професионални 
потребители на пестициди да прилагат 
общите стандарти за интегрирана борба с 
вредителите.

5. Държавите-членки следят най-късно до 
1 януари 2012 г. всички професионални 
потребители на пестициди да прилагат 
общите и специфични за отделните 
растителни култури стандарти за 
интегрирана борба с вредителите.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 14, paragraph 1 (Dan Jørgensen, Kathy Sinnott).

IPM standards should be implemented faster than foreseen by the Commission. (Margrete 
Auken, Hiltrud Breyer) 

IPM should be implemented as a minimum for all agricultural land except land under organic 
farming. Targets for the increase of land under organic farming shall be set for a further 
reduction of pesticide use and risks. A tax/levy on pesticides should be a used as a tool for 
funding the implementation of an effective extension service and training of farmers in IPM 
techniques and pesticide use reduction. (Roberto Musacchio)

Изменение, внесено от Richard Seeber + Frieda Brepoels + Christofer Fjellner

Изменение 271
Член 13, параграф 5

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

заличава се

Or. xm

Обосновка

Die Anwendung der Normen des integrierten Pflanzenschutzes ist schon in Artikel 52 der 
Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel geregelt und braucht hier 
nicht extra angeführt werden.(Richard Seeber)

Een harmonisatie van de IPM normen zal leiden tot een verbetering van de 
concurrentiepositie van de landbouwers. In de huidige formulering van het artikel is bepaald 
dat de algemene criteria voor de IPM normen later zullen vastgesteld worden maar dat deze 
wel uiterlijk eind 2014 geïmplementeerd dienen te zijn. Vandaar dat het meer aangewezen is 
deze timing later vast te stellen, zodat de Lidstaten beter kunnen inschatten waar ze aan 
beginnen? (Frieda Brepoels)
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Integrerat växtskydd är mycket viktigt då det begränsar användningen av kemiska 
växtskyddsmedel till vad som är absolut nödvändigt. Det är därför även av stor vikt att skapa 
förutsättningar för användare att tillämpa integrerat växtskydd. Däremot bör inte 
gemensamma standarder för integrerat växtskydd utgöra ett verksamhetskrav eftersom det 
inom gemenskapen finns stora regionala skillnader med skiftande behov av åtgärder för att 
minska miljöpåverkan. Stora administrativa problem och bördor kan även uppstå om 
integrerat växtskydd ska utgöra ett tvärvillkor i den gemensamma jordbrukpolitiken. 
(Christofer Fjellner)

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 272
Член 13, параграф 5

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

5. Държавите-членки следят най-късно до 
1 януари 2011 г. всички професионални 
потребители на пестициди да прилагат 
общите стандарти за нехимически
методи за растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
растителните култури.

Or. en

Обосновка

As per justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 273
Член 13, параграф 6

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Text already incorporated in paragraph 1.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 274
Член 13, параграф 6

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

6. Държавите-членки създават всички 
необходими стимули за насърчаване на 
земеделските производители да прилагат 
специфични за отделните култури 
стандарти, методи и практики за 
нехимически заместители за 
растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
растителните култури.

Or. en

Обосновка

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 275
Член 13, параграф 6

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

6. Държавите-членки създават всички 
необходими стимули, обучение и 
финансови мерки с цел подкрепа на 
земеделските производители в това да 
прилагат специфични за отделните 
култури стандарти на интегрираната 
борба с вредителите.

Or. en

Обосновка

Training schemes and adequate financial support are essential for IPm and organic farming.

Изменение, внесено от Christofer Fjellner + Richard Seeber

Изменение 276
Член 13, параграф 7
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7. Общите стандарти за интегрирана 
борба с вредителите по параграф 5 се 
разработват в съответствие с 
процедурата, посочена в член 52 от 
Регламент (ЕО) No […].

заличава се

Or. sv

Обосновка

Integrated pest management is extremely important as it restricts the use of chemical 
pesticides to the absolutely necessary. It is therefore of great importance to create conditions 
which enable users to apply integrated pest management. On the other hand, general 
standards of integrated pest management should not be made an operational requirement 
since there are wide regional variations in the Community and, therefore, different 
requirements in terms of measures to reduce environmental impact. Major administrative 
problems and burdens may also arise if integrated pest management is to constitute a cross-
compliance condition of the common agricultural policy. (Christofer Fjellner)

The use of integrated pest management standards is already regulated by Article 52 of the 
Regulation on the placing on the market of pesticides and there is no need for an additional 
reference here. (Richard Seeber)

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Изменение 277
Член 13, параграф 7

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

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

Or. enОбосновка

see justification to Article 13, paragraph 1.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 278
Член 13, параграф 7

7. Общите стандарти за интегрирана 
борба с вредителите по параграф 5 се 
разработват в съответствие с 

7. Общите стандарти за нехимически
методи за растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
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процедурата, посочена в член 52 от 
Регламент (ЕО) No […].

растителните култури по параграф 5 
се разработват в съответствие с 
процедурата, посочена в член 52 от 
Регламент (ЕО) No […] и с участие от 
страна на всички съответни 
заинтересовани страни и 
обществеността. 

Or. en

Обосновка

As per justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 279
Член 13, параграф 7

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

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

Or. en

Обосновка

Participation is important for public acceptance of IPM standards.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 280
Член 13, параграф 8

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

заличава се

Or. de
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Обосновка

The introduction of crop-specific standards for integrated pest management valid throughout 
Europe should be rejected, since any such arrangement cannot take proper account of the 
differing local natural and climate-related conditions in Europe and runs counter to the 
understanding of integrated plant cultivation as a concept which makes local circumstances 
the basis for any measure taken.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Kathy Sinnott 

Изменение 281
Член 13, параграф 8

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

8. Специфичните за отделните култури 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите, посочени в параграф 6, 
могат да бъдат разработени в 
съответствие с процедурата по член 6, 
параграф 3 от Директива 98/34/ЕО. 
Насърчава се публичното участие на 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 13, paragraph 1.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans
Изменение 282

Член 13, параграф 8

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

8. Специфичните за отделните култури 
стандарти, методи и практики за 
нехимически заместители за 
растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
растителните култури, посочени в 
параграф 6, могат да бъдат разработени в 
съответствие с процедурата по член 6, 
параграф 3 от Директива 98/34/ЕО и с 
участието на всички съответни 
заинтересовани страни и 
обществеността.

Or. en
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Обосновка

As per Justifications for Article 13, paragraphs 1 and 2.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 283
Член 13, параграф 8

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

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

Or. en

Обосновка

Participation is important for public acceptance of IPM standards.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 284
Член 13, параграф 8

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

8. Специфичните за отделните култури 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите, посочени в параграф 6, 
могат да бъдат разработени в 
съответствие с процедурата по член 6, 
параграф 3 от Директива 98/34/ЕО.
Насърчава се публичното участие на 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Public participation of interested stakeholders is a key issue for good implementation of IPM 
and organic farming.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer
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Изменение 285
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. Минималните изисквания за 
развитието на общи и специфични за 
отделните растителни култури 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите са определени в 
Приложение IIг.

