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Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 150
Съображение 6

(6) Растениевъдството заема много 
важно място в Общността. Един от 
най-важните способи за защита на 
растенията и растителните продукти 
срещу вредители, в т.ч. плевели, и за 
подобряване на земеделското 
производство е употребата на 
продукти за растителна защита.

заличава се

Or. en

Обосновка

The term 'plant protection products' used throughout the proposal, including the title, is 
inappropriate as many members of the public will not be familiar with this terminology. 
Therefore its continued use could lead to confusion amongst members of the 
public/consumers. The word pesticides is the correct word to use. ‘Plant protection products’ 
should be replaced with ‘pesticides’ and in the relevant places ‘pesticide products' 
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throughout the text of this Regulation.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 151
Съображение 7

(7) Продуктите за растителна защита
могат да оказват и неблагоприятно 
въздействие върху растениевъдството. 
Употребата им може да породи рискове и 
опасности за хората, животните и 
околната среда, особено ако се пускат на 
пазара, без да са официално изпитани и 
разрешени, или ако се употребяват 
неправилно. Поради това следва да се 
приемат хармонизирани правила относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита.

(7) Пестицидите могат да оказват и 
неблагоприятно въздействие върху 
растениевъдството. Употребата им може 
да породи рискове, опасности и кратко-
и дългосрочно неблагоприятно 
въздействие върху хората, животните и 
околната среда, особено, но не само, ако 
се пускат на пазара, без да са официално 
изпитани и разрешени, или ако се 
употребяват неправилно. Поради това 
следва да се приемат хармонизирани 
правила относно пускането на 
пестициди на пазара.

Or. en

Обосновка

The term 'plant protection products' used throughout the proposal, including the title, is 
inappropriate as many members of the public will not be familiar with this terminology. 
Therefore its continued use could lead to confusion amongst members of the 
public/consumers. The word pesticides is the correct word to use. ‘Plant protection products’ 
should be replaced with ‘pesticides’ and in the relevant places ‘pesticide products' 
throughout the text of this Regulation.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 152
Съображение 7

(7) Продуктите за растителна защита 
могат да оказват и неблагоприятно 
въздействие върху растениевъдството. 
Употребата им може да породи рискове и 
опасности за хората, животните и 
околната среда, особено ако се пускат на 
пазара, без да са официално изпитани и 
разрешени, или ако се употребяват 

(7) Продуктите за растителна защита 
могат да оказват и неблагоприятно 
въздействие върху растениевъдството. 
Употребата им може да породи вреда,
рискове и съществени опасности и 
кратко- и дългосрочно неблагоприятно 
въздействие върху хората, животните и 
околната среда, особено ако се пускат на 
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неправилно. Поради това следва да се 
приемат хармонизирани правила относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита.

пазара, без да са официално изпитани и 
разрешени, или ако се употребяват 
неправилно. Поради това следва да се 
приемат хармонизирани правила относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита.

Or. en

Обосновка

PPPs do not only involve risks and hazards for humans, animals and the environment. They 
also entail harm on humans, animals and the environment and intrinsic hazards.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 153
Съображение 8

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

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

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 154
Съображение 8

(8) Целта на настоящия регламент е да се 
гарантира висока степен на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда. Особено 
внимание следва да се обърне на 

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

закрилата на уязвими групи от 
населението, в т.ч. бременни жени и деца, 
както и лица в напреднала възраст и 
лица във възстановителен период. 
Следва да се прилага предохранителният 
принцип и да се гарантира, че 
производителите доказват, че 
произвежданите или пусканите на пазара 
вещества или продукти не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на хората или околната среда.

Or. pl

Обосновка

Convalescent persons should be included among the particularly vulnerable groups, because 
they need to be in a clean environment that is free of plant protection products in order to 
regain their health.

