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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 259
Член 6, буква д)

д) начин на приложение; д) начин и условия на приложение;

Or. pl

Обосновка

The directive should cover not just the manner in which plant protection products are used 
but also the conditions under which they are used.

The last point in this article does refer to 'particular conditions', but no mention is made to 
typical conditions of use.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 260
Член 7, параграф 1, алинея първа
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Органът отговаря за съгласуване на 
процедурата за одобрение.
При това той разчита на 
компетентните органи на държавите-
членки.

Заявлението за одобрение на активно 
вещество или за изменение на условията 
на одобрение се представя от 
производителя на активното вещество 
пред държава-членка (оттук нататък 
наричана "държава-членка 
докладчик"). Към заявлението се 
прилагат пълно и обобщено досие, 
съгласно предвиденото в член 8, 
параграфи 1 и 2, или писмо за достъп до 
такива досиета, или научно мотивирана 
обосновка за непредоставянето на 
определени части от тези досиета. Чрез 
посочените приложения се доказва, че 
активното вещество отговаря на 
критериите за одобрение, определени в 
член 4.

Заявлението за одобрение на активно 
вещество или за изменение на условията 
на одобрение се представя от 
производителя на активното вещество 
пред Органа. Към заявлението се 
прилагат пълно и обобщено досие, 
съгласно предвиденото в член 8, 
параграфи 1 и 2, или писмо за достъп до 
такива досиета, или научно мотивирана 
обосновка за непредоставянето на 
определени части от тези досиета. Чрез 
посочените приложения се доказва, че 
активното вещество отговаря на 
критериите за одобрение, определени в 
член 4. Органът информира 
компетентните органи на държавите-
членки за получените от него 
заявления.
Държава-членка може да избере 
активно вещество, за което Органът е 
получил заявление за одобрение, с оглед 
да бъде определена за компетентен 
орган по смисъла на членове 9 и 11 
(оттук нататък наричана "държава-
членка докладчик").
В случаи, когато две или повече 
държави-членки са изразили интерес да 
бъдат определени за държава-членка 
докладчик и не могат да постигнат 
съгласие коя от тях да бъде 
компетентния орган, държавата-
членка докладчик се определя в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, предвидена в член 76, 
параграф 3.
Решението се основава на обективни 
критерии, като географски, 
селскостопански и климатични 
условия, особено по отношение на 
целевите организми, резултатите и 
безпристрастността на 
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компетентния орган и референтната 
лаборатория, липсата на интереси, 
свързани с предприятия-
производители.

Or. en

Обосновка

Replaces the rapporteur's Amendment 45.

Industry should not be entitled to choose a rapporteur Member State. Applications should be 
sent to the Authority, and Member States should decide amongst themselves who to become 
the rapporteur Member State. Disagreement should be solved in comitology, on the basis of 
objective criteria.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer + Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos + Dan 
Jørgensen и Chris Davies

Изменение 261
Член 7, параграф 1а (нов)

1а. Всяко физическо или юридическо 
лице, установено извън Общността, 
което подаде заявление, назначава 
физическо или юридическо лице, 
установено в Общността, като негов 
единствен представител, което 
изпълнява задълженията, предвидени  
за производителите по силата на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Article 70 of this Regulation requires compliance of measures in conformity with this 
Regulation to be without prejudice to general civil and criminal liability in the Member States 
of the producer. The amendment seeks to establish a level playing field for all producers, 
including the ones established in a jurisdiction outside the Community.
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 262
Член 8, параграф 1, буква а)

a) Данни за една или повече
представителни употреби при широко 
разпространена култура във всяка зона на 
най-малко един продукт за растителна 
защита, съдържащ активното вещество, 
които доказват, че са изпълнени 
изискванията по член 4; когато 
представените данни не се отнасят за 
всички зони или се отнасят за кулутура, 
която не е широко разпространена, следва 
да се представи обосновка на този 
подход; 

а) Dанни за цялата гама представителни 
употреби при широко разпространена 
култура във всяка зона на най-малко пет
продукта за растителна защита, 
съдържащи активното вещество, в т.ч. 
продукти за обвиване на семена, ако се 
предвижда такава употреба, които 
доказват, че са изпълнени изискванията 
по член 4; когато представените данни не 
се отнасят за всички зони или се отнасят 
за култура, която не е широко 
разпространена, следва да се представи 
обосновка на този подход;

Or. en

Обосновка

Justification as for article 4, paragraph 4. In addition, substances used for seed coating (for 
example fipronil and imidaclopride) have been documented to carry high toxicity to bees 
along with posing environmental problems that have not been foreseen in the risk assessment. 
It is therefore necessary to introduce this provision in the Regulation.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 263
Член 8, параграф 1, буква а)

a) Данни за една или повече
представителни употреби при широко 
разпространена култура във всяка зона на 
най-малко един продукт за растителна 
защита, съдържащ активното вещество, 
които доказват, че са изпълнени 
изискванията по член 4; когато 
представените данни не се отнасят за 
всички зони или се отнасят за кулутура, 
която не е широко разпространена, следва 
да се представи обосновка на този 
подход; 

а) Dанни за цялата гама представителни 
употреби при широко разпространена
култура във всяка зона на всички 
продукти и формулации за растителна 
защита, съдържащи активното вещество, 
които доказват, че са изпълнени 
изискванията по член 4; когато 
представените данни не се отнасят за 
всички зони или се отнасят за култура, 
която не е широко разпространена, следва 
да се представи обосновка на този 
подход;
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Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 264
Член 8, параграф 1, буква а)

а) Данни за една или повече 
представителни употреби при широко 
разпространена култура във всяка зона на 
най-малко един продукт за растителна 
защита, съдържащ активното вещество, 
които доказват, че са изпълнени 
изискванията по член 4; когато 
представените данни не се отнасят за 
всички зони или се отнасят за кулутура, 
която не е широко разпространена, следва 
да се представи обосновка на този 
подход;

а) Данни за една или повече 
представителни употреби при широко 
разпространена култура във всяка 
държава-членка на най-малко един 
продукт за растителна защита, съдържащ 
активното вещество, които доказват, че са 
изпълнени изискванията по член 4; когато 
представените данни не се отнасят за 
всички държави-членки или се отнасят 
за кулутура, която не е широко 
разпространена, следва да се представи 
обосновка на този подход;

Or. nl

Обосновка

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 265
Член 8, параграф 2

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

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

Or. el

Обосновка

All the available data must be submitted and assessed.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 266
Член 8, параграф 3, алинея втора

Изискванията по член 8, параграф 1 по 
отношение на данни се определят в 
регламенти, приети в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 2, и 
включват изискванията за активни 
вещества и продукти за растителна 
защита, посочени в приложения ІІ и ІІІ 
към Директива 91/414/ЕИО, с евентуално 
необходимите изменения. Сходни 
изисквания за данни се определят за 
растителнозащитните и синергизиращите 
вещества в съответствие с процедурата по 
член 76, параграф 3.

Изискванията по параграф 1 по 
отношение на данни са заложени в 
регламенти, приети в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 2, и 
прехвърлят изискванията за активни 
вещества и продукти за растителна 
защита, посочени в приложения ІІ и ІІІ 
към Директива 91/414/ЕИО, с евентуално 
необходимите изменения, дължими на 
преминаването от директива към 
регламент. Сходни изисквания за данни 
се определят за растителнозащитните и 
синергизиращите вещества в 
съответствие с процедурата по член 251 
от Договора.

Or. en

Обосновка

Replacing Am 50. 

Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the data requirements in the 
advisory procedure should be limited to a mere transfer of existing requirements. This 
ensures that the necessary basis for the evaluation of active substances is provided following 
the transition from the current directive to the new regulation. Modifications should be 
limited to drafting changes, all the more that the data requirements should be adopted in co-
decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent an essential element of 
the regulation.
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 267
Член 8, параграф 3а (нов)

3а. Заявителят прилага към досието 
цялата експертно проверена научна 
литература относно активното 
вещество и неговите метаболити, 
свързана с отрицателните странични 
ефекти по отношение на здравето, 
околната среда и не-целеви организми.

Or. en

Обосновка

The applicant must have the obligation to collect and summarise all scientific literature on 
the substance. This will benefit unexpected effects in bees that are not detected in the risk 
assessment but are widely documented in the scientific literature.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 268
Член 9, параграф 2, алинея първа

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

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

Or. el

Обосновка

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

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa Klaß и Marianne 
Thyssen

Изменение 269
Член 11, параграф 1, алинеи първа и втора

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

да започне оценката на докладите за 
тестовете и изследванията веднага 
след предаването им от заявителя, 
както и преди посочения в член 9, 
параграф 3, алинея 1 срок по 
отношение на уведомлението. В срок от 
осем месеца от датата на уведомлението 
по член 9, параграф 3, алинея първа, 
държавата-членка докладчик изготвя и 
представя на Органа доклад (оттук 
нататък наричан „проектодоклад за 
оценка“), в който се дава оценка дали 
може да се очаква активното вещество да 
отговаря на изискванията по член 4.

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 270
Член 11, параграф 1, алинеи първа и втора

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

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

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

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да предостави 
тази информация, наред с евентуални 
искания за защита на данните 
съгласно член 56. В такъв случай 
осеммесечният срок се удължава с 
допълнителния срок, даден от държавата-
членка. Държавата-членка информира за 
това Комисията и Органа.

Or. en

Обосновка

If the rapporteur Member State is allowed to start with the evaluation of test and study 
reports even before the dossier is complete it should not take more than eight months from the 
date of notification to issue its review report. In addition, the applicant should have the 
opportunity to claim data protection for additional information.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 271
Член 11, параграф 1, алинея първа

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

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

Or. el

Обосновка

It is desirable and feasible to reduce the period of time for the rapporteur Member State to 
submit the assessment report.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 272
Член 11, параграф 1, алинея трета (нова)

Държавата-членка докладчик предава 
на Комисията и на Органа доклад, в 
който са описани всички употреби, 
които са били разгледани и за които е 
преценено, че могат да бъдат 
разрешени съгласно изискванията по 
член 29.
В допълнение, по целесъобразност 
докладът съдържа предложение за 
установяване на временни максимално 
допустими равнища на остатъчни 
вещества в съответствие с член 15, 
параграф 1, буква б) от Регламент 
396/2005.
В срок от един месец след 
получаването на доклада на 
държавата-членка, Органът публикува 
своето становище относно 
предложените временни максимално 
допустими равнища на остатъчни 
вещества.

Or. de

Обосновка

A substance should be authorised as soon as assessments confirming the first safe uses have 
taken place. This approach will offer farmers quicker access to innovative products and will 
make for the prompt or early establishment of temporary maximum residue levels within the 
EU.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 273
Член 11, параграф 1а (нов)

1а. Държавата-членка докладчик 
предоставя на Комисията и на Органа 
доклад, излагащ всички употреби, 
които са оценени и които са приемливи 
за разрешаване, в съответствие с 
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изискванията по член 29.
Докладът включва също така 
предложение временните максимално 
допустими равнища на остатъчни 
вещества да бъдат установени, по 
целесъобразност, в съответствие с 
член 15, параграф 1, буква б) на 
Регламент (ЕО) №396/2005.
Органът представя своето становище 
относно предложените временни 
максимално допустими равнища на 
остатъчни вещества в срок от един 
месец след като получи доклада от 
държавата-членка докладчик.

Or. en

Обосновка

A substance should be approved as early as the first safe uses have been identified. This will 
make new, innovate products available to farmers earlier. It will also allow the early setting 
of temporary EU Maximum Residue Levels (MRLs).

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 274
Член 12, параграф 2, алинея втора

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

Когато Органът се нуждае от 
допълнителни консултации с 
експерти, както е предвидено в 
параграф 1, той определя срок за 
приключване на консултациите. В 
такъв случай, 90-дневният срок се 
удължава с допълнителен срок, 
отпуснат от Органа, който 
информира за това Комисията и 
държавите-членки.

Or. en

Обосновка

If more time to conclude consultations is required the extension of the captioned period 
should be clearly indicated.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 275
Член 12, параграф 3, алинея първа

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

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

Or. en

Обосновка

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. Currently, EFSA has 10 months to adopt a conclusion. The Commission proposes 
to shorten this period to 3 months. This may go at the expense of a proper assessment. There 
should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs additional information. 
This information should then be assessed by the rapporteur Member State, as it is most 
familiar with the dossier.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 276
Член 12, параграф 3, алинея първа а) (нова)

Когато Органът има нужда да 
организира консултации с експерти, 
предвиденият в параграф 2 90-дневен 
срок се удължава с времето необходимо 
за гореспоменатите консултации. 
Органът информира за това 
Комисията и държавите-членки.

Or. en
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Обосновка

EFSA plays a key role in the assessment of active substances, as it will adopt a conclusion on 
its approval or not. It is important to ensure that EFSA has enough time to perform a rigorous 
assessment. In some cases, EFSA might need to consult experts to ensure this. This may 
require extra time.  There should therefore be flexibility to "stop the clock" when EFSA needs 
to organise the consultation of experts.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 277
Член 13, параграф 3а (нов)

3а. В срок от три месеца след 
получаване на посочения в член 11, 
параграф 1 доклад и като вземе предвид 
изказаното от Органа становище, 
Комисията:
а) излиза с предложение за 
неограничено разрешение на 
активните вещества, което указва:
•  употребите, които биха могли да 
бъдат разрешени;
•  срок, не по-дълъг от пет месеца, по 
време на който може да се 
осъществява разрешена употреба;
б) изготвя предложение за 
установяване на временните 
максимално допустими равнища на 
остатъчни вещества в съответствие с 
разпоредбите на член 15, параграф 1, 
буква б) от Регламент 396/2005.

Or. de

Обосновка

Streamlined procedures for authorising the use of new substances will ensure that farmers 
enjoy prompt access to new and innovative products.
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 278
Член 13а (нов)

Член 13а
Ограничено разрешение

В срок от три месеца след получаване 
на доклада, упоменат в член 11, 
параграф 1, и като вземе предвид 
становището на Органа относно 
предложението максимално 
допустими равнища на остатъчни 
вещества, Комисията:
а) представя предложение за 
ограничено разрешение на активно 
вещество, в което са изброени:
•  употребите, които могат да бъдат 
разрешени.
•  срокът на разрешение, който не 
може да надвишава 5 години;
б) представя предложение за 
установяване на временните 
максимално допустими равнища на 
остатъчни вещества в съответствие с 
разпоредбите на член 15, параграф 1, 
буква б) от Регламент (ЕО) №396/2005.

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 279
Член 14, параграф 1, алинея втора

Член 4 се счита за спазен, когато е 
установено, че са изпълнени 
предвидените в него критерии по 
отношение на една или повече

Член 4 се счита за спазен, когато е 
установено, че са изпълнени 
предвидените в него критерии по 
отношение на цялата гама 



AM\672288BG.doc 15/139 PE 390.442v01-00

BG

представителни употреби на най-малко 
един продукт за растителна защита, 
съдържащ съответното активно вещество.

представителни употреби на всички 
продукти и формулации за растителна 
защита, съдържащ съответното активно 
вещество.

Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 280
Член 14, параграф 1, алинея втора

Член 4 се счита за спазен, когато е 
установено, че са изпълнени 
предвидените в него критерии по 
отношение на една или повече
представителни употреби на най-малко 
един продукт за растителна защита, 
съдържащ съответното активно вещество.

Член 4 се счита за спазен, когато е 
установено, че са изпълнени 
предвидените в него критерии по 
отношение на цялата гама
представителни употреби на най-малко 
пет продукта за растителна защита, 
съдържащ съответното активно вещество.

Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 281
Член 15 а (нов)

Член 15а
Националните органи, даващи 
разрешения, издават разрешения на 
продукти за растителна защита, 
които са валидни в цяла Европа.

Or. de
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 282
Член 20

1. В съответствие с процедурата по член 
76, параграф 3 се приема регламент, в 
който се предвижда, че:

1. В съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, предвидена по 
член 76, параграф 3 се приема регламент, 
в който се предвижда, че:

а) одобрението на активно вещество се 
подновява, по целесъобразност, 
съобразно определени условия и 
ограничения; или

а) одобрението на активно вещество се 
подновява, по целесъобразност, 
съобразно определени условия и 
ограничения; или

б) одобрението на активно вещество не се 
подновява.

б) одобрението на активно вещество не се 
подновява.

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението го позволяват, в регламента 
по параграф 1 се предвижда гратисен 
период за използване на складови 
наличности от съответния продукт за 
растителна защита, чиято 
продължителност не противоречи на 
нормалния период на употреба на 
продукта за растителна защита.

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението не са свързани със 
защитата на здравето и околната 
среда, в регламента по параграф 1 се 
предвижда гратисен период за използване 
на складови наличности от съответния 
продукт за растителна защита, чиято 
продължителност продължава не повече 
от една пазарна година.

Or. de

Изменение, внесено от Adamos Adamou, Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 283
Член 20, параграф 2

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението го позволяват, в регламента 
по параграф 1 се предвижда гратисен 
период за използване на складови 
наличности от съответния продукт за 
растителна защита, чиято 
продължителност не противоречи на 
нормалния период на употреба на 
продукта за растителна защита.

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението не се отнасят до 
защитата на здравето и околната 
среда, в регламента по параграф 1 се 
предвижда гратисен период за използване 
на складови наличности от съответния 
продукт за растителна защита, чиято 
продължителност е не повече от една 
година. След този срок, 
производителите гарантират 
отстраняването и безопасното 
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унищожаване на останалите складови 
наличности.

Or. en

Обосновка

Not more than one year should be granted for using up stocks of the plant protection. Past 
this period, producers should ensure the safe removal and disposal of their product.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 284
Член 20, параграф 2

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението го позволяват, в регламента 
по параграф 1 се предвижда гратисен 
период за използване на складови 
наличности от съответния продукт за 
растителна защита, чиято 
продължителност не противоречи на 
нормалния период на употреба на 
продукта за растителна защита.

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението не са свързани със 
защитата на здравето на хора и 
животни и околната среда, в 
регламента по параграф 1 се предвижда 
гратисен период за използване на 
складови наличности от съответния 
продукт за растителна защита, чиято 
продължителност е не повече от един 
сезон. Когато причините да не се 
поднови одобрението са свързани със 
защитата на здравето на хора и 
животни и околната среда, не се 
предвижда срок за използване на 
складови наличности от съответните 
продукти за растителна защита и 
всякаква продажба и употреба на  
подобни продукти се прекратяват 
незабавно веднага след като се вземе 
решението за неподновяване.