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 286
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. С оглед на въвеждането на 
специфични за растителните култури 
методи и практики за интегрирана 
борба с вредителите и подпомагане на 
развитието на биологичното 
земеделие, държавите-членки 
въвеждат подходяща финансова схема 
въз основа на данъчно облагане на 
продуктите, съдържащи пестициди.

Or. fr

Обосновка

Tax systems have proved to be a good way of reducing pesticide use in a number of EU 
Member States. The Member States must be able to select the system which is best suited to 
their needs.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen 

Изменение 287
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за насърчаване на 
биологичното земеделие и увеличаване 
на дела на земите си, в които се 
прилага биологично земеделие, до 30% в 
срок от 10 години, считано от 
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базисната година. 
Като базисна година се определя 
последната календарна година преди 
влизане в сила на директивата.

Or. en

Обосновка

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 288
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. Минималните изисквания за 
развитието на общи и специфични за 
отделните растителни култури 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите са изброени в  документа, 
съдържащ насоки, в Приложение IIг.

Or. en

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 289
Член 13, параграф 8 б (нов)

8б. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за насърчаване на 
биологичното земеделие и увеличаване 
на дела на земите си, в които се 
прилага биологично земеделие, с оглед 
постигането на следните цели: 
- в 15% от всички обработваеми земи 
да се прилага биологично земеделие в 
рамките на 5 години, считано от 
базисната година;
- в 30% от всички обработваеми земи 
да се прилага биологично земеделие в 
рамките на 10 години, считано от 
базисната година;
Като базисна година се определя 
последната календарна година 
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(считано от м.януари до м.декември) 
преди влизане в сила на директивата.

Or. en

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 290
Член 13, параграф 8 б (нов)

8б. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки с цел насърчаване на 
биологичното земеделие и увеличаване 
на дела на земята, в  която се прилага 
биологично земеделие, с оглед 
постигането на следните цели:
- 15 % от земеделските земи да бъдат 
обвързани с правилата относно 
биологичното земеделие в рамките на 
пет години от влизане в сила на 
настоящата директива; 
- 30% от земеделските земи да бъдат 
обвързани с правилата относно 
биологичното земеделие в рамките на 
десет години от влизане в сила на 
настоящата директива;

Or. fr

Обосновка

Promoting organic farming is also a way of reducing pesticide use and the associated risks to 
human health and the environment.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 291
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. Изискванията, приложими спрямо 
бенефициентите на преки плащания 
по член 3 и Приложение III на 
Регламент (EО) № 1782/2003, се 
считат за спазени по отношение на 
използването на продукти за защита 
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на растителните култури, ако са 
налице доказателства, че е получено 
обучение или повишаване на 
квалификацията съобразно членове 5 и 
6 и е използвано оборудване, съобразено 
с изискванията, посочени в член 8.

Or. nl

Обосновка

One essential precondition for the correct use of crop protection products is relevant 
knowledge and equipment which works properly. Submission of written evidence concerning 
training and the operation of equipment therefore seems sufficient with a view to cross-
compliance. If inspections relating to other rules (cross-checks) nonetheless reveal 
infringements, the punitive measures provided for by Regulation No 1782/2003 will, of 
course, apply.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 292
Член 13, параграф 8 a (нов)

8a. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за насърчаване на 
биологичното земеделие, включително 
посредством обществени поръчки, и 
увеличаване на дела на земите, в които 
се прилага биологично земеделие, с 
оглед постигането на следните цели: 
- в 15% от всички обработваеми земи 
да се прилага биологично земеделие в 
рамките на 5 години, считано от 
базисната година;

- в 30% от всички обработваеми земи 
да се прилага биологично земеделие в 
рамките на 10 години, считано от 
базисната година;

Като базисна година се определя 
последната календарна година 
(считано от м.януари до м.декември) 
преди влизане в сила на директивата.

Or. en
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Обосновка

Self explanatory amendment setting targets in consistency with providing adequate provisions 
and financial support to IPM and organic farming.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 293
Член 13, параграф 8 в (нов)

8в. Държавите-членки осигуряват 
достатъчно финансиране за 
изпълнението на общите и специфични 
за отделните култури стандарти за
интегрирана борба с вредителите и за 
увеличаване на дела на земите, в които 
се прилага биологично земеделие, които 
следва да се финансират от такса
върху продуктите, съдържащи 
пестициди, и други инструменти за 
финансиране.

Or. en

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 294
Глава V, заглавие

Показатели, отчитане и обмен на 
информация

Oтчитане и обмен на информация

Or. de

Обосновка

Simplification and clarification.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio + Anne Ferreira

Изменение 295
Член 14, параграф 1
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1. В съответствие с процедурата по член 
18, параграф 3, Комисията разработва 
хармонизирани показатели за риска.  До 
приемането на тези показатели, 
държавите-членки могат да продължат да 
използват съществуващи национални 
показатели или да приемат други 
подходящи показатели.

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

Or. en

Обосновка

Use targets and indicators should be set in addition to risk targets and indicators

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 296
Член 14, параграф 1

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

1. В съответствие с процедурата по член 
18, параграф 3, Комисията разработва 
хармонизирани показатели за риска. До 
приемането на тези показатели, 
държавите-членки могат да продължат да 
използват съществуващи национални 
показатели или да приемат други 
подходящи показатели, които трябва да 
са в съответствие с изискванията на 
директивата и да са свързани с 
рисковете за здравето и околната 
среда при използването на пестициди.  
Необходимо е участието на 
обществеността, освен всички други 
заинтересивани страни, в 
разработването и установяването на 
национални показатели. Това включва 
изискването за пълен обществен 
достъп до информация с оглед 
улесняване на участието на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested for Recital 15. It has to be made clear to 
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Member States that the national indicators are in relation to both the health and 
environmental risks of pesticide use. It also has to be clear to Member States what the 
requirements are for public participation in the development, setting, workings and 
amendments of national indicators, to be in line with the Spirit of Directive 2003/35/EC 
providing for public participation.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 297
Член 14, заглавие и параграф 1

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

• заличава се

Or. de

Обосновка

Simplification and clarification.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +Anne Ferreira

Изменение 298
Член 14, параграф 2, буква а)

a) изчисляване на общи и хармонизирани 
показатели за риска на национално 
равнище

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

Or. fr

Обосновка
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 299
Член 14, параграф 2, буква в)

в) установяване на приоритетни активни 
вещества или приоритетни култури, или 
неустойчиви практики, които изискват 
специално внимание, или добри 
практики, които могат да бъдат 
представени като примери за постигане 
на целите на настоящата директива за 
намаляване на опасността и на 
зависимостта от продуктите за 
растителна защита.