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 155
Съображение 8

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

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

Or. el
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Обосновка

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

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

Изменение 156
Съображение 8

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

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

Or. en

Обосновка

Currently a high level of proof required to demonstrate that a pesticide does affect human 
health and the environment. The level of proof should instead be required to demonstrate that 
a pesticide does not affect or is not suspected to affect human health and the environment.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 157
Съображение 9

(9) Определени вещества следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита само при наличие на 
доказателства, че същите са очевидно 
полезни за растениевъдството и не се 

(9) Определени вещества следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита само при наличие на 
доказателства, че същите са очевидно 
полезни за растениевъдството и е 
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очаква да оказват вредно въздействие 
върху здравето на хората или животните 
или каквото и да е недопустимо 
въздействие върху околната среда. За да 
се постигне една и съща степен на 
защита във всички държави-членки, 
решението за допустимост или 
недопустимост на такива вещества следва 
да се взема на общностно равнище.

установено, че няма да окажат вредно 
въздействие върху здравето на хората или 
животните или каквото и да е 
недопустимо въздействие върху околната 
среда. За да се постигне висока и еднаква
степен на защита във всички държави-
членки, решението за допустимост или 
недопустимост на такива вещества следва 
да се взема на общностно равнище.

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

Изменение 158
Съображение 9 a (ново)

(9a) За да приложи принципа 
"замърсителят плаща", Комисията 
трябва да разгледа подходящи начини 
за ангажиране на производителите на 
продукти за растителна защита или 
на техни активни съставки в 
дейността по преодоляване или 
отстраняване на вредите за 
човешкото здраве или околната среда, 
които могат да бъдат нанесени 
вследствие на използването на 
продукти за растителна защита.

Or. de

Обосновка

As in other areas of European health and environment policy, manufacturer responsibility 
should also apply to plant protection products and their active substances.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 159
Съображение 11 a (ново)

(11а) Разработването на методи за ин 
витро тестове от неживотински 
характер (в епруветка) следва да бъде 
насърчавано, с цел да се получат повече 
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данни от практическо значение за 
човешката безопасност, отколкото 
резултатите от изследвания на 
животни, които се използват 
понастоящем.

Or. en

Обосновка

The vast majority of animal test methods have never been validated to modern standards, and 
in many cases their relevance and reliability are in doubt. The promotion of non animal test 
methods is important for the protection of human health, as well as to prevent animal 
suffering.

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

Изменение 160
Съображение 13

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

(13) От съображения за безопасност, 
срокът за одобряване на активни 
вещества трябва да е ограничен. Срокът 
за одобряване следва да е съразмерен на 
възможните рискове, свързани с 
употребата на такива вещества и следва 
да бъде ограничен до максимум 15 
години за вещества с нисък риск, 5 
години за вещества кандидати за 
заместване и 10 години за други 
вещества. При вземане на решение 
относно подновяването на одобрение 
следва да се вземат предвид придобитият 
опит от действителната употреба на 
продукти за растителна защита, 
съдържащи съответните вещества, и
евентуалните постижения в научното и 
технологичното развитие.

Or. en

Обосновка

Substances should be regularly reviewed to take into account current scientific knowledge.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 161
Съображение 16

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

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

Or. en

Обосновка

It is supposed to be society that designates what is an “acceptable risk” and so if society feels 
that a risk is not acceptable, then what is considered acceptable is redefined and the risk 
assessed accordingly. Therefore risks can only be deemed acceptable by all relevant 
stakeholders. This must include representatives of rural residents and communities, farmers 
groups, environmental and consumer groups as well as the public in general.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen + Caroline Lucas

Изменение 162
Съображение 16

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

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

Or. en

Обосновка

It is supposed to be society that designates what is an “acceptable risk” and so if society feels 
that a risk is not acceptable, then what is considered acceptable is redefined and the risk 
assessed accordingly. Therefore risks can only be deemed acceptable by all relevant 
Stakeholders. This must include representatives of rural residents and communities, farmers 
groups, (both organic and conventional) and environmental and consumer groups as well as 
the public in general.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 163
Съображение 17