Or. en

Обосновка

Where the approval has not been renewed because of concerns for the protection of human or 
animal health or the environment then the sale and use of such pesticides should cease with 
immediate effect.
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 285
Член 20, параграф 2а (нов)

2а. В случай на забрана или оттегляне 
на одобрението по здравни или 
екологични съображения, 
съответният продукт за растителна 
защита сe унищожава незабавно.

Or. de

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 286
Член 21, параграф 1, алинея първа

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество.

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество и разглеждат надлежно 
исканията от страна на държава-
членка, Европейския парламент и други 
заинтересовани страни за 
преразглеждане, основано на текущите 
научни и технически познания и 
данните от наблюдение.

Or. en

Обосновка

To ensure transparency in the process and align the proposal to the precautionary principle. 
The amendment also seeks to ensure that decisions take into account current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(1) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured as stipulated in recital 21.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 287
Член 21, параграф 1, алинея първа

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество и разглеждат надлежно 
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вещество. исканията от страна на държава-
членка, Европейския парламент и други 
заинтересовани страни за 
преразглеждане, основано на текущите 
научни и технически познания и 
данните от наблюдение.

Or. en

Обосновка

To ensure transparency in the process and align the proposal to the precautionary principle. 
The amendment also seeks to ensure that decisions take into account current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(1) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured as stipulated in recital 21.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 288
Член 21, параграф 1, алинея първа

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество.

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество и разглеждат надлежно 
исканията от страна на държава-
членка, Европейския парламент и други 
заинтересовани страни за 
преразглеждане, подкрепено с 
подходящи научни доказателства.

Or. en

Обосновка

To increase transparency in the process and put the proposal in line with the precautionary 
principle and to the principle that decisions are made accotrding to current scientific and 
technical knowledge, as it is laid down in art. 4(10) of the proposed text and the principle that 
a high standard of protection must be ensured (recital 21).

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 289
Член 21, параграф 1, алинея втора а) (нова)
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Комисията преразглежда одобрението 
на дадено активно вещество, когато са 
налице данни, подсказващи, че 
изпълнението на целите, набелязани в 
член 4, параграф 1, буква а (iv) и буква б 
(i) на Директива 2000/60/ЕО може да 
бъде поставено под въпрос.

Or. de

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 290
Член 22, параграф 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5, активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4, се одобрява за 
период от не повече от 15 години, когато 
може да се очаква, че продуктите за 
растителна защита, съдържащи това 
вещество, ще създават само нисък риск 
за здравето на хората и животните и за 
околната среда, съгласно предвиденото в 
член 46, параграф 1.

1. В отклонение от разпоредбите на член 
5, активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4, се одобрява за 
период от не повече от 15 години, когато 
то няма да има неблагоприятен ефект 
върху здравето на хората и животните и 
за околната среда, съгласно предвиденото 
в член 46, параграф 1.

Or. en

Обосновка

To clarify that active substances that have no adverse effect on humans, animals or the 
environment can be considered as low-risk.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 291
Член 22, параграф 2а (нов)

2а. Настоящото отклонение не се 
прилага по отношение на активни 
вещества, отговарящи на изброените в 
приложение II критерии за одобрение 
на активни вещества и за одобрение 
като вещества кандидати за 
заместване, а се прилага единствено по 
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отношение на вещества, одобрени за 
употреба в органичното селско 
стопанство.

Or. en

Обосновка

All substances not classified as substances of concern might be classified as “low risk active 
substances”, this amendment restricts the number of low risk substances to those approved 
for use in organic agriculture  giving incentives to companies to develop “green” substances.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 292
Член 24, параграф 1

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

1. Активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4, се одобрява като 
„вещество кандидат за заместване“, 
ако отговаря на един или повече от 
критериите, определени в точка 4 от 
приложение ІІ.

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

Or. en

Обосновка

As ’candidate for substitution’ meet the safety requirements specified in article 4, approval 
periods should not be limited  to 7 years. There is no need to review substances every seven 
years as the Regulation foresees that approvals can be reviewed at any time (see art. 21.1).



PE 390.442v01-00 22/139 AM\672288BG.doc

BG

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 293
Член 24, параграф 1

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

1. Активно вещество, което отговаря на 
критериите по член 4 и на критериите,
предвидени в точка 4 от приложение ІІ, 
се класифицира и одобрява като 
„вещество кандидат за заместване“.

Такова вещество се нарича оттук 
нататък "вещества кандидати за 
заместване".

Одобрението е валидно за сроок от 10 
години. Не се прилагат разпоредбите 
на член 14, параграф 2.

Or. es

Обосновка

To be classified as candidates for substitution, active substances have to conform to the 
criteria laid down in the proposal for a regulation.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 294
Член 27

Забрана Коформуланти
1. Коформулант се забранява, когато е 
установено, че:

1. Коформулант не се одобрява, когато е 
установено, че:

а) остатъчните количества вследствие на 
прилагането му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или върху 
подпочвените води, или недопустимо 
въздействие върху околната среда; или

а) остатъчните количества вследствие на 
прилагането му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или върху 
подпочвените води, или недопустимо 
въздействие върху околната среда; или

б) употребата му в съответствие с добрата б) употребата му в съответствие с добрата 
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растителнозащитна практика, и като са 
взети предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие 
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

растителнозащитна практика, и като са 
взети предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие 
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

2. Забранените съгласно параграф 1 
коформуланти се включват в приложение 
ІІІ в съответствие с процедурата по член 
76, параграф 3.

2. Одобрените съгласно параграф 1 
коформуланти се включват в приложение 
ІІІ в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол по член 76, 
параграф 3, буква а).

Or. de

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 295
Член 27, параграф 1, букви а) и б)

а) остатъчните количества вследствие на 
прилагането му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или върху 
подпочвените води, или недопустимо 
въздействие върху околната среда; или

а) коформулант или негови остатъчни 
количества вследствие на прилагането му 
в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или върху 
подпочвените води, или недопустимо 
въздействие върху околната среда; или

б) употребата му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика, и като са 
взети предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие 
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

б) употребата му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика, и като са 
взети предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие 
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Realistic conditions of use should be foreseen.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 296
Член 27, параграф 1, буква а)

а) остатъчните количества вследствие на 
прилагането му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика оказват 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните или върху 
подпочвените води, или недопустимо 
въздействие върху околната среда; или

а) коформулант или негови остатъчни 
количества вследствие на прилагането му 
в съответствие с добрата практика в 
използването на продуктите за 
растителна защита оказват вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или върху подпочвените води, 
или недопустимо въздействие върху 
околната среда; или

Or. en

Обосновка

Realistic conditions of use should be foreseen:

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 297
Член 27, параграф 1, буква б)

б) употребата му в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика, и като са 
взети предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

б) употребата му в съответствие с добрата 
практика в използването на продукти за 
растителна защита, и като са взети 
предвид реалистичните нормални 
условия на употреба, оказва вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или недопустимо въздействие 
върху растения, растителни продукти или 
околната среда.

Or. en

Обосновка

Realistic conditions of use should be foreseen.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 298
Член 27, параграф 2а (нов)

2а. Когато коформулант е използван в 
продукт за растителна защита, 
разрешен съгласно настоящия 
регламент, неговата специфична
употреба в даден продукт за 
растителна защита се счита за 
регистрирана в съответствие с член 
15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1907/2006.

Or. en

Обосновка

Co-formulants used in plant protection products should not be subject to double regulation 
under REACH.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 299
Член 28, параграф 1а (нов)

1а. Въпреки това, държавите-членки 
позволяват паралелната търговия с 
продукт за растителна защита на своя 
територия само след провеждането на 
административна процедура, която да 
установи, че съответният продукт е 
идентичен по състав и източник с 
даден продукт, който вече е разрешен 
от гореспоменатата държава-членка.

Or. en

Обосновка

A system of parallel trade of products is essential to allow the free movement of products. 
Parallel trade should however be restricted to those products that are identical to products 
already on the market. A check on identicality is essential to ensure that all products placed 
on the market have been fully evaluated.
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Изменение, внесено от Hiltrud Breyer и Caroline Lucas

Изменение 300
Член 28, параграф 2, буква б)

б) пускане на пазара и употреба на 
продукти за растителна защита с 
изследователска или развойна цел в 
съответствие с разпоредбите на член 51;

б) употреба на продукти за растителна 
защита с изследователска или развойна 
цел в съответствие с разпоредбите на 
член 51;

Or. en

Обосновка

The Regulation aims at having high standards for authorisation. Plant protection products 
authorised specifically for research and development purposes should not be placed on the 
market.

Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 301
Член 29, параграф 1, буква в а) (нова)

ва) неговата (техническа) формулация 
е такава, че равнището на излагане на 
ползвателя или други рискове са 
ограничени в рамките на възможното, 
без това да засяга действието на 
продукта;

Or. en

Обосновка

Different formulations vary considerably in risk - e.g. powder compared to granule 
formulation and formulation containing organic solvent compared to water soluble 
emulsions. If it can be avoided, the formulation in itself should not increase the risk involved 
with the use of a specific plant protection product. The proposed text would help ensure that 
the formulation with the lowest possible risk is used when a product is placed on the market.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 302
Член 29, параграф 1, буква д а) (нова)
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да) всички метаболити на дадено 
активно вещество/активни вещества, 
известни по времето на употреба, са 
идентифицирани и отговарят на 
еднообразните принципи, предвидени 
по параграф 6;

Or. de

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 303
Член 29, параграф 1, буква е)

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби, които са 
от токсикологично, 
екотоксикологично и екологично 
значение, могат да се определят чрез 
подходящи всеобщо използвани методи;

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби могат да се 
определят чрез стандартизирани 
методи всеобщо използвани във всички 
държави-членки, които са достатъчно 
чувствителни по отношение на 
потенциално опасни концентрации в 
различни екологични и биологични 
среди. Остатъчните количества 
трябва да могат да се идентифицират 
с помощта на стандартните методи, 
използвани от референтните 
лаборатории в ЕС.

Or. de

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 304
Член 29, параграф 1, буква е)

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби, които са 
от токсикологично, екотоксикологично и 
екологично значение, могат да се 
определят чрез подходящи всеобщо 
използвани методи;

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби, които са 
от токсикологично, екотоксикологично и 
екологично значение, могат да се 
определят чрез стандартизирани 
методи всеобщо използвани във всички 
държави-членки, които са достатъчно 
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чувствителни по отношение на 
пораждащи безпокойство равнища в 
различни екологични и биологични 
среди. Остатъчните количества 
трябва да могат да се установяват с 
помощта на общите методи за 
множество остатъчни вещества, 
които се прилагат от референтните 
лаборатории в ЕС.

Or. en

Обосновка

Standardized methods, sufficiently sensitive to detect all residues of active substances with 
respect to levels of concern in various environmental and biological media should be put in 
place in order not to miss effects that are not easily detected by methods in general use.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 305
Член 29, параграф 1, буква е)

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби, които са 
от токсикологично, 
екотоксикологично и екологично 
значение, могат да се определят чрез 
подходящи всеобщо използвани методи;

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби могат да се 
определят чрез методи, които са 
достатъчно чувствителни по 
отношение на равнища, които могат 
да бъдат установени с технически 
средства и които могат да са налични 
във всякакви екологични и биологични 
среди;

Or. en

Обосновка

Considering the risks and adverse impacts of pesticides use, then there should be methods in 
general use to measure residues of all authorized substances. These methods need to be 
sufficiently sensitive to detect any technically detectable levels that could be present in any 
environmental and biological media. This includes any particles, droplets and vapours 
present in the air as a result of crop-spraying applications, residues transported on pollen or 
crop dust (e.g. at harvest), spreading of contaminated soil, long-range transportation of 
pesticides, as well as residues in water, food and feed.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 306
Член 29, параграф 1, буква е)

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби, които са 
от токсикологично, 
екотоксикологично и екологично 
значение, могат да се определят чрез 
подходящи всеобщо използвани методи;

е) остатъчните количества от продукта за 
растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби могат да се 
определят чрез стандартизирани 
методи всеобщо използвани във всички 
държави-членки, които са достатъчно 
чувствителни по отношение на 
равнища, които могат да бъдат 
установени с технически средства и 
които могат да са налични във 
всякакви екологични и биологични 
среди;

Or. en

Обосновка

This is in line with the earlier amendment suggested at Article 4, paragraph 2, point c and the 
related Justification.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Åsa Westlund

Изменение 307
Член 29, параграф 1, буква з а)

за) неговото разрешаване не е в 
противоречие с националните планове, 
разработени съгласно Директива 
2007/ХХХ/ЕО [за създаване на рамка за 
действие на Общността за постигане 
на устойчиво използване на 
пестициди].

Or. en

Обосновка

Member States should not be forced to accept pesticides which pollute ground water or cause 
unnecessary risks and hazards for humans, animals and the environment in conflict with their 
national environmental and health policies. Member states should be allowed to take regional 
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conditions into account before authorising plant protection products.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos + Dan Jørgensen и Chris 
Davies + Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Изменение 308
Член 29, параграф 2

2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, буква а), държава-членка 
може, в продължение на 5 години след 
приемането на работната програма по 
член 26, да разрешава пускането на 
пазара на нейна територия на 
продукти за растителна защита, 
съдържащи синергизиращи и 
растителнозащитни вещества, които 
не са одобрени, но са включени в 
програмата.

(заличава се)

Or. en

Обосновка

Considering that pesticide products often contain a number of different substances potentially  
altering the action of an active ingredient/substance within the formulation, it cannot be 
assumed that all different products and formulations containing an specific synergist or 
safener which is included in the review programme referred to in Article 26 will have no 
harmful effects on humans and animals or the environment. The potential adverse health must 
be assessed prior to their authorization to establish that there will be no harmful effects on 
humans and animals.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 309
Член 29, параграф 6

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

6. В регламент, който е приет в 
съответствие с процедурата по член 76, 
параграф 2 и прехвърля изискванията в 
приложение VІ към Директива 
91/414/ЕИО, с евентуални изменения, 
необходими вследствие на 
преминаването от директива към 
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растителна защита. регламент.

Or. en

Обосновка

Replacing am 76 from the rapporteur.

Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the uniform principles for 
evaluation and authorisation in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of 
existing requirements. This ensures that the necessary basis for evaluation is provided 
following the transition from the current directive to the new regulation. 

Modifications should be limited to drafting changes, given that the uniform principles should 
be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent an 
essential element of the regulation.

Изменение, внесено от Michl Ebner

Изменение 310
Член 29, параграф 6а (нов)

6а. Когато продукт за растителна 
защита е разрешен за специфични цели 
в държава-членка, на продукт, 
класифициран като идентичен или 
равностоен на основата на 
разпоредбите за разрешение, 
предвидени в настоящия регламент, и 
внесен от друга държава-членка, която 
не е разрешила продукта за същата 
цел, не може да бъде отказано 
разрешение за съответната цел на 
основата на специфичните изисквания 
на разрешаване.

Or. de

Обосновка

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
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reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 311
Член 30, заглавие и параграф 1

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

1. В разрешението, за което се използва 
стандартен формуляр, се определят 
културите и целите, за които може да се 
използва продуктът за растителна защита.

Or. el

Обосновка

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

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 312
Член 30, параграф 2

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

2. В разрешението се определят 
изискванията във връзка с пускането на 
пазара и употребата на продукта за 
растителна защита.  Тези изисквания 
включват най-малко:
(i) необходимите условия на употреба, за 
да се спазват условията и изискванията, 
предвидени в регламента за одобрение на 
активните, растителнозащитните и 
синергизиращите вещества, както и 
тези, предвидени в член 4, параграф 3 за 
продуктите за растителна защита;

(ii) класификация на продукта за 
растителна защита съгласно Директива 
1999/45/ЕО;

(iii) информация относно правилната 
употреба на продукта и спазването на 
условията и принципите на 
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интегрирана растителна защита.

Or. de

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 313
Член 30, параграф 2

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

2. В разрешението се определят 
изискванията във връзка с пускането на 
пазара и употребата на продукта за 
растителна защита.  Тези изисквания 
включват най-малко необходимите 
условия на употреба, за да се спазват 
условията и изискванията, предвидени в 
регламента за одобрение на активните, 
растителнозащитните и синергизиращите 
вещества, както и изискванията и 
условията, отнасящи се до продуктите 
за растителна защита, определени в 
член 4, параграф 3. Разрешението 
включва класификация на продукта за 
растителна защита по смисъла на 
Директива 1999/45/ЕО. Разрешението 
изисква продуктът да бъде използван в 
съответствие с принципите на 
интегриранта борба срещу 
вредителите, както са определени в 
член 3 от настоящия регламент след 
2012 г.

Or. en

Обосновка

This amendment deems the authorisation in line with other provisions in this Regulation. The 
definition of integrated pest management should be formulated as a minimum.

Изменение, внесено от Caroline Lucas, Dan Jørgensen + Chris Davies

Изменение 314
Член 30, параграф 3, уводна част

3. Изискванията по параграф 2 могат да 3. Изискванията по параграф 2 следва да 
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включват: включват:

Or. en

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 315
Член 30, параграф 3, букви а) и б)

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с 
оглед опазване на здравето на 
съответните разпространители, 
потребители и работници;

а) ограничение на продукта по отношение 
на  неговото разпространение;

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

б) други ограничения по отношение на 
употребата на продукта за 
растителна защита за защита на 
здравето на разпространители, 
ползватели, работници и съседи.

Or. en

Обосновка

Conditions for the distribution and the use should be clarified.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 316
Член 30, параграф 3, букви а) и б)

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители и 
работници;

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители и 
работници, както и потребители, 
живущи и случайни лица;

б) задължение за информиране, преди 
употребата на продукта, на евентуално 
поискалите да бъдат информирани 

б) задължение дейностите по 
разпръсване на продукт чрез 
пулверизация да бъдат съобщавани на 
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съседи, които биха могли да бъдат 
изложени на въздействието на 
разпръснатия чрез пулверизация продукт.

централизирана система, отговорна да 
информира, преди употребата на 
продукта, евентуално поискалите да 
бъдат информирани съседи, живущи и 
случайни лица, които биха могли да 
бъдат изложени на въздействието на 
разпръснатия чрез пулверизация продукт.

Or. en

Обосновка

The proposed amendment extends the same protection envisaged for distributors, users and 
workers to residents and bystanders who might be exposed repeatedly to pesticides.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 317
Член 30, параграф 3, буква а)

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители и
работници;

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители, 
работници, живущи, случайни лица и 
потребители, както и на здравето на 
животните или околната среда;

Or. en

Обосновка

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected. This 
includes professional and non-professional users, residents, bystanders, workers, specific 
vulnerable groups and consumers, directly or indirectly exposed through air, food, feed, 
water and the environment.