в) установяване на приоритетни активни 
вещества или приоритетни култури, или 
неустойчиви практики, които изискват 
специално внимание, или добри 
практики, които могат да бъдат 
представени като примери за постигане 
на целите на настоящата директива за 
предотвратяване на рисковете както 
за здравето, така и за околната среда, 
включително опасностите, и на 
зависимостта от пестициди.
популяризиране и насърчаване на 
приемането на нехимически
заместители на продуктите за 
растителна защита.

Or. en

Обосновка

In relation to human health, the risks must be prevented completely not merely reduced. This 
is in line with earlier amendments suggested.

Изменение, внесено от Glenis Willmott, Dan Jørgensen

Изменение 300
Член 14, параграф 2, буква в)

в) установяване на приоритетни активни 
вещества или приоритетни култури, или 
неустойчиви практики, които изискват 
специално внимание, или добри 
практики, които могат да бъдат 
представени като примери за постигане 
на целите на настоящата директива за 
намаляване на опасността и на 
зависимостта от продуктите за 
растителна защита.

в) установяване на приоритетни активни 
вещества или приоритетни култури, или 
неустойчиви практики, които изискват 
специално внимание, или добри 
практики, които могат да бъдат 
представени като примери за постигане 
на целите на настоящата директива за 
намаляване на рисковете както за 
здравето, така и за околната среда, 
включително опасностите, и на 
зависимостта от пестициди.
популяризиране и насърчаване на 
приеманто на нехимически 
заместители на продуктите за 



PE 388.389v01-00 170/204 AM\662795BG.doc

BG

растителна защита.

Or. en

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 301
Член 14, параграф 3

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

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

Or. en

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 

Roberto Musacchio 

Изменение 302
Член 14, параграф 3

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

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

Or. en

Обосновка

This is in line with earlier amendments suggested regarding public and full Stakeholder 
participation. (Lucas)

See justification to Article 14, paragraph 1 (Wijkman + Davies and others).
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Chris 
Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto 

Musacchio +  Anne Ferreira

Изменение 303
Член 14, параграф 4, алинея 1

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

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

Or. en

Обосновка

Use targets and indicators should be set in addition to risk targets and indicators.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 304
Член 14, параграф 5

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Simplification and clarification.

Изменение, внесено от Anne Ferreira + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 
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Wijkman + Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Изменение 305
Член 14, параграф 5

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

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

Or. fr

Обосновка

See Justification to Article 14(1) (Wijkman + Davies and others).

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 306
Член 14, параграф 5 a (нов)

5a. Събирането на данни не може да 
обременява земеделските 
производители и винарските изби в 
Общността с допълнителни 
изисквания, свързани с документация, 
или прекомерни изисквания за 
предоставяне на информация.

Or. fr

Обосновка

Farmers and wine producers are already bound by extensive obligations as regards the 
submission of documents and reports. If a statistical regulation in respect of plant-health 
products were to emerge at some stage in the future, care would have to be taken in order to 
ensure that it did not impose upon farmers and wine producers any additional and 
unreasonable obligations as regards the notification and submission of reports and other 
documents.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 307
Член 14, параграф 5 a (нов)

5a. Държавите-членки следят 
напредъка при намаляването на 
зависимостта от пестициди и 
намаляването на рисковете 
посредством събирането на следната 
информация:
- появата на активни вещества, 
използвани в култури, в земеделски 
продукти и повърхностни води, 
включително морета, в различни 
райони на земеделско производство.
- появата на множество активни 
вещества в земеделски продукти и 
повърхностни води;
- използването на активни вещества 
(кг/хектар) за отделни култури за 
година и постигнатото намаляване за 
всяка година по отношение на 
предхождащата;
- степента на използване на 
интегрирана борба с вредителите и 
използването на нехимически методи и 
практики при културите, както и 
постигнатият напредък за всяка 
година по отношение на 
предхождащата.
Държавите-членки събират следните 
данни, ако те са налице:
- данни относно появата на активни 
вещества във въздуха в различните 
райони на земеделско производство.
- честота на обработване с активни 
вещества за отделни култури и 
постигнатото намаляване за всяка 
година по отношение на 
предхождащата;
Държавите-членки изпращат 
информацията на Комисията.

Or. en
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Обосновка

To monitor the progress of the National use reduction plans in every Member State 
Commission should be provided with information. This enables information exchange 
between Member States and enables Commission to develop instruments for a better 
harmonisation of the reduction of the use of active substances in Member States. This 
information can be used also to learn from best practices, stimulate innovation and help 
farmers to more efficient growing methods and to a better economic performance.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 308
Член 15, заглавие и параграфи - 1 и - 2 (нови)

Съхраняване на документация и 
отчитане

-1. Търговците на пестициди 
съхраняват документация за 
получаване, продажба, доставка и друг 
вид пласиране на всички пестициди или 
оборудване за прилагане на пестициди 
за период от две години.
-2. Всички оператори на пестициди 
пазят дневници, в които записват 
всички приложения на пестициди, кога 
са приложени пестицидите и 
наблюдения относно въздействието на 
тези приложения върху околната 
среда. Тези дневници са на 
разположение на компетентния орган 
за проверка при поискване. 
Компетентният орган изпраща тази 
информация на заинтересованите 
страни, например жители и минувачи.

Or. en

Обосновка

These recordkeeping obligations are already in practise for pesticide operators complying 
with the EUREPGAP standards or IPM standards supported by farmers associations and 
cooperatives all over Europe.
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 309
Член 15

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

На всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните планове за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Държавите-членки докладват 
ежегодно на Комисията относно 
своите национални планове за 
действие.

Or. nl

Обосновка

It is important to indicate the specific timetable for reporting by the Commission and at the 
same time to stipulate within what periods Member States are to report to the Commission.

Изменение, внесено от Anne Ferreira

Изменение 310
Член 15

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

На всеки пет години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
на националните програми за 
действие, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

На всеки три години държавите-
членки предоствят на Комисията 
доклад относно изпълнението на 
своите национални програми за 
действие.

Or. fr
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Обосновка

A regular report on the progress made in the implementation of the rules is the key to 
ensuring that this proposed legislation is a success. It will enable experience to be exchanged 
amongst the Member States and the national programmes to be assessed by the Commission, 
and where necessary it will provide an opportunity for proposing any amendments which may 
be required.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 311
Член 15

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

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

Or. en

Обосновка

A minimum five year frequency gives every parliamentary term the opportunity to overview 
the progress.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 312
Член 15

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

На всеки две години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните планове за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения. Държавите-членки 
преразглеждат своите национални 
планове за действие поне веднъж на 
всеки две години и докладват ежегодно 
на Комисията относно своите
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национални планове за действие. 