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

(17) Някои предизвикващи особена 
загриженост и понастоящем 
разрешени вещества следва да се 
индивидуализират на общностно 
равнище като вещества кандидати за 
заместване. Държавите-членки следва 
редовно да преразглеждат възможността 
за замяна на продуктите за растителна 
защита, съдържащи такива активни 
вещества, с продукти за растителна 
защита, съдържащи активни вещества, 
които изискват по-малко или никакви 
мерки за смекчаване на риска, или чрез
алтернативни селскостопански 
методи. След положителен резултат 
от преразглеждането веществото 
следва незабавно да се замени.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 164
Съображение 17

(17) Някои активни вещества могат да 
бъдат приемливи, само когато се 
предприемат мащабни мерки за 

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

смекчаване на рисковете.
Индивидуализацията на тези вещества 
следва да се извършва на общностно и 
национално равнище. Държавите-членки 
следва редовно да преразглеждат 
възможността за замяна на продуктите за 
растителна защита, съдържащи такива 
активни вещества, с продукти за 
растителна защита, съдържащи активни 
вещества, които изискват по-малко мерки 
за смекчаване на риска или с 
алтернативни замеделски практики и 
методи за защита на културите без 
химическо участие.

Or. en

Обосновка

Candidates for substitution should be examined once and replaced by safer alternatives. This 
is to avoid that products containing candidates for substitution remain in the market 
indefinitely. There should be the possibility to substitute products by non-chemical 
alternatives.

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

Изменение 165
Съображение 17

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

(17) Някои активни вещества могат да 
бъдат приемливи само когато се 
предприемат мащабни мерки за 
смекчаване на рисковете.
Индивидуализацията на тези вещества 
следва да се извършва на общностно и 
национално равнище. Държавите-членки 
следва да проучват продуктите за 
растителна защита, съдържащи такива 
активни вещества, с цел те да бъдат 
заменени с продукти за растителна 
защита, съдържащи активни вещества, 
които изискват значително по-малко 
мерки за смекчаване на риска или с 
алтернативни замеделски практики и 
методи за защита на културите без 
химическо участие.
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Or. en

Обосновка

Candidates for substitution should be examined once and replaced by safer alternatives. This 
is to avoid that products containing candidates for substitution remain in the market 
indefinitely. There should be the possibility to substitute products by non-chemical 
alternatives.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 166
Съображение 17 а (ново)

(17a) В своето становище от 10 март 
2006 г. относно адекватността на 
съществуващите методики за оценка 
на потенциалните рискове, свързани с 
произведените и случайно получени
нанотехнологични продукти, 
Научният комитет за нови и 
очертаващи се рискове за здравето 
(SCENIHR) посочи значителни 
пропуски в познанията, необходими за 
оценка на риска, включително 
характеризирането на наночастиците, 
откриването и измерването на 
наночастиците, дозата-отговор, 
съдбата и издръжливостта на 
наночастиците в човешкия организъм 
и в околната среда, и всички аспекти 
на токсикологията и токсичността на 
околната среда, свързани с 
наночастиците. Заключението му 
беше, че настоящите методики за 
оценка на риска изискват известни 
промени, така че да боравят с 
рисковете, свързани с 
нанотехнологиите, и най-вече, че 
съществуващите токсикологични и 
екотоксикологични методи може да се 
окажат недостатъчни за справяне с
всички проблеми, произтичащи от
наночастиците. Разпоредбите на 
настоящия регламент следва да 
осигурят адекватна оценка на 
безопасността на наночастиците 
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като условие за тяхното одобрение 
като активни вещества.

Or. en

Обосновка

The major gaps in the knowledge for risk assessment of nanoparticles, as stated by SCENIHR, 
as well as their conclusions stating a need for modifications of existing methods, need to be 
stated explicitly. This has consequences for the safety assessment of nanoparticles, and should 
lead to specific provisions for nanoparticles in the context of this regulation.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 167
Съображение 17 б (ново)

(17б) Ако мерките, описани в 
съображение 17а (ново), доведат до 
неблагоприятно конкурентно 
положение чрез дискриминация на 
местни заинтересовани лица от 
държава-членка, то тя трябва да ги 
компенсира по подходящ начин.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 168
Съображение 19

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита.