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Gyula Hegyi

Изменение 318
Член 30, параграф 3, буква а)

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
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продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители и
работници;

продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители, 
работници, както и живущи и случайни 
лица;

Or. en

Обосновка

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected. This 
includes professional and non-professional users, residents, bystanders, workers, specific 
vulnerable groups and consumers, directly or indirectly exposed through air, food, feed, 
water and the environment.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 319
Член 30, параграф 3, буква а)

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване на здравето на съответните 
разпространители, потребители и 
работници;

а) ограничение по отношение на 
разпространението и употребата на 
продукта за растителна защита с оглед 
опазване както на здравето на 
съответните разпространители, 
потребители и работници, така и на 
околната среда;

Or. pl

Обосновка

It is extremely important to include a reference to the environment, in order to ensure that the 
environment, including groundwater, is protected.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 320
Член 30, параграф 3, буква б)

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

(заличава се)
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на разпръснатия чрез пулверизация 
продукт.

Or. de

Обосновка

In practice, making it mandatory to inform neighbours about the use of plant protection 
products is not feasible. Often, in keeping with integrated plant protection, decisions have to 
be taken quickly, usually making it impossible to notify neighbours in advance. An obligation 
to inform is also at odds with the notion of administrative simplification.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 321
Член 30, параграф 3, буква б)

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

б) задължение за информиране, 
включително посредством сигнални 
инструменти, преди употребата на 
продукта, на евентуално поискалите да 
бъдат информирани съседи, живущи и 
случайни лица, които биха могли да 
бъдат изложени на въздействието на 
разпръснатия чрез пулверизация продукт.

Or. en

Изменение, внесено от Caroline Lucas + Roberto Musacchio

Изменение 322
Член 30, параграф 3, буква б)

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

б) законово задължение за информиране, 
най-малко 48 часа преди употребата на 
какъвто и да било продукт, на живущи 
и съседи, които биха могли да бъдат 
изложени на въздействието на 
разпръснатия чрез пулверизация продукт 
и на различни други източници на 
излагане в резултат на пръскането на 
култури в тяхната местност.

Or. en
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Обосновка

Considering the health and environmental risks, hazards and adverse impacts from the use of 
pesticides, then it is absolutely essential that residents receive prior notification before any 
spraying application and information on the chemicals to be used to enable them to take the 
necessary precautions to try and reduce exposure as much as possible. The notification 
period should be 48 hours prior to any spraying application, which is the same as it is in the 
UK for beekeepers regarding bees.

Изменение, внесено от Marianne Thyssen

Изменение 323
Член 30, параграф 3, буква б)

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

б) задължение да се водят достъпни 
регистри на продуктите за 
растителна защита, използвани в 
селските стопанства. Тези регистри 
следва да бъдат представяни, по всяко 
време и при поискване, за инспекция от  
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

For practical reasons it is impossible to make it compulsory to provide information to any 
neighbours requesting it before the plant protection product is used. Optimum plant 
protection practice often allows only a limited time window, depending for example on 
weather conditions, within which plant protection products can be used to best effect. A 
requirement to inform neighbours creates unnecessary complexity, often at the expense of 
optimum plant protection, and may result in a greater impact on human and animal health 
and the environment.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies + Roberto Musacchio + Caroline 
Lucas

Изменение 324
Член 30, параграф 3, буква б а) (нова)

ба) ограничения или забрани на 
употребата на пестициди в или около 
зони, използвани от широката 
общественост или от чувствителни 
групи от населението, като жилищни 
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райони, паркове, градски градини, 
спортни площадки, училищни дворове, 
площадки за детски игри и т.н.

Or. en

Обосновка

The statutory conditions of use in the approval for all pesticides should contain detailed 
requirements for any prohibition of pesticide use in and around areas used by the general 
public or by sensitive population, such as residential areas, parks, public gardens, sports 
grounds, school grounds, children’s playgrounds etc.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 325
Член 30, параграф 3, буква б б) (нова)

бб) други ограничения или условия, 
наложени от разрешение, отнасящо се 
до употребата на пестициден продукт, 
особено когато те са предназначени да 
защитават здравето на 
разпространители, ползватели, 
работници, живущи, случайни лица и 
потребители, или здравето на 
животните, или околната среда.

Or. en

Обосновка

This new point would enable Member States to include other restrictions or conditions, 
particularly for the protection of distributors, users, workers, residents, bystanders and 
consumers, or animal health or the environment.

Изменение, внесено от Michl Ebner

Изменение 326
Член 30, параграф 3а (нов)

3а. Условията по параграф 2 не 
включват езиковите изисквания, 
приложими по отношение на 
опаковките, етикетирането или 
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маркировките, които нарушават 
принципите за балансирана защита на 
потребителите и не се прилагат по 
отношение на продуктите за 
растителна защита, независимо от 
техния произход.

Or. de

Обосновка

Although recognised as equivalent to national reference products under the terms of the 
relevant provisions of EU law, in some Member States imported products may not be used for 
the same purpose as national reference products because their authorisation/use is contingent 
on the translation of the label from the country of origin, which in some cases does not 
stipulate authorisation for the same purpose. This represents a non-technical, discriminatory 
obstacle to trade, since in de facto terms two different (safety) standards governing the 
authorisation of equivalent products of differing origin are introduced. This cannot be 
reconciled with the principle of the free movement of goods within the EU internal market.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 327
Член 32, параграф 1

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

1. Лице, което желае да пусне на пазара 
продукт за растителна защита, подава, 
лично или чрез представител, заявление 
за разрешение до една или повече от 
държавите-членки в зоната, в която 
продуктът за растителна защита е 
предназначен да бъде пуснат на пазара.

Or. de

Обосновка

The stated aim of the revised authorisation procedure for plant protection products is the 
introduction of zonal authorisation as a step towards the harmonisation of authorisation at 
European level. On that basis, an applicant need not submit his or her application in every
Member State in the zone in which the product is to be authorised, but only in one of them. In 
addition, a proposal should be made as to which Member State will in future be designated 
the rapporteur Member State for the zone in question. The other Member States in a zone 
should be involved in every stage of the assessment of the product in question, thereby 
ensuring that, following that assessment, authorisation can also be granted throughout the 
zone.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 328
Член 32, параграф 1

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 329
Член 32, параграф 2

2. Заявлението включва следното: 2. Заявлението включва следното:

а) списък на зоните и на държавите-
членки, в които заявителят е подал 
заявление;

а) списък на зоните, в които заявителят е 
подал заявление;

б) предложение относно това коя 
държава-членка заявителят очаква да 
разгледа заявлението в съответната зона;

б) предложение относно това коя 
държава-членка заявителят очаква да има 
водеща роля в оценката на заявлението 
в съответната зона;

в) заверен екземпляр от евентуални вече 
издадени в държава-членка разрешения за 
същия продукт за растителна защита.

в) заверен екземпляр от евентуални вече 
издадени в държава-членка разрешения за 
същия продукт за растителна защита.

Or. de
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 330
Член 32, параграф 5, алинея втора

При поискване, заявителят предоставя на 
държавата-членка образци от продукта 
за растителна защита и аналитични 
стандарти на съставките му.

При поискване, заявителят предоставя на 
държавите-членки, ангажирани в 
оценката, образци от продукта за 
растителна защита и аналитични 
стандарти на съставките му

Or. de

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 331
Член 34

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

Заявлението се разглежда от държавата-
членка, предложена от заявителя, със 
задължителното участие на всички 
държави-членки в съответната зона.

При поискване от държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, другите 
държави-членки в същата зона, в 
която е подадено заявлението, 
сътрудничат, за да осигурят 
справедливо разделение на работното 
натоварване.

В тази връзка, се предприемат стъпки, 
за да се осигури възможно най-
справедливо разделение на работното 
натоварване.

Другите държави-членки в зоната, в 
която е подадено заявлението, се 
въздържат от придвижване на 
досието, докато държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, даде своята 
оценка.

Or. de

Обосновка

The stated aim of the revised procedure for the authorisation of plant protection products is 
the introduction of zonal authorisation as a step towards harmonisation at European level. 
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On that basis, it is essential that the rapporteur Member State should involve the other 
Member States in the zone in question in all stages of the examination and assessment
process, thereby ensuring that, after examination, the product can be granted authorisation 
throughout the zone as well.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 332
Член 34

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

Заявлението се разглежда от държавата-
членка, предложена от заявителя, с 
участието на всички държави-членки в 
съответната зона, освен ако друга 
държава-членка в същата зона се съгласи 
да го разгледа. Държавата-членка, която 
ще разглежда заявлението, информира 
заявителя.

При поискване от държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, другите 
държави-членки в същата зона, в която е 
подадено заявлението, сътрудничат, за 
да осигурят справедливо разделение на 
работното натоварване.

При поискване от държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, всички 
останали държави-членки в същата зона 
сътрудничат, за да осигурят възможно 
най-справедливо разделение на 
работното натоварване.

Другите държави-членки в зоната, в 
която е подадено заявлението, се 
въздържат от придвижване на 
досието, докато държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, даде своята 
оценка.

Or. de

Обосновка

The stated aim of the revised procedure for the authorisation of plant protection products is 
the introduction of zonal authorisation as a step towards harmonisation at European level. 
On that basis, it is essential that the rapporteur Member State should involve the other 
Member States in the zone in question in all stages of the examination and assessment 
process, thereby ensuring that, after examination, the product can be granted authorisation 
throughout the zone as well.
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Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 333
Член 34, параграф 1

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

Заявлението се разглежда от държавата-
членка, предложена от заявителя. Друга 
държава-членка в същата зона може да 
се съгласи да го разгледа, при условие че 
заявителят даде своето съгласие.

Or. de

Обосновка

The application must be examined either by the Member State proposed by the applicant or -
by agreement with the applicant - by another Member State which offers to do so. This 
procedure makes for clarity and has in the past demonstrated, in particular, its efficiency, 
since it makes the best possible use of the Member States’ specialist knowledge.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 334
Член 34, алинея първа

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

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

Or. el

Обосновка

If the choice of zones is adopted, the rapporteur Member State should inform all the Member 
States in the zone.
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 335
Член 34, алинея трета а) (нова)

2. Държавите-членки в зоната могат, 
след консултация с Комисията, да 
приемат подробни правила за 
прилагането на параграф 1.

Or. el

Обосновка

Member States should retain the right to a certain degree of flexibility, with the assent of the 
Commission.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 336
Член 35, параграф 1, алинеи първа и втора

1. Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, дава независима, обективна 
и прозрачна оценка въз основа на 
текущите научни и технически 
познания.

1. Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, дава независима, обективна 
и прозрачна оценка въз основа на 
признатите научни и технически 
насоки и изисквания, налични при 
подаване на заявлението, без да се 
накърняват разпоредбите на член 21.

Тя прилага еднообразните принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита, посочени в член 29, 
параграф 6, за да установи дали 
продуктът за растителна защита отговаря 
на изискванията, предвидени в член 29, 
когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични нормални условия на 
употреба, и какви са последствията от 
употребата му при разрешените условия.

Тя прилага еднообразните принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита, посочени в член 29, 
параграф 6, за да установи дали 
продуктът за растителна защита отговаря 
на изискванията, предвидени в член 29, 
когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични условия на употреба, и 
какви са последствията от употребата му 
при разрешените условия.

Or. en

Обосновка

The investment in placing new products on the market is substantial, especially for SMEs, and 



PE 390.442v01-00 46/139 AM\672288BG.doc

BG

a predictable decision making system is required to give certainty to the investing companies. 
Changing the rules after the time of application is inappropriate and discourages investment 
by companies. The proposed wording in the second part  ensures legal certainty in case of 
legal disputes. Realistic conditions can be evaluated and measured and can allow courts to 
rule on the basis of measurable facts.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 337
Член 35, параграф 1, алинея  втора

Тя прилага еднообразните принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита, посочени в член 29, 
параграф 6, за да установи дали 
продуктът за растителна защита отговаря 
на изискванията, предвидени в член 29, 
когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични нормални условия на 
употреба, и какви са последствията от 
употребата му при разрешените условия.

Тя прилага еднообразните принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита, посочени в член 29, 
параграф 6, за да установи дали 
продуктът за растителна защита отговаря 
на изискванията, предвидени в член 29, 
когато продуктът се използва в 
съответствие с член 52, при всички 
реалистични условия на употреба, и 
какви са последствията от употребата му 
при разрешените условия.

Or. en

Обосновка

All decisions should be based on realistic conditions of use to ensure legal certainty in case of 
legal disputes. Realistic conditions can be evaluated and measured and can eventually allow 
courts to rule on the basis of measurable facts that leave no doubt.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 338
Член 35, параграф 1, алинея  трета

Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предоставя своята оценка на 
другите държави-членки в същата зона, 
в която е подадено заявлението.

Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предоставя своята оценка на 
другите държави-членки.

Or. de
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Обосновка

EU-wide authorisation is required in order, finally, to establish a functioning internal market 
for plant protection products. Changes should therefore also be made to the text.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 339
Член 35, параграф 1, алинея  трета

Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предоставя своята оценка на 
другите държави-членки в същата зона,
в която е подадено заявлението.

Държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предоставя своята оценка на 
другите държави-членки в същата зона, в 
която е подадено заявлението.

Or. nl

Обосновка

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 340
Член 35, параграф 2

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

2. Без да се накърняват разпоредбите 
на членове 30 и 31, когато продукт за 
растителна защита вече е бил 
разрешен в една държава-членка, 
другите държави-членки вземат 
решение дали и при какви условия да 
разрешат съответния продукт за 
растителна защита в срок от 180 дни 
от получаване на заявлението.

Or. en
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Обосновка

Following the rapporteur amendment 86, the division into authorization zones is not 
appropriate as conditions in the proposed zones are often incomparable. Authorizations 
should be granted only at Member State level but notified to other Member States. Within a 
reasonable time period of 180 days, notified Member States should be obliged to confirm, 
reject or restrict the authorization pursuant their specific national situation.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 341
Член 35, параграф 2

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

2. Държавите-членки в определена зона, 
съответно, дават или отказват разрешения 
въз основа на заключенията от оценката 
на държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предвидено в членове 30 и 
31. Държавите-членки в определена зона, 
по възможност, разрешават съответния 
продукт за растителна защита при същите 
условия, включително с класификация по 
смисъла на Директива 1999/45/ЕО, както 
държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, при условие че не е 
необходимо да се отчитат различни 
условия за употреба, въпреки че трябва 
надлежно да се вземат под внимание 
несъпоставимите условия, свързани със 
земеделската практика, здравето на 
растенията или околната среда.

Or. de

Обосновка

Ziel der Neufassung der Verordnung ist die Einführung einer zonalen Zulassung als Schritt in 
Richtung der Harmonisierung der Zulassung in Europa. Daher müssen die Mitgliedsstaaten 
der betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates als auch der in die Prüfung einbezogenen übrigen 
Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels unter den gleichen Bedingungen 
durchführen, soweit nicht unterschiedlichen, nationalen Besonderheit Rechnung zu tragen ist. 
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 342
Член 35, параграф 2

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

2. Заинтересованите държави-членки, 
съответно, дават или отказват разрешения 
въз основа на заключенията от оценката 
на държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, предвидено в членове 30 и 
31. Държавите-членки разрешават 
съответния продукт за растителна защита 
при същите условия, както държавата-
членка, разглеждаща заявлението, освен 
ако земеделските и екологични условия 
съществено се различават и изискват 
допълнителна оценка. 

Or. en

Обосновка

Member States should be allowed to take into account relevant local concerns when 
approving products. The notifier should be responsible for the classification and not the 
Zonal Rapporteur Member State – as this would lead to considerable delays and possibly to 
different classification between zones.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 343
Член 35, параграф 2

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

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

Or. de
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Обосновка

Um endgültig einen fuktionierenden Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel zu schaffen ist eine 
EU-weite Zulassung erforderlich. Daher sind auch Anpassungen im Text vorzunehmen.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 344
Член 35, параграф 2

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

2. Ако продукт за растителна защита 
е вече разрешен в определена държава-
членка, без да се нарушават 
разпоредбите на членове 30 и 31, 
другите държави-членки трябва в 90-
дневен срок след получаване на 
заявлението да вземат решение дали да 
разрешат въпросния продукт за 
растителна защита.

Or. de

Изменение, внесено от Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz и Anja Weisgerber

Изменение 345
Член 35, параграф 2

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

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

Or. de
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Обосновка

Erklärtes Ziel der Neufassung der Verordnung zur Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist 
die Einführung einer zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die 
Mitgliedsstaaten der betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung 
sowohl des berichterstattenden Mitgliedsstaates als auch der in die Prüfung und Bewertung 
des Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 346
Член 35, параграф 3

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Erna Hennicot-Schoepges

Изменение 347
Член 35, параграф 3

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

3. Ако държава-членка желае да 
разреши съответния продукт за 
растителна защита при други условия 
за употреба, различни от наложените 
от държавата-членка, разглеждаща 
заявлението, въпросната държава-
членка незабавно информира 
Комисията за тези условия и 
представя подробна информация, в 
която се посочват основанията за 
това отклонение. Комисията 
преразглежда издаденото от 
съответната държава-членка 
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разрешение. Ако тя установи, че няма 
основателни причини за такова 
отклонение, тя изисква от
съответната държава-членка да 
разреши продукта за растителна 
защита при същите условия, при 
които той е разрешен в отправната 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Ziel der Neufassung der Verordnung ist die Einführung einer zonalen Zulassung als Schritt in 
Richtung der Harmonisierung der Zulassung in Europa. Daher müssen die Mitgliedsstaaten 
der betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates als auch der in die Prüfung einbezogenen übrigen 
Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels unter den gleichen Bedingungen 
durchführen, soweit nicht unterschiedlichen, nationalen Besonderheit Rechnung zu tragen ist.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 348
Член 37, параграф 4

4. Когато съответните държави-членки не 
постигат съгласие в срок от 90 дни, 
държавата-членка, разглеждаща 
заявлението за разрешение, представя 
въпроса на Комисията. Решение относно 
това дали са спазени условията, 
определени в член 29, параграф 1, буква 
б), се взема в съответствие с процедурата, 
посочена в член 76, параграф 2. 90-
дневният срок започва да тече на датата, 
на която държавата-членка, разглеждаща 
заявлението за разрешение, е 
информирала държавата-членка 
докладчик, че не е съгласна със 
заключението на последната, в 
съответствие с параграф 3.

4. Когато съответните държави-членки не 
постигат съгласие в срок от 180 дни, 
държавата-членка, разглеждаща 
заявлението за разрешение, представя 
въпроса на Комисията. Решение относно 
това дали са спазени условията, 
определени в член 29, параграф 1, буква 
б), се взема в съответствие с процедурата, 
посочена в член 76, параграф 2. 180-
дневният срок започва да тече на датата, 
на която държавата-членка, разглеждаща 
заявлението за разрешение, е 
информирала държавата-членка 
докладчик, че не е съгласна със 
заключението на последната, в 
съответствие с параграф 3.