Or. en

Обосновка

Considering the risks and potential adverse health impacts of pesticides use, both acute and 
chronic and the acknowledgement by the Commission that there are shortcomings in the 
existing legal framework and that the actual use phase has not been sufficiently addressed,
then Member States need to review national action plans at least once every two years and 
communicate them to the Commission annually to check on any changes or developments.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, 
Roberto Musacchio

Изменение 313
Член 15

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

На всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните планове за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Държавите-членки докладват 
ежегодно на Комисията относно 
своите национални планове за 
действие.

Or. en

Обосновка

A regular reporting on the progress in the implementation is a key for success. This will allow 
the exchange of experiences between MS, the assessment of national action plans by the 
Commission and implementation of amendments if necessary.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman

Изменение 314
Член 15

Отчитане Съхраняване на документация и 
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отчитане

1. Търговците на пестициди 
съхраняват документация за 
получаване, продажба, доставка и друг 
вид пласиране на всички пестициди или 
оборудване за прилагане на пестициди 
за период от две години.
2. Всички оператори на пестициди 
пазят дневници, в които записват 
всички приложения на пестициди, кога 
са приложени пестицидите и 
наблюдения относно въздействието на 
тези приложения върху околната 
среда. Тези дневници са на 
разположение на компетентния орган 
за проверка при поискване.

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

3. На всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните планове за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Or. en

Обосновка

These recordkeeping obligations are already in practice for pesticide operators complying 
with the EUREPGAP standards or IPM standards supported by farmers associations and 
cooperatives all over Europe.

Изменение, внесено от Anne Laperrouze

Изменение 315
Член 15

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

На всеки три години Комисията 
представя на Европейския парламент и на 
Съвета доклад за напредъка в 
прилагането на настоящата директива и 
оценка на националните програми за 
действие, придружени, по 
целесъобразност, от предложения за 
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изменения.

Ежегодно държавите-членки 
предоствят на Комисията доклад 
относно своите национални програми 
за действие.

Or. fr

Обосновка

A regular report on the progress made in the implementation of the rules is the key to success, 
since it will enable experience to be exchanged amongst the Member States. Furthermore, the 
national programmes must be assessed by the Commission and there must be an opportunity 
for proposing amendments.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 316
Член 15

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

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

Or. de

Обосновка

The Council and the European Parliament should receive reports every five years, hence the 
need for this stipulation.

Изменение, внесено от Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Изменение 317
Член 15 a (нов)

Член 15а
Съхраняване на документация

Професионалните потребители на 
продукти за растителна защита 
съхраняват документация за 
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използването на пестициди за период 
най-малко от 10 години след края на 
използването.
Те предоставят съответната 
информация, съдържаща се в тази 
документация, на разположение на  
компетентните органи при поискване. 
Те също предоставят тази 
информация на разположение на съседи 
и жители, търговци на дребно или на 
сектора за питейна вода при поискване. 
Информацията относно всички 
приложения на пестициди върху даден 
земеделски продукт се предоставя на 
търговците на дребно и едро под 
формата на пестициден паспорт.

Or. en

Обосновка

Retailers and wholesalers have asked for comprehensive information on the pesticides 
applied for a given product in order to better implement traceability requirements and to 
improve the analyses of pesticide residues within their quality schemes. Primary producers 
should be obliged to provide the data kept under the requirements of the present regulation 
on request to their customers.

Изменение, внесено от Dorette Corbey

Изменение 318
Член 15 a (нов)

Член 15а
Обмен на информация и най-добри 

практики
Комисията създавa платформа за 
обмен на информация и най-добри 
практики в областта на устойчивото 
използване на пестициди и
интегрираната борба с вредителите.

Or. nl

Обосновка

An important component of the promotion of sustainable pesticide use and integrated pest 
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management is the exchange of information and best practice between Member States and 
other interested parties. This means that the wheel does not have to be reinvented each time. 
Existing initiatives (such as the European Initiative for Sustainable Development in 
Agriculture) could be included.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 319
Член 19

Разходи База данни
С цел подкрепа на установяването на 
хармонизирана политика и системи в 
областта на устойчивото използване на 
пестициди, Комисията може да 
финансира:

С цел гарантиране установяването на 
хармонизирана политика и системи в 
областта на устойчивото използване на 
пестициди на европейския вътрешен 
пазар, Комисията може да финансира:

a) разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация, свързана с показателите 
за риска от пестициди, както и за 
предоставяне на такава информация на 
компетентните власти, на други 
заинтересовани страни и на 
обществеността

а) разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация за пестицидите, както и за 
предоставяне на такава информация на 
компетентните органи и на други 
заинтересовани страни.

б) извършването на проучвания, 
необходими за подготовката и 
разработването на законодателство, в 
т.ч. адаптирането на приложенията 
на настоящата директива към 
техническия напредък
в) разработването на ръководства и 
най-добри практики за насърчаване на 
прилагането на настоящата 
директива.

Or. de

Обосновка

Simplification, since implementing regulations and guidelines have already been drawn up in 
the Member States and steps must be taken to ensure that the Member States revise those 
provisions.
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Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Anne Ferreira

Изменение 320
Член 19, буква а)

a) разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация, свързана с показателите за 
риска от пестициди, както и за 
предоставяне на такава информация на 
компетентните власти, на други 
заинтересовани страни и на 
обществеността

а) разработването на хармонизирана 
система, в т.ч. подходяща база данни за 
събиране и съхраняване на цялата 
информация, свързана с показателите за 
риска от и използването на пестициди, 
както и за предоставяне на такава 
информация на компетентните власти, на 
други заинтересовани страни и на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

See Justification to Article 14(2)(a) (Ferreira).

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 321
Член 20

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [дата 
на влизането в сила + 2 години]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [дата 
на влизането в сила + 5 години]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се извършва 
при официалното им публикуване.
Условията и редът на позоваване се 
определят от държавите-членки.

Когато държавите-членки приемат тези 
мерки, в тях се съдържа позоваване на 
настоящата директива или то се извършва 
при официалното им публикуване.