Or. en
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Обосновка

We need to secure the fastest possible authorisation procedure compatible with a high 
protection of human health and the environment. This means however, that if Member States 
shall take full account of the relevant and specific circumstances within their territory before 
authorising or refusing to authorise a product authorised in another Member State - rather 
than automatically approve the authorisation from another Member State - 90 days is 
inadequate. 

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 349
Член 38, параграф 1, алинея 1a (нова)

В срок от 12 месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент 
Комисията представя предложение за 
въвеждане на стандартизиран формат 
за документацията, предвидена в букви 
а), б) и в).

Or. en

Обосновка

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 350
Член 38, параграф 2

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

2. С оглед улесняване на процеса на 
вземане на решение, описан в член 35, 
параграф 2, държавите-членки, издали 
разрешение, незабавно предоставят на 
другите държави-членки и на Комисията 
досие, съдържащо документацията, 
предвидена в настоящия член, параграф 
1, букви а), б) и в).

Or. en

Обосновка

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.
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Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 351
Член 38, параграф 2a (нов)

2a. В срок от 12 седмици след вземане 
на решение за разрешаване на продукт 
за растителна защита, държавите-
членки предоставят на публично 
достъпна интернет страница 
информация за административното 
решение по параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

A system of work sharing should be put in place to facilitate the decision making process of 
Member States that authorise the same product within the EU.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Esther De Lange

Изменение 352
Член 39, параграф 1

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

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

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

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

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

б) когато разрешението е дадено от 
държава-членка за употреба в парници 
или като обработка след прибиране на 
реколтата или обработка на семена, 
независимо от зоната, към която 
принадлежи отправната държава-членка, 
и, на доброволен принцип, между 
държави-членки в различни зони със 
сходни условия по отношение на 
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селското стопанство, здравето на 
растенията и околната среда, по-
конкретно климатични условия от 
значение за употребата на продукта.

Or. en

Обосновка

The local authorisation holder may vary from country to country. 

The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.

Изменение, внесено от Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz и Anja Weisgerber

Изменение 353
Член 39, параграф 1

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

1. Разрешението за същия продукт за 
растителна защита и за същата употреба 
се издава във всички държави-членки в 
съответната зона в следните случаи:

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

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

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

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

Or. de

Обосновка

Die Einteilung der EU in drei Zonen ist als wichtiger Schritt in Richtung einer europäischen 
Harmonisierung der Pflanzenschutzzulassung zu sehen. Die Änderung stellt klar, dass nach 
Prüfung des Mittels durch den berichterstattenden Mitgliedsstaat und Einbeziehung aller 
übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone, das Mittel in allen Ländern der Zone auch obligatorisch 
zugelassen wird. Dennoch schließt eine Einteilung in drei Zonen nicht aus, dass an den 
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Übergängen zwischen den Zonen aufgrund vergleichbarer Anbau- und Klimaverhältnisse 
eine gegenseitige Anerkennung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zwischen den Zonen 
erforderlich wird. 

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 354
Член 39, параграф 1, буква б)

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

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

Or. en

Обосновка

Mutual recognition irrespective of zones should be extended to seed treatment.  Seed 
treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized companies. 
The administrative costs associated with authorisation should be reduced to encourage use of 
an innovative technology and products, which usually involve far lesser amounts of PPP than 
on-field treatment.  Member States should be allowed to apply mutual recognition in different 
zones on a voluntary basis, particularly where conditions are similar.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 355
Член 39, параграф 1, буква б)

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

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

Or. nl

Обосновка

Harmonisatie van behandeling van zaaizaad is van belang. Wanneer zaad behandeld wordt 
met gewasbeschermingsmiddelen betekent dat een sterke afname van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen via veldtoepassing in een later stadium. 
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Изменение, внесено от Renate Sommer + Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Christa 
Klaß и Marianne Thyssen 

Изменение 356
Член 39, параграф 1, буква ба) (нова)

ба) на доброволен принцип, между 
държави-членки в различни зони със 
сходни условия по отношение на 
селското стопанство, здравето на 
растенията и околната среда, по-
конкретно климатични условия от 
значение за употребата на продукта.

Or. en

Обосновка

Mutual recognition irrespective of zones should be extended to seed treatment.  Seed 
treatment is a small and innovative market, dominated by small and medium-sized companies.  
The administrative costs associated with authorisation should be reduced to encourage use of 
an innovative technology and products, which usually involve far lesser amounts of PPP than 
on-field treatment. Member States should be allowed to apply mutual recognition in different 
zones on a voluntary basis, particularly where conditions are similar.

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

Изменение 357
Член 39, параграф 1, буква ба) (нова) 

бa) продукти, разрешени в една зона, се 
разрешават в друга зона при 
единственото условие за 
преразглеждане на земеделските, 
климатични и екологични критерии. 

Or. en

Изменение, внесено от Christa Klaß, Karl-Heinz Florenz, Anja Weisgerber 

Изменение 358
Член 39, параграф 2

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

може да подаде заявление за 
разрешение за същия продукт за 
растителна защита и за същата 
употреба в държава-членка в друга зона 
на принципа на взаимно признаване.

Or. de

Обосновка

Die Einteilung der EU in drei Zonen ist als wichtiger Schritt in Richtung einer europäischen 
Harmonisierung der Pflanzenschutzzulassung zu sehen. Die Änderung stellt klar, dass nach 
Prüfung des Mittels durch den berichterstattenden Mitgliedsstaat und Einbeziehung aller 
übrigen Mitgliedsstaaten einer Zone, das Mittel in allen Ländern der Zone auch obligatorisch 
zugelassen wird. Dennoch schließt eine Einteilung in drei Zonen nicht aus, dass an den 
Übergängen zwischen den Zonen aufgrund vergleichbarer Anbau- und Klimaverhältnisse 
eine gegenseitige Anerkennung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln zwischen den Zonen 
erforderlich wird. 

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Esther De Lange

Изменение 359
Член 39, параграф 2

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

заличава се

Or. en

Обосновка

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

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

Изменение 360
Член 40

1. Държавата-членка, пред която е 
подадено заявление по член 39, 
разрешава съответния продукт за 
растителна защита при същите условия, 

1. Държавите-членки в определена зона 
разрешават съответния продукт за 
растителна защита при същите условия, 
включително с класификация по смисъла 
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включително с класификация по смисъла 
на Директива 1999/45/EО, както 
отправната държава-членка.

на Директива 1999/45/EО, както 
отправната държава-членка.

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

2. Ако, в отклонение от разпоредбите на 
параграф 1 и съобразно 
законодателството на Общността, 
държава-членка налага допълнителни 
условия, що се отнася до изискванията, 
посочени в член 30, параграф 3, 
въпросната държава-членка незабавно 
информира Комисията за тези условия 
и представя подробна информация, в 
която се посочват основанията за 
това отклонение. 
Комисията преразглежда издаденото 
от съответната държава-членка 
разрешение. Ако тя установи, че няма 
основателни причини за такова 
отклонение, тя изисква от
съответната държава-членка да 
разреши продукта за растителна 
защита при същите условия, при 
които той е разрешен в отправната 
държава-членка.

Or. de

Обосновка

Ziel der Neufassung der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln ist die Einführung einer 
zonalen Zulassung als Schritt in Richtung der Harmonisierung der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln in Europa. Insofern ist es erforderlich, dass die Mitgliedsstaaten der 
betreffenden Zone auf der Grundlage der Prüfung und Bewertung sowohl des 
berichterstattenden Mitgliedsstaates und als auch der in die Prüfung und Bewertung des 
Mittels einbezogenen übrigen Mitgliedsstaaten eine Zulassung des Pflanzenschutzmittels 
unter den gleichen Bedingungen durchführen. Falls ein Mitgliedsstaat dennoch aus 
plausiblen Gründen von den festgelegten Bedinungen abweicht, bedarf es der Überprüfung 
durch die EU Kommission.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 361
Член 40, параграф 1

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

валидно в цялата зона.

Or. de

Обосновка

Das mittel- bis langfristige Ziel muss die Schaffung einer echten EU-Zulassung sein, d.h. die 
Zulassung in einem Mitgliedstaat gilt in allen anderen Mitgliedsstaaten. Nur so kan ein 
funktionierender Binnenmarkt für Pflanzenschutzmittel geschaffen werden.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 362
Член 40, параграф 1a (нов)

1a. Държавата-членка издава 
разрешението при относимите за 
съответната държава-членка условия 
или отказва да издаде разрешението, 
ако във въпросната държава-членка не 
са изпълнени условията по член 29.

Or. en

Обосновка

In line with the rapporteur's report the principle of mutual recognition must leave room for 
Member States to decide whether an authorisation should be granted on the basis of the 
country specific conditions. In order to make the legislation as clear as possible this should 
be stated  in the relevant article 40 which concerns authorisation under the heading of mutual 
recognition.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 363
Член 40, параграф 2a (нов)

2a. Издаването на разрешение може да 
е обусловено от разпоредби, 
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произтичащи от прилагането на други 
мерки съобразно законодателството на 
Общността, свързани с условията за 
разпространение и употреба на 
продукти за растителна защита, 
предназначени да закрилят здравето на 
съответните  разпространители, 
потребители и работници. 
Настоящата процедура за взаимно 
признаване не накърнява предприети 
от държавите-членки, съобразно 
законодателството на Общността, 
мерки за закрила на здравето на 
работниците.

Or. en

Обосновка

The amendment replace the ‘zoning system’ as laid down in the Commission proposal and 
will give more discretion to Member States without incurring in unnecessary duplication of 
work and a slower decision making process.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 364
Член 40, параграф 2б (нов)

2б. Разрешението може да бъде 
обусловено от допълнителни условия за 
употреба, когато съответните 
земеделски, фитосанитарни и 
екологични (в т.ч. климатични) 
условия в държавата-членка налагат 
тези условия за употреба с оглед 
спазване на разпоредбите на член 29. 
Тези условия за употреба следва във 
всички случаи да включват:
- дозата на хектар при всяко 
прилагане;
- периода между последното прилагане 
и събирането на реколтата;
- броя приложения на година;
- предписание за необходимостта от 
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разпръскване чрез пулверизация;
- степента на опасност/риск за 
здравето на човека (кумулативни 
действия);
- опазване на подпочвените води и 
биологичното разнообразие.

Or. en

Обосновка

The amendment replace the ‘zoning system’ as laid down in the Commission proposal and 
will give more discretion to Member States without incurring in unnecessary duplication of 
work and a slower decision making process.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 365
Член 41, параграф 2

2. Държавата-членка, до която е подадено 
заявление по член 39, взема решение по 
заявлението в 90-дневен срок.

2. Държавата-членка, до която е подадено 
заявление по член 39, взема решение по 
заявлението в 180-дневен срок.

Or. en

Обосновка

We need to secure the fastest possible authorisation procedure compatible with a high 
protection of human health and the environment. This means however, that if Member States 
shall take full account of the relevant and specific circumstances within their territory before 
authorising or refusing to authorise a product authorised in another Member State - rather 
than automatically approve the authorisation from another Member State - 90 days is 
inadequate. 

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 366
Член 42, параграф 3, буква a)

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

a) всякаква нова информация, посочена в 
регламента за подновяване по член 20 
или изисквана в резултат на изменения в 
изискванията или критериите за ;
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Or. en

Обосновка

Clarification regarding the data that is to be protected after the renewal of the active 
substance authorization.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 367
Член 42, параграф 3, буква б)

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

б) обосновка, че представяните нови 
данни са резултат на изисквания или 
критерии за данни, които не са били в 
сила към момента на издаване на 
разрешението за продукта за растителна 
защита или които са необходими за 
изменение на условията на 
одобрението;

Or. en

Обосновка

Clarification regarding the data that is to be protected after the renewal of the active 
substance authorization.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 368
Член 43, параграф 2, алинея 1

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

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

Or. el

Обосновка

Τα ΚΜ της ζώνης θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για οποιαδήποτε μεταβολή  ή ανάκληση 
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έκρισης. 

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 369
Член 45, параграф 2

Когато причините за отнемането, 
изменението или неподновяването на 
разрешението го позволяват, гратисните 
периоди за използване на складови 
наличности от съответните продукти за 
растителна защита се определят така, 
че продължителността им да не 
противоречи на нормалния срок на 
употреба на продукта за растителна 
защита.

Когато причините за отнемане,
изменение или неподновяване на 
разрешението не са свързани със закрила 
на здравето на човека и животните и 
опазване на околната среда, гратисните 
периоди за използване на складови 
наличности от съответните продукти за 
растителна защита не надвишават една 
година. Ако причините за отнемане, 
изменение или неподновяване на 
разрешението са свързани със закрила 
на здравето на човека и животните и 
опазване на околната среда, не се 
предоставя срок за използване на 
складови наличности от съответните 
пестицидни продукти и незабавно се 
преустановява всякаква продажба и 
употреба на такива продукти.

Or. en

Обосновка

Where the reasons for withdrawal, amendment or not renewing the authorization are related 
to the protection of human and animal health and the environment then the sale and use of 
such pesticides should cease with immediate effect.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 370
Член 45, параграф 2

Когато причините за отнемането, 
изменението или неподновяването на 
разрешението го позволяват, гратисните 
периоди за използване на складови 
наличности от съответните продукти за 
растителна защита се определят така, 

Когато причините за отнемане, 
изменение или неподновяване на 
разрешението не са свързани със закрила 
на здравето на човека и животните и 
опазване на околната среда, гратисните 
периоди за използване на складови 
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че продължителността им да не 
противоречи на нормалния срок на 
употреба на продукта за растителна 
защита.

наличности от съответните продукти за 
растителна защита не надвишават един 
сезон. Ако причините за отнемане, 
изменение или неподновяване на 
разрешението са свързани със закрила 
на здравето на човека и животните и 
опазване на околната среда, не се 
предоставя срок за използване на 
складови наличности от съответните  
продукти за растителна защита и 
незабавно след вземане на решението за 
неподновяване или отнемане на 
разрешение се преустановява всякаква 
продажба и употреба на такива 
продукти.

Or. en

Обосновка

Where the reasons for withdrawal, amendment or not renewing the authorization are related 
to the protection of human and animal health and the environment then the sale and use of 
such pesticides should cease with immediate effect.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 371
Член 45a (нов)

Член 45a
Изхвърляне и унищожаване на 

неразрешени продукти за растителна 
защита

Независимо от разпоредбите на член 
45, складови наличности от 
неразрешени продукти за растителна 
защита се изхвърлят по безопасен 
начин и се унищожават на 
отговорност на бившия притежател 
на разрешението. 

Or. en
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Обосновка

Stocks of obsolete pesticides pose serious hazards to human health and the environment in 
many member states and third countries. The producers shall be required to assure safe 
disposal and destruction of these hazardous substances. 

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 372
Член 45б (нов)

Член 45б
Внос

Вносни нехранителни материали или 
изделия не трябва да съдържат 
остатъчни количества от активни 
вещества, които не са одобрени в 
съответствие с разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

In order both to protect human health and the competitiveness of the European industry, 
imported non-food materials or articles should not contain active substances that have not 
been approved in the EU.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 373
Член 46, параграф 1, буква aa) (нова)

aa) съдържащите се в него 
нискорискови активни вещества не 
оказват неблагоприятно въздействие 
върху хора, животни или околната 
среда;

Or. en

Обосновка

To clarify that only products containing active substances that have no adverse effect on 
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humans, animals or the environment can be considered as low-risk active substances.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 374
Член 46, параграф 3, алинея 2

Срокът е 60 дни, когато вече е налице 
разрешение от друга държава-членка, 
разположена в същата зона, за същия 
нискорисков продукт за растителна 
защита.

Срокът е 60 дни, когато вече е налице 
разрешение от друга държава-членка за 
същия нискорисков продукт за 
растителна защита.

Or. nl

Обосновка

De splitsing is zones is geen geschikt hulpmiddel voor toelating omdat de klimatologische, 
biologische en aquatische omstandigheden in de diverse landen in de voorgestelde zones 
onvergelijkbaar zijn.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 375
Член 46, параграф 3, алинея 3

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да я предостави. 
В такъв случай 90-дневният срок се 
удължава с допълнителния срок, даден от 
държавата-членка.

Когато държавата-членка се нуждае от 
допълнителна информация, тя определя 
срок, в който заявителят да я предостави. 
В такъв случай 90-дневният срок се 
удължава с допълнителния срок, даден от 
държавата-членка. Общата 
продължителност на срока не може да 
надвишава четири месеца.

Or. el

Обосновка

Πρέπει να τίθενται σαφείς προθεσμίες για όλες τις ενέργειες του κανονισμού.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 376
Член 48, параграф 1, встъпителна част

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

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

Or. en

Обосновка

Even with a list of active substance candidates for substitution and a negative list of the most 
problematic co-formulants there can still be big differences in the risks of the different 
products based on their use. The proposed amendment provides the possibility also to make a 
comparative assessment for products not containing active substances which are candidates 
for substitution based on the specific risk assessment for that product. The proposal broadens 
the scope of the comparative assessment from products containing the specific active 
substances on the candidate list to all products containing any active substance.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Roberto Musacchio

Изменение 377
Article 48, параграф 1, буква б)

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Point b) is unnecessary because comparative assessment already takes into consideration 
risks and benefits. This amendment introduces three new dimensions to the substitution 
principle introducing the concept that methods and practises of crop management and pest 
prevention must also be taken into consideration into the substitution scenario.
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 378
Член 48, параграф 1, алинея 1a (нова)

Държавите-членки не издават 
разрешение за продукт за растителна 
защита, когато сравнителната оценка 
показва наличието на по-безопасни 
алтернативи, като същевременно при 
сравнителната оценка и заместването 
се отдава предимство на веществата 
кандидати за заместване.

Or. en

Обосновка

Although all products might be liable for substitution, Member States have limited resources 
and therefore priority in comparative assessment and substitution shall be given to candidates 
for substitution.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 379
Член 48, параграф 3

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

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

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

Въз основа на резултатите от първата 
сравнителна оценка държавите-членки 
запазват, отнемат или изменят 
разрешението. След втората 
сравнителна оценка, държавите-
членки отнемат разрешението.

Or. en

Обосновка

Candidates for substitution should not be allowed on the market indefinitely but should be 
removed after the second comparative assessment.
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 380
Член 48, параграф 3

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

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

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

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

Or. de

Обосновка

Der Mitgliedstaat, in dem das Zulassungsverfahren abgelaufen ist, soll auch weiterhin für die 
Zulassung zuständig bleiben. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 381
Член 48, параграф 4

4. Когато държава-членка реши да 
отнеме или да измени дадено разрешение 
съгласно параграф 3, отнемането или 
изменението влиза в сила четири години 
след решението на държавата-членка или 
в края на срока за одобрение .

4. Когато държавата-членка докладчик
реши да отнеме или да измени дадено 
разрешение съгласно параграф 3, 
отнемането или изменението влиза в сила 
четири години след решението на 
държавата-членка или в края на срока за 
одобрение .

Or. de

Обосновка

Der Mitgliedstaat, in dem das Zulassungsverfahren abgelaufen ist, soll auch weiterhin für die 
Zulassung zuständig bleiben. 
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Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 382
Член 49, параграф 1

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

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

Or. nl

Обосновка

Harmonisatie van behandeling van zaaizaad is van belang. Wanneer zaad behandeld wordt 
met gewasbeschermingsmiddelen betekent dat een sterke afname van het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen via veldtoepassing in een later stadium. Deze sector moet 
beschermd worden.

Изменение, внесено от Renate Sommer

Изменение 383
Член 49, параграф 1

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

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

Обосновка

The definition of minor uses should be clarified to also include seed treatment.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 384
Член 49, параграф 2a (нов)

2а. Държавите-членки могат да 
приемат специфични мерки за 
улесняване на представянето на 
заявления за разширяване на обхвата 
на разрешението за маловажни 
употреби. 

Or. el

Обосновка

Η απλοποίηση της γραφειοκρατίας και η ενθάρρυνση των ενδιαφερομένων να ασχοληθούν με 
χρήσεις φυτοπροστατευτικών προίόντων δευτερεύουσας σημασίας θεωρείται ότι θα λύσει πολλά 
προβλήματα σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Изменение, внесено от Evangelia Tzampazi

Изменение 385
Член 49, параграф 2a (нов)

2а. Държавите-членки могат да 
приемат специални мерки за 
улесняване на представянето на 
заявления за разширяване на обхвата 
на разрешения за маловажни употреби.

Or. el

Обосновка

Δεδομένου ότι η δευτερεύουσας  σημασίας χρήσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό 
ενδιαφέρον για τους κατόχους εγκρίσεων θα ήταν χρήσιμο να απλοποιηθούν περαιτέρω οι 
σχετικές διαδικασίες προκειμένου να στηριχθούν οι εν λόγω χρήσεις.
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 386
Член 49, параграф 3, буква г)

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

г) документацията и информацията в 
подкрепа на разширената употреба са 
представени от лицата или органите, 
посочени в параграф 2. Проучванията, 
които са необходими, за да се 
определят максималните равнища на 
остатъчни количества, могат да се 
извършват от научни институти или 
официални органи.

Or. es

Обосновка

Los costes de los estudios científicos suponen un obstáculo muy importante para el desarrollo 
de los usos menores. La enmienda pretende aportar soluciones más viables económicamente.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso,Carmen Fraga Estévez и Esther Herranz García

Изменение 387
Член 49, параграф 3a (нов)

3а. Критериите за разрешаване на 
маловажни употреби позволяват 
екстраполация на данни, получени за 
други много сходни от ботаническа и 
агрономическа гледна точка култури.

Or. es

Обосновка

En cultivos con semejanzas significativas, como podría ser el cerezo y el endrino, los datos de
la autorización inicial deberían ser extrapolados para facilitar la ampliación a usos menores.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 388
Член 49, параграф 5, алинея 2
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Ако притежателят на разрешението 
откаже да се съобрази с горното, 
държавите-членки гарантират 
пълната и конкретна информираност 
на потребителите относно 
инструкциите за употреба чрез 
официална публикация или официална 
интернет страница.

Върху етикета се обозначава, че 
такива употреби не са оценени за 
ефикасност или фитотоксичност. Без 
да се нарушават разпоредбите на член 
70, притежателят на разрешението не 
носи отговорност за евентуални загуби, 
произтичащи от употреба в 
съответствие с разширения на 
обхвата на разрешение.

Or. en

Обосновка

Authorisation holders could not be held liable for adverse effects of extensions of use, but 
authorisation holders still remain concerned on this point.  This amendment would make 
clear that they would incur no liability, and hence remove the need for alternative publicity 
should they refuse to add extensions of use to the label. A definition is needed for enforcement 
purposes.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 389
Член 49, параграф 5, алинея 2

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

Ако притежателят на разрешението 
откаже да се съобрази с горното, 
държавите-членки гарантират пълната 
информираност на потребителите 
относно инструкциите за употреба чрез 
официална публикация или официална 
интернет страница. Предоставянето на 
тази информация освобождава 
притежателя на разрешението от 
всякаква отговорност в контекста на 
разширяването на обхвата на 
разрешение за маловажни употреби.

Or. de

Обосновка

Die Haftung eines Unternehmens muss auf die von ihr beantragte Zulassung begrenzt sein. 
Das Unternehmen erstellte ausschließlich für diese Zulassung Daten, um die sichere Nutzung 
seines Produkts zu beurteilen. Wenn ein Mitgliedsstaat selbst die Verlängerung einer 
Zulassung gewährt, ohne dass ein Unternehmen dies beantragt, kann das Unternehmen nicht 
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für die erweiterte Nutzung haftbar gemacht werden.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz и Christa Klaß + Erna 
Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 390
Член 49a (нов)

Член 49a
Паралелен внос

1. Преди вносител да може да започне 
да пуска продукт за растителна 
защита на пазара на държава-членка 
според правилата за паралелен внос, 
той трябва да представи заявление за 
издаване на удостоверение за 
идентичност от компетентния орган 
на съответната държава-членка.
2. В срок от 45 дни след получаване на 
заявлението, компетентният орган на 
държавата-членка, в която се планира 
извършването на внос, взема решение 
дали да издаде удостоверението за 
идентичност въз основа на 
критериите, определени в член 3, 
параграф 9б. 
3. Вносител, който е получил 
удостоверение за идентичност, е 
освободен от задължението за 
предоставяне на регистрационно досие 
за внасяния продукт за растителна 
защита, освен като:
a) доказателство за разрешаването на 
въпросния продукт, съгласно 
Директива 91/414/ЕИО или настоящия 
регламент, в държавата-членка, от 
която същият се изнася, и
б) доказателство, че внасяният 
продукт е идентичен на разрешен 
продукт за растителна защита в 
държавата-членка, в която се планира 
извършването на внос (еталонен 
продукт за растителна защита), и
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в) доказателство, че преопаковането 
не оказва неблагоприятно въздействие 
върху първоначалното състояние на 
продукта или върху доброто име на 
търговската марка и нейния 
притежател.
4. Срокът на валидност на 
удостоверението за идентичност 
изтича едновременно с изтичане на 
срока на разрешението за еталонния 
продукт или на разрешението за 
вносния продукт в държавата-членка, 
от която същият се изнася. Ако 
отнемането на разрешението за 
еталонния продукт не се основава на 
здравни или екологични съображения, 
на вносителя се предоставя гратисен 
период от една година след датата на 
отнемане на разрешението за 
разпродажба на складовите 
наличности от вносния продукт.

Or. en

Обосновка

Parallel trade is misused as a market entry for illegal products (unevaluated and / or 
counterfeited) due to the simplified procedure for placing plant protection products on the 
market. Therefore, clear and stringent community rules on parallel trade should be included 
in this regulation, which will achieve a higher level of harmonization, safety and control.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 391
Член 49a (нов)

Член 49а
Паралелен внос

1. Независимо от разпоредбите на член 
28, параграф 1, държавите-членки
могат да не разрешават внос или 
пускане на пазара на тяхна територия 
на продукт за растителна защита, 
докато не установят по 
административен ред, че продуктът е 
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идентичен на вече разрешения продукт 
за растителна защита (еталонния 
продукт за растителна защита). При 
установяване на идентичност, 
компетентният орган на 
определената държава-членка издава 
удостоверение за идентичност за 
внасяния продукт за растителна 
защита.
2. Преди да започне да внася и за първи 
път да пуска на пазара продукт за 
растителна защита, вносителят на 
този продукт представя заявление пред 
компетентния орган на определената 
държава-членка за издаване на 
удостоверение за идентичност за 
продукта за растителна защита, 
който желае да внася.
3. Компетентният орган на 
определената държава-членка взема 
решение в 45-дневен срок дали са 
изпълнени изискванията по настоящия 
параграф. Ако органът установи, че са 
изпълнени изискванията, на вносителя 
се издава удостоверение за 
идентичност за въпросния продукт.
4. Заявителят не е длъжен да 
представя информацията и докладите 
от изпитвания и проучвания, които са 
необходими за издаването на 
разрешение за продукти за растителна 
защита.
5. Компетентният орган, пред който е 
представено заявлението, трябва да 
поиска от компетентния орган на 
страната на произход:
a) да посочи точния състав на 
продукта, за да се докаже, че същият е 
идентичен на продукта за растителна 
защита, който е разрешен в 
отправната държава-членка, и
б) да установи, че горепосоченият 
продукт е разрешен във въпросната 
държава-членка в съответствие с 
процедурата за издаване на 
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разрешения, определена в Директива 
91/414/ЕИО или в настоящия 
регламент.
6. Продуктите, които са обект на 
режима за паралелен внос, не могат да 
се преопаковат.
7. Срокът на удостоверението за 
идентичност изтича едновременно с 
изтичането на срока на разрешението 
за еталонния продукт или на 
разрешението за внасяния продукт в 
държавата-членка, в която същият се 
изнася. Когато разрешението за 
еталонния продукт е отнето на 
основания, различни от здравни или 
екологични причини, вносителят може 
да продължава да продава внасяния 
продукт за срок от една година след 
датата на отнемане на разрешението.
8. Етикетирането на продуктите, 
които са обект на режима за 
паралелен внос, съответства на 
етикетирането на идентични 
продукти, пуснати на пазара в 
определената държава-членка.

Or. es

Обосновка

El ponente tiene razón al defender el establecimiento a nivel comunitario de normas claras y 
estrictas que regulen el comercio paralelo a fin de lograr un elevado nivel de armonización, 
seguridad y control. No obstante, con vistas a garantizar que el producto importado es 
idéntico al producto de referencia, no se debe de autorizar el re-envasado. Por otra parte, es 
la autoridad competente del Estado miembro receptor y no el solicitante, la encargada de 
efectuar todo el procedimiento administrativo para comprobar que se trata de un producto 
idéntico y que ha sido previamente autorizado en el país exportador.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение392
Член 50, заглавие

Неотложни селскостопански 
ситуации

Неотложни разрешения

Or. en
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Обосновка

The amended title would clarify the subject matter of this article and provide for emergency 
authorisations in other non-agricultural circumstances, such as flood defence and control of 
invasive species.  

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 393
Член 50, параграф 1, алинея 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, при особени обстоятелства държава-
членка може да разрешава за срок, не по-
дълъг от 120 дни,  пускането на пазара на 
продукти за растителна защита за 
ограничена и контролирана употреба, 
когато такава мярка се счита за 
необходима поради фитосанитарна 
опасност, която не може да бъде овладяна 
с никакви други разумни средства.

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, при особени обстоятелства държава-
членка може да разрешава за срок, не по-
дълъг от 120 дни,  пускането на пазара на 
продукти за растителна защита за 
ограничена и контролирана употреба, 
когато такава мярка се счита за 
необходима поради фитосанитарна 
опасност или друга неотложна
ситуация, попадаща в приложното 
поле на настоящия регламент, която не 
може да бъде овладяна с никакви други 
разумни средства.

Or. en

Обосновка

See justification for the proposed amendment to the title of article 50.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 394
Член 50, параграф 3, буква a)

a) доколко е безопасно да се предлага на 
пазара обработената продукция и

заличава се

Or. en

Обосновка

This amendment is needed for consistency because marketing of treated crops in these 
circumstances is covered by article 18(4) of Regulation 396/2005.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 395
Член 51, параграф 1, алинея 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, могат да се провеждат експерименти 
или  изпитвания с изследователска или 
развойна цел, включващи изпускане в 
околната среда на неразрешен продукт за 
растителна защита, ако държавата-
членка, на чиято територия ще се 
провежда експериментът или 
изпитването, е оценила наличните данни 
и е дала разрешение за изпитателни цели. 
В разрешението могат да се поставят 
ограничения за използваните количества 
и обработваните площи, както и да се 
определят допълнителни условия за 
предотвратяване на всякакви вредни 
въздействия върху здравето на хората или 
животните, или всякакво неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, като например 
необходимостта да се предотврати 
постъпването в хранителната верига на 
фуражи и храни, съдържащи остатъчни 
количества, освен ако вече е установена 
съответна разпоредба по Регламент (ЕО) 
№ 396/2005.

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, могат да се провеждат експерименти 
или  изпитвания с изследователска или 
развойна цел, включващи изпускане в 
околната среда на неразрешен продукт за 
растителна защита, ако държавата-
членка, на чиято територия ще се 
провежда експериментът или 
изпитването, е оценила наличните данни 
и е дала разрешение за изпитателни цели. 
Всички такива експерименти или 
изпитвания трябва да бъдат обект на 
строг контрол, за да се гарантира 
отсъствието на непосредствено или 
забавено вредно въздействие върху 
здравето на човека, в т.ч. местни 
жители, случайни минувачи и уязвими 
групи като бебета, деца, бременни 
жени, възрастни хора, болни лица или 
лица, приемащи лекарствени 
препарати, или върху здравето на 
животните, пряко или чрез питейна 
вода, храни, фуражи или въздуха, 
включително на места, отдалечени от 
мястото на използване на продукта, 
вследствие на пренос на голямо 
разстояние, или на последици на 
работното място или чрез други 
косвени въздействия, като се отчитат 
кумулативните и синергизиращи 
действия, или на вредно въздействие 
върху подземните води.  В разрешението 
могат да се поставят ограничения за 
използваните количества и обработваните 
площи, както и да се определят 
допълнителни условия за 
предотвратяване на всякакви вредни 
въздействия върху здравето на хората или 
животните, или всякакво неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, като например 
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необходимостта да се предотврати 
постъпването в хранителната верига на 
фуражи и храни, съдържащи остатъчни 
количества, освен ако вече е установена 
съответна разпоредба по Регламент (ЕО) 
№ 396/2005.

Or. en

Обосновка

Although research and development are important, the release into the environment of an 
unauthorised pesticide product may carry potential risks for human or animal health or the 
environment, which is not in line with the aim of this Regulation regarding the high level of 
protection for human and animal health and the environment. Therefore any such 
experiments or tests must be very strictly controlled to ensure that there will be no immediate 
or delayed harmful health or environmental effects.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 396
Член 51, параграф 1, алинея 1

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, могат да се провеждат експерименти 
или  изпитвания с изследователска или 
развойна цел, включващи изпускане в 
околната среда на неразрешен продукт за 
растителна защита, ако държавата-
членка, на чиято територия ще се 
провежда експериментът или 
изпитването, е оценила наличните данни 
и е дала разрешение за изпитателни цели. 
В разрешението могат да се поставят 
ограничения за използваните количества 
и обработваните площи, както и да се 
определят допълнителни условия за 
предотвратяване на всякакви вредни 
въздействия върху здравето на хората или 
животните, или всякакво неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, като например 
необходимостта да се предотврати 
постъпването в хранителната верига на 
фуражи и храни, съдържащи остатъчни 
количества, освен ако вече е установена 
съответна разпоредба по Регламент (ЕО) 

1. В отклонение от разпоредбите на член 
28, могат да се провеждат експерименти 
или  изпитвания с изследователска или 
развойна цел, включващи изпускане в 
околната среда на неразрешен продукт за 
растителна защита, ако държавата-
членка, на чиято територия ще се 
провежда експериментът или 
изпитването, е оценила наличните данни 
и е дала разрешение за изпитателни цели. 
Всички такива експерименти или 
изпитвания трябва да бъдат обект на 
строг контрол, за да се гарантира 
отсъствието на непосредствено или 
забавено вредно въздействие върху 
здравето на човека, в т.ч. местни 
жители и уязвими групи, или върху 
здравето на животните, пряко или 
чрез питейна вода, храни, фуражи или 
въздуха, включително на места, 
отдалечени от мястото на използване 
на продукта, вследствие на пренос на 
голямо разстояние, или на последици 
на работното място или чрез други 
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№ 396/2005. косвени въздействия, като се отчитат 
кумулативните и синергизиращи 
действия, или на вредно въздействие 
върху подземните води.  В разрешението 
могат да се поставят ограничения за 
използваните количества и обработваните 
площи, както и да се определят 
допълнителни условия за 
предотвратяване на всякакви вредни 
въздействия върху здравето на хората или 
животните, или всякакво неприемливо 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда, като например 
необходимостта да се предотврати 
постъпването в хранителната верига на 
фуражи и храни, съдържащи остатъчни 
количества, освен ако вече е установена 
съответна разпоредба по Регламент (ЕО) 
№ 396/2005.

Or. en

Обосновка

Although research and development are important, the release into the environment of an 
unauthorised pesticide product may carry potential risks for human or animal health or the 
environment, which is not in line with the aim of this Regulation regarding the high level of 
protection for human and animal health and the environment. Therefore any such 
experiments or tests must be very strictly controlled to ensure that there will be no immediate 
or delayed harmful health or environmental effects.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 397
Член 51, параграф 4a (нов)

4a. По отношение на разрешените 
продукти и употреби, предмет на 
настоящия регламент, своевременното 
определяне на максимални равнища на 
остатъчни количества, в 
съответствие с член 4, параграф 2 от 
настоящия регламент, е от 
съществено значение.
4б. По отношение на разрешените 
употреби по членове 49 и 50 от 
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настоящия регламент и по отношение 
на употребите на продукти, 
съдържащи нови активни вещества, в 
приложение ІІІ към Регламент 
396/2005 се определят временни 
максимални равнища на остатъчни 
количества. Решение се взема в 60-
дневен срок след съобщаването на тези 
равнища от държавата-членка, която 
разглежда заявлението.
4в. Преди включването на продукт в 
приложение ІІ към Регламент 396/2005, 
от Органа се изисква да прецени 
максималните равнища на остатъчни 
количества по параграф 2. Решение се 
взема в 60-дневен срок след публикуване 
на становището на Органа.
4г. Решенията по параграфи 2 и 3 се 
вземат по процедурата, описана в член 
76, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Die Festsetzung EU-weiter zulässiger Höchstwerte sollte durch administrative Vorgänge 
nicht verzögert werden. Jeder Zeitverzug wirkt sich negativ auf den freien Handel von 
Lebensmitteln und Futterprodukten in der Europäischen Union aus. 