Or. de
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Обосновка

Since implementing provisions already exist in the Member States, the deadline for 
compliance should be set at five years after the date of entry into force. In the meantime, the 
previous regulation will guarantee the proper use of pesticides.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 322
Член 20, параграф 1, алинея 1

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [дата 
на влизането в сила + 2 години]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки привеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива най-късно до [дата 
на влизането в сила + 1 година]. Те 
незабавно съобщават на Комисията 
текста на тези разпоредби и таблицата на 
съответствието между тези разпоредби и 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Considering the risks and acute and chronic adverse health impacts of pesticide use and the 
acknowledgement by the Commission that there are shortcomings in the existing legal 
framework and that the actual use phase has not been sufficiently addressed, then Member 
States should bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary 
to comply with this Directive in a shorter time-scale than 2 years after its entry into force.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 323
Приложение I, точка 1

– 1. цялото съответно 
законодателство, свързано с пестицидите 
и тяхното използване

1. цялото съответно законодателство, 
свързано с пестицидите и тяхното 
използване, пестицидни етикети и 
система за етикетиране, пестицидна 
терминология, пестицидна 
безопасност, токсичност и еко-
токсичност
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Or. en

Обосновка

Improvements to the training programmes.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Изменение 324
Приложение I, точка 2 a)

а) рискове за хора (оператори, жители, 
минувачи, хора, влизащи в обработени 
площи, както и такива, които боравят с 
или консумират обработени обекти) и 
засилването им под влияние на фактори 
като пушене

а) рискове за хора (оператори, жители, 
минувачи, хора, влизащи в обработени 
площи, както и такива, които боравят с 
или консумират обработени продукти) и 
всички потенциални остри и хронични 
дългосрочни неблагоприятни последици 
за здравето и засилването им под 
влияние на фактори като пушене

Or. en

Обосновка

Pesticides users must be fully aware of the risks and the potential acute and chronic long-
term adverse health impacts of pesticide use. (Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena 
Belohorská, Margrete Auken, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio)

Anyone who uses pesticides must be fully aware of the risks and the potential acute and 
chronic long-term adverse health impacts of pesticide use (Caroline Lucas)

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 325
Приложение I, точка 2 a)

а) рискове за хора (оператори, жители, 
минувачи, хора, влизащи в обработени 
площи, както и такива, които боравят с 
или консумират обработени обекти) и 
засилването им под влияние на фактори 
като пушене

а) рискове за хора (оператори, жители, 
минувачи, хора, влизащи в обработени 
площи, както и такива, които боравят с 
или консумират обработени продукти) и 
засилването им под влияние на фактори 
като пушене, хранене или неносене на 
подходящо защитно оборудване
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Or. en

Обосновка

See justification to Annex I, paragraph 1.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 326
Приложение I, точка 2 б)

б) симптоми за отравяне с пестициди и
мерки за първа помощ

б) симптоми за отравяне с пестициди и 
мерки за първа помощ и симптоми на 
хронични последици за здравето

Or. en

Обосновка

see justification to Annex I, paragraph 1.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 327
Приложение I, точка 2 в)

в) рискове за растения, които не са обект 
на обработка, полезни насекоми, дивата 
природа, биологичното многообразие и 
околната среда като цяло

в) рискове за растения, които не са обект 
на обработка, полезни насекоми, дивата 
природа, биологичното многообразие и 
околната среда като цяло, със специално 
внимание върху неблагоприятните 
последици от използването на 
пестициди в земеделието, например 
загуба на естествените врагове на 
вредителите и намаляване на 
опрашването от насекоми.

Or. en

Обосновка

Pesticide use has several external costs in agriculture, therefore the recent knowledge of 
these adverse effects should be included in the training programmes.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 328
Приложение I, точка 3

3. идеи относно стратегии и техники за 
интегрирана борба с вредителите, 
стратегии и техники за интегрирано 
управление на растителните култури и 
принципи на органичното земеделие; 
информация относно общите и 
специфичните за отделните растения 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите

3. идеи относно стратегии и техники за 
интегрирано управление на растителните 
култури, рационално прилагане на 
комбинация от биологични, 
биотехнологични, химически и 
културни мерки, включително мерки за 
получаване на нови видове култури, и 
принципи на биологичното земеделие;
информация относно общите и 
специфичните за отделните растения 
стандарти и насърчаване на 
използването на естествени средства 
за борба с вредителите;

Or. pl

Обосновка

The training programme should include material on good farming practice in accordance 
with Directive 91/414/EEC (definition of 'integrated control') and the regulation of 23 
February 2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and 
animal origin and amending Council Directive 91/414/EEC.

Изменение, внесено от Chris Davies, Dan Jørgensen, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Caroline Lucas

Изменение 329
Приложение 1, точка 3

3. идеи относно стратегии и техники за 
интегрирана борба с вредителите, 
стратегии и техники за интегрирано 
управление на растителните култури и 
принципи на органичното земеделие; 
информация относно общите и 
специфичните за отделните растения 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите 

3. идеи относно стратегии и техники за 
интегрирана борба с вредителите, 
стратегии и техники за интегрирано 
управление на растителните култури и 
принципи на биологичното земеделие; 
информация относно общите и 
специфичните за отделните растения 
стандарти,  методи и практики за 
нехимически заместители на 
растителната защита, борбата с 
вредителите и управлението на 
растителните култури.

Or. en
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Обосновка

Some pesticide use is purely for “cosmetic” purposes, which is not related to any specific 
pests or diseases and therefore is not for pest management or plant protection. Considering 
the recognised risks and acute and chronic adverse impacts for human health, as detailed 
more fully in the Impact Assessment of the Thematic Strategy, Member States need to promote 
and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management. 

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 330
Приложение I, точка 3

– 3. идеи относно стратегии и 
техники за интегрирана борба с 
вредителите, стратегии и техники за 
интегрирано управление на растителните 
култури и принципи на органичното
земеделие; информация относно общите 
и специфичните за отделните растения 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите

3. идеи относно стратегии и техники за 
интегрирана борба с вредителите, 
стратегии и техники за интегрирано 
управление на растителните култури, 
принципи на биологичното земеделие и
нехимическа защита на културите, по-
специално методи за превенция и 
биологичен контрол; информация 
относно общите и специфичните за 
отделните растения стандарти за 
интегрирана борба с вредителите

Or. en

Обосновка

see justification to Annex I, paragraph 1.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 331
Приложение I, точка 4

– 4. увод в сравнителната оценка на 
потребителско равнище с цел 
подпомагане на професионалните 
потребители да направят най-подходящия 
избор сред всички продукти, разрешени 
за даден проблем с вредители и за дадена 

4. увод в сравнителната оценка на 
потребителско равнище с цел 
подпомагане на професионалните 
потребители да направят най-подходящия 
избор сред всички продукти, разрешени 
за даден проблем с вредители и за дадена 
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ситуация ситуация, като изберат най-безопасния 
за човешкото здраве и околната среда 
продукт

Or. en

Обосновка

See justification to Annex I, paragraph 1...

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Jill Evans

Изменение 332
Приложение I, точка 5

5. мерки за свеждане до минимум на 
рисковете за хора, видове, които не са 
обект на обработка, и околната среда: 
безопасни трудови процедури за 
съхраняване, работа с и смесване на 
пестициди, както и за изхвърляне на 
празни опаковки, други замърсени 
материали и остатъчни пестициди (в т.ч. 
смеси в резервоари), независимо дали 
като концентрати или в разредена форма; 
препоръчан начин за контрол на 
излагането на оператори (средства за 
лична защита) 

5. мерки за свеждане до минимум на 
рисковете за хора, видове, които не са 
обект на обработка, и околната среда: 
безопасни трудови процедури за 
съхраняване, работа с и смесване на 
пестициди, както и за изхвърляне на 
празни опаковки, други замърсени 
материали и остатъчни пестициди (в т.ч. 
смеси в резервоари), независимо дали 
като концентрати или в разредена форма; 
препоръчан начин за контрол на 
излагането на оператори (средства за 
лична защита); познания за всички 
потенциални фактори за излагане, 
включително дългосрочно излагане на 
пестициди във въздуха, излагане на 
изпарения след приложение, повторно 
приложение, валежи, пренасяне на 
пестициди от външни приложения и 
преразпределение в затворена въздушна 
среда, излагане на смеси, остатъчни 
количества от пестициди, пренасяни 
от полен или от прах от културите 
(например при жътва), разпръскване на 
заразена почва и пренасяне на далечно 
разстояние

Or. en

Обосновка

Anyone who uses pesticides must be fully aware of all the potential exposure factors and 
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related risks not only for their own health, but for the health of others who may be exposed, in 
particular residents and communities living in the locality to sprayed fields.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Изменение 333
Приложение I, точка 6

– 6. процедури за подготовка за 
работа на оборудването за прилагане, в 
т.ч. калибрирането й, както и за 
оперирането с нея с минимални рискове 
за потребителя, за други хора, за 
животински и растителни видове, които 
не са обект на обработка, за 
биологичното разнообразие и за околната 
среда

– 6. процедури за подготовка за 
работа на оборудването за прилагане, в 
т.ч. калибрирането й, както и за 
оперирането с нея с минимални рискове 
за потребителя, за други хора, за
животински и растителни видове, които 
не са обект на обработка, за 
биологичното разнообразие, за околната 
среда и за водните ресурси

Or. en

Обосновка

There is a need to strengthen the specific reference to protection of water resources. There is 
also a need to ensure that actions will be undertaken in case of extreme weather events and 
potential leaching of pesticides into water bodies. Weather has a very significant influence on 
levels of contamination. Wet soils provide much higher risks of pesticides run-off. Intense 
storms can significantly increase the risks of run-off both from farm yards and fields.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 334
Приложение I, точка 7

– 7. използване на оборудване за 
прилагане и неговата поддръжка, както и 
на специфични техники за пръскане 
(напр. пръскане с малки обеми, дюзи за 
ниско разпръскване), както и целите за 
техническата проверка на използваните 
пулверизатори и начините за подобряване 
на качеството на разпръскване

7. използване на оборудване за прилагане 
и неговата поддръжка, както и на 
специфични техники за пръскане за 
намаляване използването на 
пестициди, разпръскването и 
рисковете (напр. пръскане с малки 
обеми, дюзи за ниско разпръскване), 
както и целите за техническата проверка 
на използваните пулверизатори и 
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– начините за подобряване на качеството 
на разпръскване

Or. en

Обосновка

See justification to Annex I, paragraph 1...

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Изменение 335
Приложение I, точка 8

8.спешни действия за защита на 
човешкото здраве и околната среда в 
случай на случайно изтичане и
замърсяване

8. спешни действия за защита на 
човешкото здраве, околната среда и 
водните ресурси в случай на случайно 
разливане, замърсяване и екстремни 
климатични условия, които биха 
довели до рискове от изтичане на 
пестицидите

Or. en

Обосновка

There is a need to strengthen the specific reference to protection of water resources. There is 
also a need to ensure that actions will be undertaken in case of extreme weather events and 
potential leaching of pesticides into water bodies. Weather has a very significant influence on 
levels of contamination. Wet soils provide much higher risks of pesticides run-off. Intense 
storms can significantly increase the risks of run-off both from farm yards and fields.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders Wijkman + Kathy 
Sinnott

Изменение 336
Приложение I, точка 10 a (нова)

10a. специфичните категории, за 
които оператор на пестициди може да 
е лицензиран, може да включват:
• a) земеделска борба с 
вредителите
• б) борба с вредителите по 



AM\662795BG.doc 191/204 PE 388.389v01-00

BG

горите
• в) обработване на семената
• г) борба с вредителите по 
водите

• д) борба с вредителите по 
обществените площи земя

• е) борба с вредителите, засягащи
общественото здраве

• ж) регулаторна борба с 
вредителите-гризачи

Or. en

Обосновка

See justification to Annex I, paragraph 1.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Изменение 337
Приложение I, точка 10 a (нова)

10a. специални грижи в защитените 
зони, установени съгласно членове 6 и 7 
от рамковата директива за водите

Or. en

Обосновка

Following the WFD special protection of surface water, groundwater and the conservation of 
habitats and species directly depending on water as well as drinking water bodies requires 
specific protection and care. It is important to identify this under the training programmes so 
that professional users, distributors and advisers are aware of these needs.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Glenis Willmott

Изменение 338
Приложение I, точка 10 б (нова)

10б. подходи, основани на риска, които 
вземат предвид променливите на 
местните басейни, като климат, 
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почви и видове култури, склонове

Or. en

Обосновка

Programmes should also include developing knowledge on risk assessment which takes into 
account the local conditions as part of best practices.

Изменение, внесено от Werner Langen

Изменение 339
Приложение II

Това приложение се заличава

Or. de

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio

Изменение 340
Приложение II a (ново)