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 398
Член 51a (нов)

Член 51a
Максимални равнища на остатъчни 

количества
1. За разрешени продукти и употреби 
съгласно настоящия регламент, ще се 
изисква своевременно определяне на 
максимални равнища на остатъчни 
количества в съответствие с член 4, 
параграф 2.
2. В приложение ІІІ към Регламент 
(ЕО) № 396/2005 се включват временни 
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максимални равнища на остатъчни 
количества за разрешените употреби 
по членове 49 и 50 от настоящия 
регламент и за разрешените употреби 
на продукти, съдържащи нови активни 
вещества. Решение се взема в 60-дневен 
срок след представянето на документи 
от извършващата оценка държава-
членка. 
3. Преди вписване в приложение ІІ към 
Регламент (ЕО) № 396/2005, от Органа 
се изисква да извърши оценка на 
остатъчните количества по параграф 
2. Решение се взема в 60-дневен срок 
след получаване на становището на 
Органа.
4. Решенията по параграфи 2 и 3 се 
вземат в съответствие с процедурата 
по регулиране, предвидена в член 76, 
параграф 3.

Or. en

Обосновка

The setting of EU wide Maximum Residue Levels should not be delayed by administrative 
procedures. Any delay will have a negative impact on the free trade of food and feed in the 
European Union.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 399
Член 52, параграф 2

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

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

Or. de
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Обосновка

Eine Ausweitung einer Zulassung auf geringfügige Verwendung kann national notwendig 
sein. Deshalb sollen die Mitgliedstaaten dazu auch die Möglichkeit erhalten.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Изменение 400
Член 52, параграф 2

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

Правилната употреба включва 
съответствие с условията, установени 
съгласно член 30 и посочени на етикета, и 
прилагане на принципите на добрата 
растителнозащитна практика, както и, по 
възможност, на принципите на 
нехимически методи на растителна 
защита, борба срещу вредителите и 
управление на реколтата и на добрата 
екологична практика.

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 methods of plant 
protection and pest and crop management.

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

Изменение 401
Член 52, параграф 2

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

Правилната употреба включва 
съответствие с условията, установени 
съгласно член 30 и посочени на етикета, и 
прилагане на принципите на добрата 
растителнозащитна практика, както и, по 
възможност, на принципите на 
интегрираната растителна защита, 
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и на добрата екологична практика. определени в приложения ІІІ и ІV към 
рамковата директива относно 
устойчивата употреба на продукти за 
растителна защита.

Or. de

Обосновка

Mit diesem Änderungsantrag wird der Zusammenhang zur Rahmenrichtlinie über den 
nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hergestellt. 

Изменение, внесено от Christa Klaß, Anja Weisgerber,Erna Hennicot-Schoepges и Karl-
Heinz Florenz + Richard Seeber

Изменение 402
Член 52, параграф 3

Най-късно до 1 януари 2014 г. 
правилната употреба на продукти за 
растителна защита следва да отговаря 
на принципите на интегрираната 
борба срещу вредителите, в т.ч. 
добрата растителнозащитна 
практика и добрата екологична 
практика.

заличава се

Or. de

Обосновка

Mit diesem Änderungsantrag wird der Zusammenhang zur Rahmenrichtlinie über den 
nachhaltigen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hergestellt.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 403
Член 52, параграф 3

Най-късно до 1 януари 2014 г. правилната 
употреба на продукти за растителна 
защита следва да отговаря на принципите
на интегрираната борба срещу 
вредителите, в т.ч. добрата 

Най-късно до 1 януари 2011 г. правилната 
употреба на продукти за растителна 
защита следва да отговаря на 
принципите, стандартите, методите и 
практиките за даване на предимство 
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растителнозащитна практика и 
добрата екологична практика. 

на нехимичните методи за 
растителна защита,  управление на 
културите и борбата срещу 
вредителите.
Държавите-членки извършват 
подходяща подготовка за широкото 
приемане на нехимични методи за 
растителна защита,  управление на 
културите и борба срещу вредителите.

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 methods of plant 
protection and pest and crop management.  

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 404
Член 52, параграф 3

Най-късно до 1 януари 2014 г. правилната 
употреба на продукти за растителна 
защита следва да отговаря на принципите 
на интегрираната борба срещу 
вредителите, в т.ч. добрата 
растителнозащитна и екологична 
практика.

Най-късно до 1 януари 2012 г. правилната 
употреба на продукти за растителна 
защита следва да отговаря на 
принципите, стандартите, методите и 
практиките за нехимични методи на 
растителна защита, управление на 
културите и интегрирана борба срещу 
вредителите.

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 methods of plant 
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protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 405
Член 53, параграф 1, алинея първа

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

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

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 406
Член 53, параграф 1, алинея втора

Съобщават се, по-конкретно, 
потенциално вредни въздействия на този 
продукт за растителна защита или на 
остатъчни количества от активно, 
растителнозащитно или синергизиращо 
вещество, съдържащо се в него, върху 
здравето на хората или животните или 
върху подпочвените води, или 
потенциално неприемливите им 

Съобщават се, по-конкретно, 
потенциално вредни въздействия на този 
продукт за растителна защита или на 
остатъчни количества от активно, 
растителнозащитно или синергизиращо 
вещество, съдържащо се в него, върху 
здравето на хората или животните или 
върху повърхностните и подпочвените 
води, или потенциално неприемливите им 
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въздействия върху растенията или
растителните продукти, или върху 
околната среда. 

въздействия върху растенията или 
растителните продукти и други елементи
на околната среда. 

Or. 

Обосновка

Clarification. As it stands, the text refers to only certain parts of the biotic environment 
(plants and animals) and the abiotic environment (e.g. water). Information on the effects on 
other parts of the environment (e.g. soil, geological structures, terrain, climate) should be 
seen as an additional element in the assessment of the proper functioning of ecosystems.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 407
Член 53, параграф 1, аленея 3

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

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

Or. el

Обосновка

The information should include possible adverse reactions in humans, animals and the 
environment.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 408
Член 53, параграф 1, алинея четвърта

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

заличава се
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Or. el

Обосновка

The paragraph is deleted since there is different legislation in third countries which makes it 
difficult to compare the use of plant protection products within the EU.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 409
Член 53, параграф 3

3. Първата държава-членка, която е 
дала разрешение във всяка отделна 
зона, преценява получената информация 
и информира другите държави-членки, 
принадлежащи към същата зона, 
когато взема решение за отмяна или 
изменение на разрешението по член 43.
Тя информира другите държави-членки,
Органа и Комисията, когато счита, че 
условията за одобрение на активното, 
растителнозащитното или 
синергизиращото вещество, съдържащо 
се в продукта за растителна защита, вече 
не се изпълняват и предлага отнемане на 
одобрението или изменение на условията.

3. Държавите-членки преценяват 
получената информация.

Те информират Органа и Комисията, 
когато считат, че условията за 
одобрение на активното, 
растителнозащитното или 
синергизиращото вещество, съдържащо 
се в продукта за растителна защита, вече 
не се изпълняват и предлагат отнемане на 
одобрението или изменение на условията.

Or. de

Обосновка

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

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 410
Член 53, параграф 3, алинея първа

3. Първата държава-членка, която е дала 
разрешение във всяка отделна зона, 

3. Държавата-членка, която получава 
такова уведомление, го предава 
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преценява получената информация и 
информира другите държави-членки, 
принадлежащи към същата зона,
когато взема решение за отмяна или 
изменение на разрешението по член 43.

незабавно на другите държави-членки. 
Без да се накърнява правото на 
държавите-членки да приемат 
временни защитни мерки, държавата-
членка, която е дала разрешение, 
преценява получената информация и 
информира другите държави-членки, 
когато взема решение за отмяна или 
изменение на разрешението по член 43.

Or. en

Обосновка

To provide a mechanism for member states to share information on potentially harmful 
effects.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 411
Член 53, параграф 3, алинея първа

3. Първата държава-членка, която е дала 
разрешение във всяка отделна зона, 
преценява получената информация и 
информира другите държави-членки, 
принадлежащи към същата зона, когато 
взема решение за отмяна или изменение 
на разрешението по член 43.

3. Държавата-членка, която получава 
такова уведомление, го предава 
незабавно на другите държави-членки, 
принадлежащи на същата зона. Без да 
се накърнява правото на държавите-
членки да приемат временни защитни 
мерки, държавата-членка, която първа е 
дала разрешение в рамките на 
съответната зона, преценява 
получената информация и информира 
другите държави-членки, когато взема 
решение за отмяна или изменение на 
разрешението по член 43.

Or. en

Обосновка

This would provide a mechanism for passing information to the Member State which will 
evaluate the information.  It would also retain the right of Member States to act unilaterally 
where they have sufficient cause for concern.
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Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 412
Член 53, параграф 3, алинея първа

3. Първата държава-членка, която е дала 
разрешение във всяка отделна зона, 
преценява получената информация и 
информира другите държави-членки, 
принадлежащи към същата зона, 
когато взема решение за отмяна или 
изменение на разрешението по член 43.

3. Първата държава-членка, която е дала 
разрешение, преценява получената 
информация и информира другите 
държави-членки, когато взема решение за 
отмяна или изменение на разрешението 
по член 43.

Or. nl

Обосновка

Zoning is not appropriate for authorisation purposes, since climatic, biological and aquatic 
conditions in the various countries are not comparable in the proposed zones. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 413
Член 53, параграф 4

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

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

Or. de

Обосновка

Information on a plant protection product should be available to all Member States concerned
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 414
Член 53, параграф 4

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

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

Or. el

Обосновка

The obligation to report annually to the competent authority is a great administrative burden 
on authorisation holders

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 415
Член 54, параграф 1, буква д а) (нова)

да) информация относно основните 
екологични и здравни рискове,

Or. en

Обосновка

Minimal information on basic environmental and health risks of plant protection products 
should be available for the public.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 416
Член 56, параграф 1, алинеи втора, трета, четвърта и пета

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

а) необходими за разрешаването или за 
изменението на разрешение с цел да се 
позволи употребата върху друга 
култура, и 
б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в 
съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).
Когато даден доклад е защитен, той не 
може да бъде използван от държавата-
членка, която го е получила, в полза на 
други заявители за продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77. 
Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

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

изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били 
необходими за разрешаването при 
дадените условия или за изменението, 
подновяването или преразглеждането
на разрешение.

Когато даден доклад е защитен, нито 
той, нито обобщение от него могат да 
бъдат използвани от която и да е
държава-членка, в полза на други 
заявители за продукти за растителна 
защита, освен случаите, предвидени в 
параграф 2, член 59 или член 77. 
Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 12 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

Or. en

Обосновка

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
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environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 417
Член 56, параграф 1, алинеи втора, трета, четвърта и пета

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

а) необходими за разрешаването или за 
изменението на разрешение с цел да се 
позволи употребата върху друга 
култура, и
б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в 
съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).
Когато даден доклад е защитен, той не 
може да бъде използван от държавата-
членка, която го е получила, в полза на 
други заявители за продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77. 

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 

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

Когато даден доклад е защитен, нито 
той, нито обобщение от него могат да 
бъдат използвани от държавата-членка, 
която го е получила, нито от която и да 
е друга държава-членка, в полза на други 
заявители за продукти за растителна 
защита, освен случаите, предвидени в 
параграф 2, член 59 или член 77. 

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

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

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

Or. de

Обосновка

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data. Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If 
this new data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular 
less widely-used types of seeds. 

There are no valid reasons for restricting data security to data which is compliant with the 
principles of Good Laboratory Practice (GLP) or Good Experimental Practice (GEP). For 
example, risk assessments do not involve GLP or GEP information. Nevertheless, such 
assessments are dependent to a large extent on expert reports and must be protected. 

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 418
Член 56, параграф 1, алинея втора

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

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

Защитата се прилага за доклади за 
изпитване или проучване, представени на 
държава-членка от заявител за 
разрешение по настоящия регламент 
(оттук нататък наричан "първия 
заявител"), при условие че тези доклади 
за изпитване или проучване са били 
необходими за разрешаването при 
дадените условия, или за изменението, 
подновяваването или 
преразглеждането на разрешение.
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култура, и
б) удостоверени като отговарящи на 
принципите на добрата лабораторна 
практика или на добрата 
експериментална практика, в
съответствие с изискванията за данни 
за продуктите за растителна защита, 
посочени в член 8, параграф 1, буква в).

Or. en

Обосновка

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 419
Член 56, параграф 1, алинея втора, буква а)

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

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

Or. el

Обосновка

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

Изменение 420
Член 56, параграф 1, алинея трета

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

Когато даден доклад е защитен, нито 
той, нито обобщение от него могат да 
бъдат използвани от която и да е
държава-членка, в полза на други 
заявители за разрешение на продукти за 
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77.

Or. en

Обосновка

See justification to Article 56, paragraph 1, subparagraph 2

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 421
Член 56, параграф 1, алинея трета

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

Когато даден доклад е защитен, нито 
той, нито обобщение от него могат да 
бъдат използвани от държавата-членка, 
която го е получила, или от която и да е 
друга държава-членка в полза на други 
заявители за разрешение на продукти за
растителна защита, освен случаите, 
предвидени в параграф 2, член 59 или 
член 77.

Or. en

Обосновка

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research
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Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 422
Член 56, параграф 1, алинея четвърта

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

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

Or. en

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 423
Член 56, параграф 1, алинея четвърта

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

Срокът на защита на данните е десет 
години, считано от датата на първото 
разрешение в тази държава-членка, освен 
в случаите , предвидени в параграф 2, 
член 59 или член 77. Срокът се удължава 
на 15 години за продукти за растителна 
защита, за които се отнасят разпоредбите 
на член 46.

Or. еn

Обосновка

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 424
Член 56, параграф 1, алинея пета
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Не се ползва със защита проучване, 
което е било необходимо само за 
подновяване или преразглеждане на 
разрешение.

заличава се

Or. en

Обосновка

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Data protection should not be restricted to Good Laboratory Practice (GLP) or Good 
Experimental Practice (GEP) compliant data because also non GLP/GEP data represents a 
major intellectual property of the owner which should be protected from the use by third 
parties. For example risk assessments are not GLP or GEP information but extensively rely 
on highly qualified expertise and must be protected.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos, Anja Weisgerber, Karl-
Heinz Florenz и Christa Klaß

Изменение 425
Член 56, параграф 1, алинея пета

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

Проучване се ползва със защита за срок 
от три години, след срока, посочен в 
алинея четвърта, ако то е необходимо 
за подновяване или преразглеждане на 
разрешение.

Or. en

Обосновка

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.
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Изменение, внесено от Christofer Fjellner

Изменение 426
Член 56, параграф 1, алинея пета

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

Не се ползва със защита проучване, което 
е било необходимо само за подновяване 
или преразглеждане на разрешение, освен 
ако то не съдържа нова научна 
информация, която е важна за 
намаляване на риска.

Or. en

Обосновка

Plant protection products have to be re-evaluated and re-authorized ten years after their first 
authorization. New studies are needed for the re-authorization and they constitute a major 
investment for the approval holders. If these studies are not protected, manufacturers might 
consequently be less keen on conducting them. As a result, important knowledge offeríng 
possibilities to reduce risk could be lost. While the proposal shows a commendable effort to 
simplify the application of the data protection rules, the proposed amendment is necessary in 
order to avoid such a development.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos + Holger Krahmer 

Изменение 427
Член 56, параграф 1 а (нов)

1а. Когато първият заявител реши да 
подаде заявление за удължаване  на 
разрешение за маловажни употреби в 
рамките на 7 години от 
първоначалното разрешение, срокът за 
защита на данните за съответния 
продукт се удължава с една година за 
всеки две удължения на разрешения за 
незначителни употреби. 
Първоначалният срок за защита на 
данните може да бъде удължен за не 
повече от пет години.

Or. en

Обосновка

Incentives should be granted to companies willing to invest in research for new uses of 
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authorised plant protection products especially in the field of minor crops. Extending the 
initial data protection period of the authorised product beyond 10 years like in the field of 
veterinary products will encourage such research.

Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 428
Член 56, параграф 2, буква б а) (нова)

ба) когато е създаден монопол.

Or. es

Обосновка

The new regulation should lay down special provisions to prevent monopolies being created 
on the market in plant protection products.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 429
Член 56, параграф 3, увод и буква а)

3. Защитата на данни по параграф 1 се 
предоставя, само когато първият заявител 
е поискал защита на данните при 
подаването на досието и е представил на 
съответната държава-членка следната 
информация за всеки доклад за изпитване 
или проучване:
а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
за първото разрешение или за 
изменението на разрешение на продукт за 
растителна защита; 

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

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

Or. en

Обосновка

After an initial authorisation period of 7 to 10 years manufacturers of plant protection 
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products have to apply for re-authorisation of their products to prove that according to the 
latest scientific developments their products do not pose any risks to human health and the 
environment. Member States authorities do require considerable new data for this purpose. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. This new 
intellectual property should be protected to safeguard the investments made.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt 

Изменение 430
Член 56, параграф 3, увод и буква а)

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

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

3. Защитата на данни по параграф 1 се 
предоставя, само когато първият заявител 
е поискал защита на данните при 
подаването на досието или 
допълнителна информация и е 
представил на съответната държава-
членка следната информация за всеки 
доклад за изпитване или проучване:
а) обосновка, че представените доклади 
за изпитване и проучване са необходими 
при дадените обстоятелства за 
първото разрешение или за изменението, 
подновяване или преразглеждане на 
разрешение на продукт за растителна 
защита;

Or. de

Обосновка

Unlike other products, plant protection products must undergo a comprehensive 
re-assessment and re-authorisation procedure seven to 10 years after initial authorisation. In 
order to carry out this re-assessment, the regulatory authorities require a large volume of 
new data.

Compiling that data imposes enormous financial costs on authorisation holders. If this new 
data is not protected, it will not be possible to support many products - in particular less 
widely-used types of seeds.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 431
Член 56, параграф 3 а (нов)
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3а . Когато се разрешават продукти за 
растителна защита в съответствие с 
член 35, параграф 2 или член 40, 
държавите-членки във всяка зона, 
определена в приложение I, защитават 
данните, необходими за разрешението 
в проверяващата държава-членка, в 
съответствие с разпоредбите, 
предвидени в този член. Данните се 
защитават считано от датата на 
разрешение във всяка държава-членка.

Or. en

Обосновка

Data protection should be granted in all Member States granting authorisations within one 
zone to encourage research of companies into innovative products and guarantee a 
predictable protection of their investments.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 432
Член 56, параграф 3 а (нов)

3а.Във всяка зона, определена в 
приложение I, тези държави-членки, 
които разрешават продуктите за 
растителна защита в съответствие с 
член 35, параграф 2 или въз основа на 
взаимно признаване съгласно член 40, 
трябва да извършват защитата на 
изискваните за разрешение данни в 
проучваната държава-членка, съгласно 
параграфи 1, 2 и 3. Във всяка държава-
членка защитата на данни трябва да 
започва от датата на разрешението.