Приложение II a
Минимум елементи, които 

националният информационен доклад 
следва да съдържа 

Част А: Елементи, които се включват 
в първоначални национални проучвания 
за намаляване използването на 
пестициди
Описание на настоящите условия:
• Известна информация относно 
производството, вноса, износа, 
продажбите и разпространението на 
пестициди;
• Настоящи тенденции, свързани с 
използването на пестициди (общо 
количество на използвани активни 
съставки; конкретни количества на 
използвани пестициди в специфични 
приложения на всички основни култури 
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и за неземеделски употреби, по-
специално в обществените 
пространства; изчисление на индекса 
на честота на обработване);
• Описание на въздействието на 
настоящите тенденции, свързани с 
използването на пестициди, върху 
околната среда, хранителната верига и 
човешкото здраве, въз основа на 
данните, събрани посредством 
съществуващи програми за 
наблюдение;
• Преглед на настоящото
законодателство и инструменти в 
областта на политиките, както и на 
тяхната ефективност;
• Оценка на необходимостта от 
пестициди;
• Открити пропуски в който и да е от 
елементите на горепосочената 
информация. 
Сценарии за намаляване на 
пестицидите:
• 30- и 50-процентно намаляване на 
използването на пестициди, измерено 
посредством индекса на честота на 
обработване.
Оценка на последиците от 
прилагането на различните сценарии:
• Последици за околната среда 
(включително консумация на енергия, 
парникови газове);
• Последици за общественото здраве 
(работници, жители, минувачи, 
остатъчни количества върху храни);
• Последици върху земеделската 
продукция;
• Икономически разходи и ползи 
(включително намаляване на скритите 
разходи) при различните сценарии.
Идентифициране и оценка на 
елементите, необходими за постигане 
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на сценариите:
• Въздействие на елементите, 
посочени в директивта за постигане на 
намаляване на използването на 
пестициди;
• Необходимост от допълнителни 
научни данни и начините за тяхното 
събиране, например допълнителен
капацитет за извършване на 
наблюдение, изследователски 
съоръжения;
• Допълнителен капацитет, необходим 
за изпълнение на намаляването на 
използванетона пестициди, например 
увеличаване на броя на 
селскостопанските служби, 
инспектори за контрол на 
използването на пестициди; 
• Възможни източници на 
финансиране, включително от такси, 
за прилагане на различните сценарии.
Заключения
• Постижими цели за намаляване на 
използването на пестициди при 
специфични култури и ситуации, в 
които се прилага неземеделска борба с 
вредителите на национално равнище, 
които, като минимум, изпълняват 
задължителните цели за намаляване, 
изложени в член 6, и които, с течение 
на времето, целят постигането на 
допълнително намаляване на 
използването на пестициди.
Част Б: Елементи, които следва да се 
включат в последващи национални 
проучвания за намаляване на
използването на пестициди
• Оценка на опита от предишните три 
години относно изпълнението на 
програмата за намаляване на 
пестицидите.
• Други сходни на гореизложените 
елементи.
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Определяне на нови цели за следващия 
период.

Or. en

Обосновка

This new Annex is necessary as a guidance document for Member States for the drafting of 
the national background report and to ensure homogeneity between Member States reports 
and the assessment of the situation for the whole of the EU by the European Commission.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Изменение 341
Приложение II б (ново)

Приложение II б
Минимални елементи от 

националните планове за действие за 
намаляване на риска и на използването

на пестициди
Качествени и количествени цели:
• Междинни цели за намаляване на 
риска и на използването, измерени 
посредством индекса на честота на 
обработване; 
• Цели за конкретни целеви групи или 
употреби, като например обществени 
органи, земеделски производители, 
транспортни пътища; 
• Цели, свързани с намаляване на 
използването на пестициди в зони, 
чувствителни към пестициди; 
• Цели, свързани с постепенното 
премахване на пестицидите и техните 
остатъчни количества от 
подпочвените води и други ествествени 
среди;  
• Цели, свързани с проблематични 
култури и/или области. 
Контрол над употребите:
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• Мерки за гарантиране на прилагането 
на практиките на интегрираната 
борба с вредителите; 
• Контрол под формата на забрани за 
прилагане на пестициди в близост до 
източници на питейна вода или в 
чувствителни към пестициди зони, 
например природни местности и 
буферни зони; 
•  Контрол, включващ забрани за 
прилагане на пестициди на площи с 
висока степен на риск при излагането 
им на действието на пестицидите, 
например училища, паркове и други 
обществени места, крайпътни 
пространства и др.
Изследвания и разпространение:
• Изследователска дейност, насочена 
към нехимическите заместители на 
пестицидите;
• Демонстрационни програ ми относно 
начините за намаляване на честотата 
на прилагане, посредством 
използването на нехимически методи и 
системи за борба с вредителите;
• Обучение на консултанти в областта 
на земеделието по отношение на 
нехимическите методи и системи за 
борба с вредителите;
• Изследователска дейност, насочена 
към възможното намаляване на 
използването посредством прилагане 
на по-добри методи, техники и 
оборудване за пръскане. 
Осведомяване, образование и обучение:
• Обучение на всички оператори на 
пестициди относно рисковете за 
здравето, които представляват
пестицидите, както и относно 
нехимическите методи и системи за 
борба с вредителите;
• Насоки за операторите на 
пестициди, например относно 
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съхраняването и боравенето с 
пестициди.
Оборудване за прилагане на пестициди:
• Проверки на използваното оборудване.
Финансови инструменти:
• Финансова помощ за прилагането на 
стандартите и практиките за 
интегрирана  борба с вредителите; 
• Финансова помощ за други мерки за 
намаляване на използването на 
пестициди;
• По-широко прилагане на механизмите 
за кръстосано спазване.

Or. en

Обосновка

This new Annex is necessary as a guidance document for Member States for the 
implementation of National Action Plans and to ensure homogeneity between Member States.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies, Irena Belohorská, Margrete Auken, 
Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio + Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anders 

Wijkman

Изменение 342
Приложение II в (ново)

Приложение IIв

Елементи за общи и специфични за 
отделните култури критерии за 

интегрирана борба с вредителите
Интегрираната борба с вредителите 
включва най-малко следните общи 
критерии:
a) избягването и/или потискането на 
вредители следва да бъде постигнато 
или подкрепено, наред с другото, най-
вече посредством:
• използване на оптимален 
сеитбооборот за постигане на 
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балансирана популация на почвени 
организми и поддържане на здрава 
почва с цел предотвратяване на 
появата на вредители по почвата и 
прекратяване на употребата на 
почвени фумиганти и други химически
вещества за почвата;
• изграждане на почвена структура, 
която може да поддържа здрави 
култури, например чрез стимулиране 
на процентното съдържание на 
органичната материя, ограничаване на 
дълбочината на оране, 
предотвратяване на ерозията, 
прилагане на оптимален 
сеитбооборот;
• използване на подходящи техники на 
култивиране, например техника на 
предварително подготвени разсадни 
лехи, време и гъстота на сеитба, 
подсяване, оптимално разстояние 
между културите, консервационна 
оран, хигиенни мерки и подрязване на 
дървета;
• култивиране на най-добри налични 
устойчиви/издръжливи сортове и 
използване на разрешен/лицензиран 
посевен и посадъчен материал;
• прилагане на балансирано торене въз 
основа на информация относно 
хранителните елементи, които вече са 
в почвата и почвената структура, 
обработка с вар и практики за 
напояване/дренаж за намаляване на 
предразположението към вредители и 
болести. Използването на подпочвена 
вода за напояване следва да се избягва; 
• предотвратяване на 
разпространението на вредители чрез 
машини и оборудване;
• опазване и стимулиране на важни 
полезни организми, например чрез 
използване на екологични 
инфраструктури в и извън 
обработваемите площи, минимален 
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процент на угар от общата площ, 
засаждане на сортове растения, които 
да привличат естествени врагове на 
вредителите.
б) вредителите трябва да се 
контролират с подходящи методи и 
средства. Такива средства следва да 
включват научнообосновани системи 
за предупреждаване, прогнозиране и 
ранно диагностициране, когато е 
възможно, както и ползването на 
професионални консултации като 
осигуряваните от държавни и частни 
експертни служби.
в) въз основа на резултатите от 
наблюдението професионалният 
потребител трябва да реши дали и 
кога да прилага мерки за растителна 
защита. Строги и научно обосновани 
прагови стойности са ключов фактор 
при вземането на решение. По 
отношение на вредителите, при 
възможност преди обработване,
трябва да се вземат предвид 
определените за региона прагови нива.
г) биологични, ръчни, механични и други 
нехимически методи трябва по 
възможност да бъдат предпочитани 
пред химичeските методи. Срещу 
плевели следва да се предпочита 
механичното плевене или други 
нехимически методи като прилагане на 
висока температура. Изключения се 
допускат само в случаите на 
продължителни неблагоприятни 
климатични условия, което прави 
невъзможно механичното плевене.
д) прилаганият продукт за растителна 
защита следва да бъде възможно най-
специализиран по отношение на целта 
и да има минимални странични 
ефекти върху човешкото здраве и 
околната среда, като например 
растителни и дървесни екстракти, 
минерални вещества за 
предотвратяване на развитието на 
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гъбички.
е) професионалният потребител 
следва да ограничава  употребата на 
продукти за растителна защита и 
други форми на интервенция до  
необходимата степен, напр. 
посредством намалени дози, намалена 
честота на прилагане или частично 
прилагане, като отчита, че степента 
на риск за растителността е 
приемлива и не се увеличава 
опасността за развитие на 
устойчивост при популации на вредни 
организми. 
ж) когато е известна опасността от 
развитие на устойчивост по 
отношение на мярка за растителна 
защита и наличието на вредни 
организми изисква нееднократно 
прилагане на продукти за растителна 
защита върху растителните култури, 
следва да се прилагат известни 
стратегии срещу развитието на 
устойчовост, с цел запазване на
ефективността на продуктите. Това 
може да включва използването на 
широкоспектърни продукти за 
растителна защита с различни начини 
на действие.
з) професионалните потребители 
следва да поддържат регистри 
относно всички използвани продукти за 
растителна защита, съобразно 
тяхното поле на приложение. Въз 
основа на регистрите относно 
използването на продукти за 
растителна защита и на 
наблюдението на вредните организми, 
професионалният потребител следва 
да проверява доколко са успешни  
прилаганите мерки за растителна 
защита.

Or. en
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Обосновка

Definition of IPM.

Изменение, внесено от Kathy Sinnott

Изменение 343
Приложение II г (ново)

Приложение IIг
Минимални изисквания за 

специфичните за отделните 
растителни култури стандарти за 
интегрирана борба с вредителите

При разработването на подробни 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите за отделните 
растителни култури се вземат предвид 
следните десет ключови елемента:
1. Методи за изграждане на почвена 
структура, която да служи като 
подходяща буферна система за 
земеделието, напр. насърчаване на 
процентното съдържание на 
органичната материя, ограничаване на 
дълбочината на оране, 
предотвратяване на ерозията, 
последователност на растителните 
култури и т.н.
2. Честота на сеитбооборота, която 
има за цел стимулиране на балансирана 
популация от почвени организми и 
поддържане на чиста почва с цел 
избягване на появата на почвени 
вредители и прекратяване на 
използването на дезинфекционни 
средства за опушване на почвата и 
други почвени химикали.
3. Използване на най-добрите налични 
и устойчиви на вредители растителни 
сортове. За всяка растителна култура 
се определя комбинацията растителна 
култура-вредители, която налага 
използването на пестициди в най-
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големи количества, и се подбира най-
добрият устойчив сорт за тази 
комбинация.
4. Използване на оптимално 
разстояние между растенията при 
всяка растителна култура и други 
техники на управление на 
растителните култури с цел 
предотвратяване на появата на 
гъбички и други вредители; използване 
на всички налични системи, в т. ч. 
синоптични прогнози и оборудване за 
установяване на заболяванията по 
листата, за наблюдение на гъбичните 
заболявания;
5. Осигуряване на подходящи убежища
за естествените врагове на 
вредителите, напр. заделяне на 
минимална част от общата 
земеделска площ за култивиране на 
растения, различни от растителните 
култури, в т. ч. растения за 
привличане на естествените врагове на 
вредителите. Като преходна мярка, 
упражняване на биологичен контрол 
чрез използване на (промишлено 
отглеждани) естествени врагове на 
вредителите, по-специално с цел 
контрол на вредителите в парниците.
6. Оптимално управление на 
хранителни вещества с цел намаляване 
на податливостта към вредители и 
болести, основано на информация 
относно вече съществуващите в 
почвата хранителни вещества и 
структурата на почвата.
7. По принцип - само механично плевене 
и други нехимически методи като 
например използването на висока 
температура, като изключения се 
разрешават само в случаи на лоши 
климатични условия за 
продължителен период от време, 
когато би могло да се употреби 
хербицид.
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8. В случай, че след прилагане на 
елементите от 1 до 7  продължават да 
съществуват проблеми с борбата с 
вредителите, използване на пестициди 
с по-малко вредно влияние върху 
околната среда, като например 
растителни и дървесни екстракти, 
както и други вещества за предпазване 
от вредители, като например 
минерални вещества за 
предотвратяване на развитието на 
гъбички.
9. Прилагане на пестициди
а) само ако прилагането на 
елементите от 1 до 8 не доведе до 
положение, в което растителните 
култури са защитени в приемлива 
степен,
б) само на основание на информация за 
наличието на вредители (проучвания, 
сензори, интернет услуги), която 
доказва необходимостта от прилагане 
на пестициди, и
в) само като се използват селективни 
пестициди (които не вредят на 
полезните организми) за ограничен 
период.
10. Минимално използване на други 
материални ресурси, като например 
свеждане до минимум на използването
на енергия, добивана от изкопаеми 
горива, или неизползване на материали 
като торф, диви цветя и луковични 
растения.
Системата за интегрирана борба с
вредителите се прилага в 
съответствие с изискванията по-долу:
- план за интегрирана борба с 
вредителите на ниво отделни 
земеделски стопанства с цел 
намаляване на използването на 
пестициди,
- спазване на всички същестуващи на 
европейско и национално равнище 
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регламенти, свързани с използването 
на пестициди,
- регистриране на всички употреби на 
пестициди, по области, на ниво 
отделни земеделски стопанства,
- регистриране на ниво отделни 
земеделски стопанства на всички 
мерки, предприети за предотвратяване 
и намалявне на щетите от 
пестицидите върху околната среда.

Or. en

Обосновка

Given the variety of definitions and standards for IPM existing in Europe, a minimum set of 
elements is necessary as guidance document for Member States to ensure homogeneity.