Or. de

Обосновка

The zone-based authorisation system must guarantee data protection in all Member States in 
order to encourage undertakings to invest in innovative products. The data protection 
arrangements in the new regulation must guarantee foreseeable protection of investments in 
every zone.
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Изменение, внесено от Pilar Ayuso

Изменение 433
Член 58, параграф 3 а (нов)

3а. Когато държава-членка счита, че 
може да бъде създаден монопол ако 
бъдещият заявител и притежателят 
или притежателите на съответното 
разрешение за продукти за растителна 
защита, което съдържа същото 
активно вещество, 
растителнозащитно или 
синергизиращо вещество, не могат да 
постигнат споразумение относно 
съвместното ползване на докладите за 
проучване и проверка, двете страни се 
споразумяват кои съдилища са 
компетентни да определят как да 
бъдат разпределени разходите, 
произтичащи от съвместното 
ползване на проверките и 
проучванията. Притежателят или 
притежателите на съответното 
разрешение имат право на претенции 
към бъдещия заявител за равен дял от 
направените от тях разходи, които се 
предявяват пред съдилищата.

Or. es

Обосновка

The new regulation should lay down special provisions to prevent monopolies being created 
on the market in plant protection products.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos, 

Изменение 434
Член 59, параграф 2

2. Бъдещият заявител и притежателят или 
притежателите на съответните 
разрешения полагат всички усилия, за да 
гарантират, че ползват съвместно 

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

изпитвания и проучвания върху 
гръбначни животни. Разходите за 
съвместно ползване на докладите за 
изпитване и проучване се определят по 
честен, прозрачен и недискриминиращ 
начин. От бъдещия заявител се изисква да 
участва в разпределението на разходите, 
натрупани в хода на целия процес на 
създаване на информацията, която трябва 
да представи, за да отговаря на 
изискванията за разрешение.

Or. en

Обосновка

The cost of generating data is greater than the net cost of the study. The prospective applicant 
should be obliged to participate in the full costs of the data he is then entitled to use for his 
own registration purposes.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 435
Член 59, параграф 3

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

Непостигането на споразумение по 
параграф 2 не възпрепятства 
компетентния орган на държавата-
членка да използва докладите за 
изпитване и проучване върху гръбначни 
животни за целта на заявлението на 
бъдещия заявител. Притежателят

3. Когато бъдещият заявител и 
притежателят или притежателите на 
съответните разрешения за продукти за 
растителна защита, съдържащи същото 
активно, растителнозащитно или 
синергизиращо вещество, не могат да 
постигнат съгласие за съвместно 
ползване на докладите за изпитване и 
проучване върху гръбначни животни, 
бъдещият заявител информира 
компетентния орган на държавата-членка. 
Независимо от това двете страни се 
споразумяват коя арбитражна комисия 
е компетентна по смисъла на алинея 
втора.
В случай на непостигане на 
споразумение по параграф 2, такова 
споразумение може да бъде заместено с 
представянето на въпроса на 
арбитражна комисия и приемане на 
арбитражното решение. След като е 
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или притежателите на съответното 
разрешение имат право на претенции 
към бъдещия заявител за равен дял от 
направените от тях разходи, които се 
предявяват пред съдилищата на 
държава-членка, определена от 
страните по алинея първа. Тези 
съдилища вземат предвид принципите, 
изложени в параграф 2.

постигнато решение от 
арбитражната комисия, следва да се 
представи доказателство за 
договореното заплащане от бъдещия 
заявител, преди употребата на 
съответните данни за целите на 
разрешението.

Or. en

Обосновка

Tests and studies carried out for authorisation purposes represent a major investment by the 
authorisation holder. This intellectual property shall be adequately protected. The 
prospective applicant should only be allowed to make use of this data once an agreement on 
financial compensation has been reached or this agreement has been replaced by an 
arbitration order and evidence for the payment is given

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 436
Член 60, параграф 1 а (нов)

1а. На заявителя се дава възможност 
за коментар преди компетентният 
орган да приеме решение относно 
поверителността на данните, което е 
задължително за всички държави-
членки, Органа и Комисията. 
Решението, за което заявителят 
трябва да бъде уведомен, съдържа 
подходяща обосновка. Заявителят има 
право да оспорва такова решение пред 
съда, преди то да се приложи, с оглед 
на това оценките и решението на 
компетентния орган да бъдат 
разгледани от съда и да се предотврати 
разкриването на въпросните данни.

Or. en
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Обосновка

The disclosure of sensitive information can considerably impact commercial interests. 
Consequently, the owner of such information must be given an opportunity to comment on a 
disclosure decision before it is taken and seek legal redress if necessary.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos, 

Изменение 437
Член 60, параграф 2, уводна част

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

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

Or. en

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 438
Член 60, параграф 2, буква б)

б) спецификация за чистота на 
активното вещество, с изключение на 
примесите, които се считат за 
токсикологично, екотоксикологично 
или екологично съществени;

заличава се

Or. en

Обосновка

The number one priority of this Regulation is supposed to be the protection of human health, 
which must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations. Who is it that would decide what impurities are or are not considered to be 
toxicologically, ecotoxicologically or environmentally relevant? Considering the risks and 
recognised adverse impacts of active substances then this  information should not be subject 
to commercial confidentiality.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 439
Член 60, параграф 2, буква в)

в) информация за пълния състав на 
продукт за растителна защита.

заличава се

Or. en

Обосновка

The number one priority of this Regulation is supposed to be the protection of human health, 
which must therefore take absolute precedence over any financial, economic or other 
considerations. The complete composition of a product is very important to know, particularly 
if someone has suffered any adverse health effects and needs the correct assessment and 
treatment for their condition, whether it be acute or chronic. Therefore this information 
should not be subject to commercial confidentiality. 

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 440
Член 60, параграф 2, буква в а) (нова)

ва) наименованията и 
местонахожденията на центровете за 
проверка, натоварени с извършването 
на проверки и проучвания, които 
използват гръбначни животни;

Or. en

Обосновка

Laboratories and individuals participating in vertebrate testing are a particular target for 
violent actions. Therefore their identity should not be disclosed.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 441
Член 60, параграф 2, буква в б) (нова)

вб) имената и личните данни на 
учените и извършващите 
експеримента, отговарящи за 



PE 390.442v01-00 110/139 AM\672288BG.doc

BG

провеждането на проверки и 
проучвания, които използват 
гръбначни животни. 

Or. en

Обосновка

Laboratories and individuals participating in vertebrate testing are a particular target for 
violent actions. Therefore their identity should not be disclosed.

Изменение, внесено от Richard Seeber + Holger Krahmer 

Изменение 442
Член 60, параграф 2 а (нов)

2а. Данните от проверки, включително 
докладите от проучвания, които са 
били предоставени от заявителя с цел 
разрешение, повторно разрешение или 
изменение на разрешението на продукт 
за растителна защита съгласно 
Директива 91/414/ЕИО или настоящия 
Регламент и които не се считат за 
поверителни съгласно разпоредбите на 
настоящия Регламент, ще бъдат 
предоставени на заинтересованите 
страни за разглеждане на определени 
места, обозначени от Комисията, 
Органа или държавите-членки 
(читални). Тези данни не са достъпни 
за обществеността чрез никакви 
средства на електронна или друга 
публикация. Заинтересованите 
посетители могат да си водят 
бележки за лична справка.

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 443
Член 62, параграф 1, алинея втора

Същият регламент също така 
съдържа стандартни фрази за 
специални рискове и предпазни 
мерки за безопасност, допълващи 
фразите, предвидени в Директива 
1999/45/ЕО. Той включва текста 
на приложения ІV и V към 
Директива 91/414/ЕИО с всички 
евентуално необходими
промени.

Същият регламент също така съдържа 
стандартни фрази за специални рискове и 
предпазни мерки за безопасност, 
допълващи фразите, предвидени в 
Директива 1999/45/ЕО. Той прехвърля 
текста на приложения ІV и V към 
Директива 91/414/ЕИО с всички  
евентуални необходими промени, 
дължими на преминаването от 
директива към регламент.

Or. en

Обосновка

Replacing am 117. 
Clarification of the wording. The adoption of a regulation on the labelling of plant protection 
products in the advisory procedure should be limited to a mere transfer of existing 
requirements. This ensures that the necessary basis for labelling is provided following the 
transition from the current directive to the new regulation. 
Modifications should be limited to drafting changes, given that the labelling requirements  
should be adopted in co-decision in the very near future (see am to Art. 75), as they represent 
an essential element of the regulation

Изменение, внесено от Glenis Willmott + Chris Davies 

Изменение 444
Член 62, параграф 2

2. Държавите-членки могат да изискват 
да им се представят образци или макети 
на опаковки и проекти за етикети и 
листовки.

2. Държавите-членки могат да изискват 
да им се представят образци или макети
на опаковки и проекти за етикети и 
листовки за разглеждане преди 
разрешението да бъде издадено.

Or. en
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Обосновка

This would provide Member States with a mechanism for ensuring compliance with a request, 
should authorisation holders prove reluctant to comply

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 445
Член 63, параграф 2 а (нов)

2а. Държавите-членки могат да 
забранят или ограничат
рекламирането на продукти за 
растителна защита в някои медии.

Or. el

Обосновка

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

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 446
Член 64, параграф 1

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

1. Производителите, доставчиците, 
дистрибуторите и професионалните 
потребители на продукти за растителна 
защита поддържат регистри на 
продуктите за растителна защита, които 
те произвеждат, съхраняват или 
използват. Предвид на възможните 
хронични дълготрайни последици на 
пестицидите върху операторите, 
живущите и други, изложени на тях, 
тези регистри е необходимо да се 
съхраняват поне 40 години.

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща 
се в тези регистри, на компетентния 
орган. Те предоставят също тази 
информация на съседи или на 
представители на индустрията за питейна 

Те предоставят информацията, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган . Те предоставят 
също тази информация на живущите и
съседи или на представители на 
индустрията за питейна вода, които 
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вода, които изискват достъп до нея. изискват пряк достъп до нея.

Or. en

Обосновка

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of the 
any chronic long-term effects of pesticides on operators, residents and others exposed then 
these records need to be kept for at least 40 years.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 447
Член 64, параграф 1, алинея първа

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

1.Производителите, доставчиците, 
дистрибуторите и професионалните 
потребители на продукти за растителна 
защита поддържат регистри на 
продуктите за растителна защита, които
те произвеждат, съхраняват или 
използват. Предвид на възможните 
хронични дълготрайни последици на 
пестицидите върху операторите, 
живущите и други, изложени на тях, 
тези регистри е необходимо да се 
съхраняват поне 30 години.

Or. 

Обосновка

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept at least for 30 years.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos, 

Изменение 448
Член 64, параграф 1, алинея втора
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При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща 
се в тези регистри, на компетентния 
орган. Те предоставят също тази 
информация на съседи или на 
представители на индустрията за питейна 
вода, които изискват достъп до нея

Те съобщават информацията, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган . Предвид на 
възможните хронични дълготрайни 
последици на пестицидите върху 
операторите, живущите и други, 
изложени на тях, тези регистри е 
необходимо да се съхраняват поне 20 
години. Компетентният орган 
предоставя също тази информация на 
живущите и съседи или на 
представители на индустрията за питейна 
вода, които изискват пряк достъп до нея.

Or. en

Обосновка

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept for at least 20 years.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Esther De Lange 

Изменение 449
Член 64, параграф 1, алинея втора

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща се в 
тези регистри, на компетентния орган . Те 
предоставят също тази информация 
на съседи или на представители на 
индустрията за питейна вода, които 
изискват достъп до нея.

Те предоставят съответната информация, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган. 

Or. en

Обосновка

It is sufficient to keep plant protection information for the authority. Any obligation going 
beyond the current obligation to keep records contradicts efforts to cut red tape and reduce 
administrative costs.
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio + Dan Jørgensen 

Изменение 450
Член 64, параграф 1, алинея 2

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща 
се в тези регистри, на компетентния 
орган. Те предоставят също тази 
информация на съседи или на 
представители на индустрията за питейна 
вода, които изискват достъп до нея.

Те предоставят информацията, 
съдържаща се в тези регистри, на 
компетентния орган. Те предоставят 
също тази информация на живущи и
съседи или на представители на 
индустрията за питейна вода, които 
изискват  пряк достъп до нея

Or. en

Обосновка

The existing system is totally obstructive, as currently members of the public are not entitled 
to access the information on the chemicals they are exposed to, nor can their doctors or other 
medical advisors. Yet this information is vital for the correct assessment and treatment of 
anyone who suffers adverse health effects (whether they be acute or chronic). In view of any 
chronic long-term health effects then these records need to be kept at least for 30 years.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 451
Член 70 а (нов)

Член 70а.
Фонд за безопасно унищожаване на 
остарели пестициди
Производителите и притежателите 
на разрешиние внасят средства за 
фонд, който покрива разходите, 
свързани с унищожаването и 
изхвърлянето на наличности от 
остарели пестициди в държавите-
членки и трети страни. Средствата, 
внасяни във фонда, се разпределят по 
честен и прозрачен начин.

Or. еn

Обосновка

Stocks of obsolete pesticides pose serious hazards to human health and the environment in 
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many member states and third countries. The producers shall be required to cover the costs 
linked to a safe disposal and destruction of these hazardous substances.

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde и Johannes Blokland, 

Изменение 452
Член 71, параграф 1

1. Държавите-членки могат да 
възстановяват разходите, свързани с 
изпълнението на всяка своя дейност, 
произтичаща от предвидените в 
настоящия регламент изисквания, 
посредством такси и тарифи.

1. ЕС определя общ минимум за 
тарифа, която да се събира от 
държавите-членки и да се използва за 
финансиране на надзор, контрол, 
възстановяване и преминаване към 
обработване без пестициди.
Държавите-членки могат да наложат 
допълнителни такси и тарифи за 
същите цели.

Or. da

Обосновка

The aim of the proposal is to introduce the polluter-pays principle

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 453
Член 71, параграф 1

1. Държавите-членки могат да 
възстановяват разходите, свързани с 
изпълнението на всяка своя дейност, 
произтичаща от предвидените в 
настоящия регламент изисквания, 
посредством такси и тарифи.

1. Държавите-членки могат да 
възстановяват разходите, свързани с 
изпълнението на всяка своя дейност,
свързана с одобрения или разрешения в
рамките на приложното поле на, или
произтичаща от предвидените в 
настоящия регламент изисквания, 
посредством такси и тарифи.

Or. en

Обосновка

As drafted, the proposed text would allow member States to recover their costs only for work 
which was a specific obligation under the Regulation.  This would preclude, for example, co-
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rapporteur or peer review work.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 454
Член 74

Комисията може, в съответствие с 
процедурата, посочена в член 76, 
параграф 2, да приема и изменя 
документите за технически и други 
насоки за прилагането на настоящия 
регламент. Комисията може да иска от 
Органа да подготви или да съдейства за 
изготвянето на такива документи.

Комисията може, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 76, параграф 3, буква а),
да приема и изменя документите за 
технически и други насоки за 
прилагането на настоящия регламент.  
Комисията може да иска от Органа да 
подготви или да съдейства за изготвянето 
на такива документи. Органът може да 
започне подготовка за преразглеждане 
на документите за насоки за оценката 
на риска на активните вещества.

Or. en

Обосновка

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.
EFSA should be allowed to initiate itself the preparation or revision of guidance documents 
related to risk assessment.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 455
Член 75, параграф 1

1.Съгласно процедурата, посочена в член 
76, параграф 3, се приема следното:

1.Мерките необходими за прилагане на 
настоящия регламент се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране, посочена в член 76, параграф 
3,

а) изменения на приложенията, които 
отчитат текущите научни и 
технически познания;

Не по-късно от...*,Комисията изготвя 
законодателни предложения въз основа 
на член 251 от Договора относно:

б) регламентите относно изисквания за 
данни, определени в член 8, параграф 1, 

а) изискванията за данни за активни 
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букви б) и в), за активни вещества и за 
продукти за растителна защита, като се 
вземат предвид научните и технически 
познания;

вещества и за продукти за растителна 
защита, съгласно посоченото в член 8, 
параграф 1, точка б) и в), включително 
на мерките за свеждане до минимум на 
опитите с животни, по-специално 
използването на методи за 
неживотински опити и интелигентни 
страгегии за опити, като се вземат 
предвид научнитте и технически 
познания;

в) изменения на регламента за
еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продуктите за растителна 
защита, посочени в член 29, параграф 6, 
като се вземат предвид научните и 
технически познания;

б) еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продуктите за растителна 
защита, посочени в член 29, параграф 6, 
като се вземат предвид научните и 
технически познания;

г) изменения на регламента относно
изискванията за етикетиране на 
продуктите за растителна защита, 
посочени в член 62, параграф 1;

в) изискванията за етикетиране на 
продуктите за растителна защита, 
посочени в член 62, параграф 1;

д) мерките необходими за прилагане на 
настоящия регламент.

* Две години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Replacing am 127 of the rapporteur. 
Only the measures needed to implement this regulation may be adopted by comitology.
The Annexes all contain essential elements of the regulation and should therefore not be 
amended by comitology.
The data requirements, the uniform principles for evaluation and authorisation and the 
requirements for labelling are all essential elements for this regulation. While existing 

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 456
Член 76, параграф 4 а (нов)
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4а. При поискване, заседанията на 
Комитета и работните му групи са 
открити за членовете на Европейския 
парламент. 

Or. en

Обосновка

Transparency on comitology procedures needs to be increased. Observers from the EP should 
be able to participate in the meetings of the Committee and its working groups.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies + Erna Hennicot-Schoepges и Péter 
Olajos + Caroline Lucas

Изменение 457
Член 78

Член 78 заличава се
Дерогация за растителнозащитни и 

синергизиращи вещества
В отклонение от разпоредбите на член 
28, параграф 1, държава-членка може, 
за срок от 5 години след приемането на 
програмата по член 26, да разрешава 
пускането на пазара на нейна 
територия на продукти за растителна 
защита, съдържащи синергични и 
синергизиращи вещества, които не са 
одобрени, но са включени в тази 
програма.

Or. en

Обосновка

This is in line with the earlier amendment suggested at Article 29, paragraph 2 and the 
related Justification.

Изменение, внесено от Anja Weisgerber и Christa Klaß

Изменение 458
Член 79 а (нов)
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Член 79а
Преразглеждане

Не по-късно от....*, Комисията 
преразглежда определението за зоните 
за разрешение на продукти за 
растителна защита, като взема 
предвид последните научни познания. 
Комисията разглежда по-специално 
дали броят на зоните и на държавите-
членки, принадлежащи към дадена 
зона, следва да бъдат изменени.
* Пет години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 459
Член 79 а (нов)

Член 79а
Комисията проверява ефективността 
и съответствието на настоящия 
регламент с вътрешния пазар и три 
години след публикуването му, както и 
на всеки пет години след това, 
представя доклад на Европейския 
парламент и на Съвета, придружен, 
ако е необходимо, от подходящите 
предложения за изменения. Взема се 
под внимание по-специално до каква 
степен е изграден вътрешния пазар за 
продукти за растителна защита. 

Or. de



AM\672288BG.doc 121/139 PE 390.442v01-00

BG

Обосновка

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

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 460
Приложение II, точка 2.1

2.1 Разпоредбите на член 7, параграф 1 се 
считат за спазени, само ако, на основание 
на представеното досие, се очаква 
разрешението да бъде възможно в поне 
една държава-членка за поне един
продукт за растителна защита, съдържащ 
това активно вещество, за поне една от 
представителните употреби.

2.1 Разпоредбите на член 7, параграф 1 се 
считат за спазени, само ако, на основание 
на представеното досие, се очаква 
разрешението да бъде възможно в поне 
една държава-членка за всички продукти 
и формулации за растителна защита, 
съдържащи това активно вещество, за 
цялата гама от представителни 
употреби.

Or. en

Обосновка

This is in line with the amendment suggested earlier for Article 4, paragraph 4 and the 
accompanying justification

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 461
Приложение II, точка 3.2

Активно вещество се одобрява, само 
когато е установено за ограничен брой 
представителни употреби, че продуктът 
за растителна защита е достатъчно 
ефикасен, вследствие на прилагането в 
съответствие с добрата 
растителнозащитна практика и при 
отчитане на реалистичните и нормални
условия на употреба. Това изискване се 
оценява с оглед на еднообразните 
принципи за оценка и одобряване на 
продуктите за растителна защита, 

Активно вещество се одобрява, само 
когато е установено за широк кръг 
представителни употреби, че продуктът 
за растителна защита е достатъчно 
ефикасен, вследствие на прилагането в 
съответствие с добрата практика в 
използването на продуктите за 
растителна защита и при отчитане на 
реалистичните условия на употреба. Това 
изискване се оценява с оглед на 
еднообразните принципи за оценка и 
одобряване на продуктите за растителна 
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посочени във втория параграф от член 35. защита, посочени във втория параграф от 
член 35.

Or. en

Обосновка

Any decision must be based on realistic conditions of use

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos и Avril Doyle

Изменение 462
Приложение II, точка 3.6.1

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

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

Or. en

Обосновка

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic health effects should be 
set at the level of hazard assessment and should not be related to exposure assessment. This is 
so because there is no definition for “realistic proposed conditions”. Other cut off criteria 
also exclude parts of the risk assessment strategy, for example the cut off criteria for vPvB.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 463
Приложение II, точка 3.6.1

3.6.1 Когато е необходимо, се 
установяват нива на дневната допустима 
доза (ДДД), на приемливото ниво на 

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

излагане на оператора (ПНИО) и 
критичната доза за оценка (КДО). При 
определянето на тези стойности се 
установява подходяща граница на 
безопасност, възлизаща най-малко на 
100, като се вземат предвид видът и 
сериозността на въздействията, 
възможните комбинирани въздействия
и уязвимостта на определени групи от 
населението особено изложени на риск.

Or. de

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 464
Приложение II, точка 3.6.2

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

3.6.2 Активно вещество се одобрява, 
само ако оценката съгласно 
еднообразните принципи, посочени в 
член 35 показва, при препоръчаните 
условия за употреба, приемлива 
защита за ползватели, работници, 
случайни лица и потребители, за поне 
една от представителните цели, на 
поне един продукт за растителна 
защита.

Or. en

Обосновка

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

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
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These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 465
Приложение II, точка 3.6.3 

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

заличава се

Or. en

Обосновка

See justification to Annex II, point 3.6.2.

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 466
Приложение II, точка 3.6.4

3.6.4. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на проведените 
изпитвания за репродуктивна 
токсичност, съгласно изискванията за 
данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 

заличава се
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на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реални условия на 
употреба.

Or. en

See justification to Annex II, point 3.6.2

Изменение, внесено от Richard Seeber + Holger Krahmer 

Изменение 467
Приложение II, точка 3.6.5

3.6.5. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката на 
Общността или на международно 
приетите насоки за извършване на 
изпитвания, то не е считано за 
притежаващо свойства, водещи до 
ендокринни смущения, и които могат 
да имат токсични въздействия върху 
хора, освен ако излагането на хората 
на това активно вещество в продукта 
за растителна защита е 
пренебрежимо при предлаганите 
реални условия на употреба.

заличава се

Or. en

Обосновка

There is no scientific basis for treating endocrine disruption effects any differently than other 
toxicological effects. Toxic effects proceeding through endocrine disruption are already 
covered by maximum exposure levels determined to be safe for humans and the environment. 
Endocrine disruption must not be an indiscriminate criterion for rejecting active substances. 
See also justification to Annex II, point 3.6.2

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges, Péter Olajos и Avril Doyle 

Изменение 468
Приложение II, точка 3.6.5 а (нова)

3.6.5а. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката на 
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Общността или на международно 
приетите насоки за извършване на 
изпитвания, то не е считано за 
притежаващо невротоксични 
свойства, които могат да имат 
значителни токсични въздействия 
върху хора, като се вземе предвид 
излагането по време на 
ембрионния/зародишния период и/или 
по време на детството, както и 
вероятните комбинирани последици, 
освен ако излагането на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реални условия на 
употреба.

Or. en

Обосновка

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic health effects should be 
set at the level of hazard assessment and should not be related to exposure assessment. This is 
so because there is no definition for “realistic proposed conditions”. Other cut off criteria 
also exclude parts of the risk assessment strategy, for example the cut off criteria for vPvB.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 469
Приложение II, точка 3.7.1, букви аi) и ia) (нови)

i) Доказателство, че във вода времето му 
на разграждане (DT50) е повече от два 
месеца, че DT50 в почвата е повече от 
шест месеца, или че DT50 в седимент е 
повече от шест месеца, и

i) Доказателство, че във вода времето му 
на разграждане (DT50) е повече от два 
месеца, че DT50 в почвата е повече от 
шест месеца, или че DT50 в седимент е 
повече от шест месеца;

ia) Доказателство, че активното 
вещество е иначе достатъчно 
устойчиво, за да бъде обосновано 
изключването му от приложение I;

Or. en

Обосновка

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
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three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should not 
be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 470
Приложение II, точка 3.7.1, буква а) (ib) (нова)

ib) Да бъде разгледано в контекста на 
Конвенцията за устойчиви органични 
замърсители (УОЗ); или

Or. en

Обосновка

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should not 
be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 471
Приложение II, точка 3.7.1, буква б) ii) (нова)

iia) Наблюдението на данните на 
флората и фауната в местността, 
като се посочи, че евентуалното 
биоакумулиране на активното 
вещество е достаттъчно, за да бъде 
разглеждано съгласно Конвенцията за 
УОЗ, или

Or. en

Обосновка

This amendment brings the Regulation in line with annex D of the Stockholm Convention. The 
three POP-criteria should be individually cut-off criteria. In addition these criteria should not 
be overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 472
Приложение II, точка 3.7.1, буква в) ii)

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

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

Or. el

Обосновка

There is no scientific justification for a reference to migratory species. 

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 473
Приложение II, точка 3.7.2

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

заличава се

Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество.
3.7.2.1.Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни, или
- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или
- полуразпадът в седимент в сладка или 
естуарна вода е над 120 дни, или
- полуразпадът в почвата е над 120 дни.
Оценката за устойчивост в околната 
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среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.
3.7.2.2. Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000.
Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за 
биоконцентрация при водните видове. 
Могат да се използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове.
3.7.2.3.Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато:
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за 
хронична токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО. 

Or. en

Обосновка

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.
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Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 474
Приложение II, точка 3.7.3

3.7.3. Активно вещество не се счита 
за отговарящо на разпоредбите на член 
4, когато е много устойчиво и много
биоакумулиращо се (vPvB).

заличава се

Вещество, което отговаря и на двата 
критерия в посочените по-долу секции, 
е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се вещество (vPvB).
3.7.3.1.Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за голяма устойчивост, 
когато:
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода е повече от 60 дни, или
- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 
180 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
180 дни
3.7.3.2.Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за голямо биоакумулиране, 
когато факторът на биоконцентрация 
(ФБК) надвишава 5000.

Or. en

Обосновка

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 475
Приложение II, точка 3.8.1

3.8.1. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, само 
ако оценката на риска показва, че 
рисковете са приемливи, съгласно 
критериите, установени от еднообразните 
принципи за оценка и разрешаване на 
продукти за растителна защита, посочени 
в член 35, при реалистичните предлагани 
условия на употреба на продукт за 
растителна защита, съдържащ това 
активно вещество. Оценката трябва да 
взема предвид сериозността на 
въздействията, несигурността на данните 
и броя на групите от организми, на които 
се очаква активното вещество да повлияе 
отрицателно при употреба по 
предназначение.

3.8.1. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, само 
ако оценката на риска показва, че 
рисковете са приемливи, съгласно 
критериите, установени от еднообразните 
принципи за оценка и разрешаване на 
продукти за растителна защита, посочени 
в член 35, при реалистичните предлагани 
условия на употреба на продукт за 
растителна защита, съдържащ това 
активно вещество. Оценката трябва да 
взема предвид сериозността на 
дълготрайните въздействията върху 
биоразнообразието, несигурността на 
данните и броя на групите от организми, 
на които се очаква активното вещество да 
повлияе отрицателно при употреба по 
предназначение.

Or. el

Обосновка

The long-term conservation of biodiversity must be one of the basic objectives of the 
Regulation.

Изменение, внесено от Richard Seeber + Holger Krahmer, 

Изменение 476
Приложение II, точка 3.8.2

3.8.2. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, 
само ако, въз основа на оценка по 
общностните или международно 
приетите насоки за изпитване, не 
притежава смущаващи ендокринни 
свойства, които могат да бъдат 
токсикологично съществени по 
отношение на организми, които не са 
обект на действието им, освен ако 
излагането на тези организми на това 

заличава се
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активно вещество в продукта за 
растителна защита е пренебрежимо 
при реалистичните предлагани условия 
на употреба.

Or. en

Обосновка

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

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos + Dan Jørgensen, Chris 
Davies и Roberto Musacchio, 

Изменение 477
Приложение II, точка 3.8.2 а (нова)

3.8.2а. Активно вещесство се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката на 
общностните или международните 
приети насоки за изпитване и на други 
налични данни и информация, 
включително при преразглеждане на 
научната литература, не се счита, че е 
токсично за пчелите и има 
коефициент на вредност (КВ) по-нисък 
от 50. 

Or. en

Обосновка

Studies have found that bees, which have been exposed to pesticides, suffer loss of 
orientation. Bee toxicity shall be taken into account in the approval process. The Hazard 
Quotient (HQ) is a very useful indicator to calculate toxicity to bees and should therefore be 
taken explicitly into consideration in the risk assessment.
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Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 478
Приложение II, точка 3.9. а (нова)

3.9а. Веществата, включени в 
приоритетния списък, установен 
съгласно съответните международни 
договори, ратифицирани от 
Европейския съюз, или в списъка на 
приоритетните вещества относно 
политиката за водата, приложени към 
Директива 2000/60/ЕИО, не следва да 
бъдат одобрени.

Or. en

Обосновка

This amendment brings the Regulation in line with existing legislation and in coherence with 
the Water Framework Directive

Изменение, внесено от Holger Krahmer

Изменение 479
Приложение II, точка 4

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

- дневната допустима доза (ДДД), 
приемливото ниво на излагане на 
оператора (ПНИО) и критичната 
референтна доза (КРД) са 
чувствително по-ниски, отколкото 
при повечето одобрени активни 
вещества;

Активно вещество е одобрено като 
вещество кандидат за заместване, 
съгласно член 24, когато:
- въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за генотоксичност, според 
изискванията за данните за 
активните вещества и продуктите за 
растителна защита, и другите 
налични данни и информация, то е 
класифицирано в мутагенна категория 
1 или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба.
- въз основа на оценката на 
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- отговаря на два критерия, за да се 
счита за УБТ вещество.

- предизвиква загриженост, свързана 
с естеството на критичните 
въздействия, които, в съчетание с 
начините на употреба/излагане, се 
равняват на ситуации на употреба, 
които са обезпокояващи, дори 
когато са придружени от много 
ограничителни мерки на управление 
на риска (като средства за 
индивидуална защита или обширни 
буферни зони и т.н.);

- то съдържа значителен процент 
неактивни изомери.

проведеното изпитване за 
канцерогенност, според изискванията 
за данни за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то е, или следва да бъде класифицирано 
в канцерогенна категория 1 или 2, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реалистични условия на 
употреба.
- въз основа на проведените 
изпитвания за репродуктивна 
токсичност, съгласно изискванията за 
данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то е, или следва да бъде класифицирано 
в репродуктивнотоксична категория 1 
или 2, в съответствие с разпоредбите 
на Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това активно 
вещество в продукта за растителна 
защита е пренебрежимо при 
предлаганите реални условия на 
употреба.
- счита се, че то е устойчиво, 
биоакумулиращо се и токсично (УБТ) 
вещество. 

Вещество, което отговаря на всичките 
три критерия на горепосочените 
раздели, е УБТ вещество.
Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
критерия за устойчивост, когато:
- полуразпадът в морска вода 
надвишава 60 дни, или
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни, или
- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или
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- полуразпадът в седимент в сладка или 
естуарна вода е над 120 дни, или
- полуразпадът в почвата е над 120 дни
Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.
Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за биоакумулиране, когато 
факторът на биоконцентрация (ФБК) 
надвишава 2000.

Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за 
биоконцентрация при водните видове. 
Могат да се използват данни както от 
сладководни, така и от морски видове.

Токсичност
Активно вещество отговаря на 
критерия за токсичност, когато:
- дълготрайната концентрация без 
наблюдаван ефект (КБНЕ) при 
морските или сладководните 
организми е по-ниска от 0,01 мг/л, или
- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 
2 или 3), или
- съществуват други доказателства за 
хронична токсичност, определена от 
класификациите: Т, R48 или Xn, R48, 
съгласно Директива 67/548/ЕИО. 
- е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се (vPvB)
Вещество, което отговаря и на двата 
критерия в посочените по-долу секции, 
е много устойчиво и много 
биоакумулиращо се вещество (vPvB).
Устойчивост
Активно вещество отговаря на 
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критерия за голяма устойчивост, 
когато:
- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода е повече от 60 дни, или
- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 
180 дни, или
- полуразпадът в почвата надвишава 
180 дни.
Биоакумулиране
Активно вещество отговаря на 
критерия за голямо биоакумулиране, 
когато факторът на биоконцентрация 
(ФБК) надвишава 5000.

Or. en

Обосновка

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio

Изменение 480
Приложение II, точка 4, тире - 1 (ново)

- е определено като приоритетно 
вещество съгласно Директива 
2000/60/ЕО и дъщерните й директиви;

Or. en

Обосновка

If a substance is identified as a priority substance under the water framework directive this 
should be taken into account when approving substances as candidates for substitution.
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Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij

Изменение 481
Приложение II, точка 4, тире 4а и б (нови)

- то представлява риск за филтриране
в подпочвените води;
- има потенциална възможност то да 
предизвика ендокринно, невротоксично 
и имунотоксично нарушение.

Or. en

Обосновка

Although distinguishing 'high-risk substances' is a step forward, in these criteria any 
reference to risks of leaching to groundwater is missing. Also references to endocrine 
disrupting properties, neurotoxicity and immune-toxicity are lacking.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto Musacchio 

Изменение 482
Приложение IV, точка 1, алинея 3

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:

(a) заместване се прилага, само ако 
химическото разнообразие на активните 
вещества е достатъчно, за да сведе до 
минимум проявата на резистентност у 
целевия организъм; 

(б) заместване се прилага само за 
активни вещества, които, когато се 
използват в разрешени продукти за 
растителна защита, представляват 
значително по-високо ниво на риск за 
човешкото здраве или околната среда;

(в) заместване се прилага, само след 
като е била предоставена 
възможността, когато е необходимо, 
да се придобие опит чрез употреба в 
практиката, там където такъв все 

(а) заместване се прилага, само ако 
разнообразието на активните вещества и 
другите нехимически методи за 
защита на културите и борба срещу 
вредителите е достатъчно, за да сведе 
до минимум проявата на резистентност у 
целевия организъм;

(б) заместване може да се приложи
от държавите-членки за всички
активни вещества, които, когато се 
използват в разрешени продукти за 
растителна защита, представляват 
значително по-високо ниво на риск за 
човешкото здраве или околната среда;
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още няма.

Or. en

Обосновка

This amendment eliminates the limit to the substitution of ONLY some substances by leaving 
the scope open to Member States

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos, 

Изменение 483
Приложение IV, точка 1, алинея трета

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:
(а) заместване се прилага, само ако 
химическото разнообразие на активните 
вещества е достатъчно, за да сведе до 
минимум проявата на резистентност у 
целевия организъм;

(б) заместване се прилага само за активни 
вещества, които, когато се използват в 
разрешени продукти за растителна 
защита, представляват значително по-
високо ниво на риск за човешкото здраве 
или околната среда;

(в) заместване се прилага, само само след
като е била предоставена възможността, 
когато е необходимо, да се придобие опит 
чрез употреба в практиката, там където 
такъв все още няма.

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:
(а) заместване се прилага, само ако 
разнообразието на активните вещества и 
другите нехимически методи за 
защита на културите и борба срещу 
вредителите е достатъчно, за да сведе 
до минимум проявата на резистентност у 
целевия организъм;

(б) заместване може да се приложи от 
държавите-членки за всички активни 
вещества, които, когато се използват в 
разрешени продукти за растителна 
защита, представляват значително по-
високо ниво на риск за човешкото здраве 
или околната среда;
(в) заместване се прилага, само само след
като е била предоставена възможността, 
когато е необходимо, да се придобие опит 
чрез употреба в практиката, там където 
такъв все още няма.

Or. en

Обосновка

This amendment eliminates the limit to the substitution of ONLY some substances by leaving 
the scope open to Member States
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 484
Приложение IV, точка 3, алинея първа 

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

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

Or. el

Обосновка

In order to safeguard the movement of plant protection products, the competitiveness of 
Community agriculture must also be safeguarded.