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита и причините за това.
Тази информация следва да бъде 
общодостъпна. Подробности относно 
всички коформуланти в състава на 
продукти за растителна защита 
трябва също да бъдат общодостъпни.

Or. en
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Обосновка

The public has a right to know information on risks and potential adverse impacts of co-
formulants, as even if they are not included in pesticide products they may be included in non-
pesticidal products on the market. Therefore the information as to which co-formulants 
should not be included in pesticide products and the reasons why should be publicly 
available. All co-formulants that are included in pesticide products must also be publicly 
available and not subject to commercial confidentiality.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 169
Съображение 19

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита.

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита и причините за това.
Тази информация следва да бъде 
предоставена на разположение на 
обществеността. Подробности 
относно всички коформуланти в 
състава на пестицидите трябва също 
да бъдат предоставени на 
разположение на обществеността.

Or. en

Обосновка

The public has a right to know information on risks and potential adverse impacts of co-
formulants, they may be included in non-pesticidal products on the market. Therefore the 
information as to which co-formulants should not be included in pesticide products and the 
reasons why should be publicly available.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 170
Съображение 19

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави достъпен 
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коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита.

за заинтересованите страни списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита и причините за това.

Or. en

Обосновка

The public has a right to know information as to which co-formulants should not be included 
in pesticide products and the reasons why should be publicly available, as is the case with 
active substances.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 171
Съображение 19

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита.

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се приеме и да се 
предостави на разположение на 
обществеността положителен списък 
на коформулантите, които могат да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита.

Or. en

Обосновка

The public has a right to know information on the risks and potential adverse impacts of co-
formulants. Therefore all co-formulants that are included in pesticide products must be 
publicly available and not subject to commercial confidentiality

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 172
Съображение 19

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 

(19) Продуктите за растителна защита 
могат да съдържат и коформуланти. 
Целесъобразно е да се състави списък на 
коформулантите, които не следва да се 
включват в състава на продукти за 
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растителна защита. растителна защита и причините за това.

Or. en

Обосновка

The public should have access to basic information about the reasons why a co-formulant 
might not be included in plant protection products as is currently the case with active 
substances.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 173
Съображение 20

(20) Продуктите за растителна защита, 
съдържащи активни вещества, могат да се 
формулират по много различни начини и 
да се употребяват при различни 
земеделски култури, при различни 
земеделски, екологични и климатични 
условия. Поради това разрешенията за 
продукти за растителна защита следва да 
се издават от държавите-членки.

(20) Продуктите за растителна защита, 
съдържащи активни вещества, могат да се 
формулират по много различни начини и 
да се употребяват при различни 
земеделски култури, при различни 
земеделски, екологични и климатични 
условия. Поради това разрешенията за 
продукти за растителна защита следва да 
се издават от държавите-членки и да са 
валидни на цялата територия на ЕС.

Or. de

Обосновка

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

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 174
Съображение 21

(21) Разпоредбите, уреждащи даването на 
разрешения, трябва да осигуряват висока 
степен на защита. По-конкретно, при 
издаване на разрешения за продукти за 
растителна защита, опазването на 
здравето на хората или животните и на 

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

околната среда и водните ресурси следва 
да има предимство пред подобряването 
на растениевъдството. Поради това, 
преди да бъдат пуснати на пазара 
съответните продукти за растителна 
защита, трябва да се докаже, че те са 
очевидно полезни за растениевъдството и 
не оказват вредно въздействие върху 
здравето на хората или животните или 
недопустимо въздействие върху околната 
среда и водните ресурси.

Or. en

Обосновка

To ensure protection of water resources.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 175
Съображение 21

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

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

Or. en

Обосновка

The priority of this Regulation is to ensure a high standard of protection of human and animal 
health and the environment, which must therefore take absolute precedence over any 
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financial, economic or other considerations.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 176
Съображение 24

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

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

Or. de

Обосновка

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

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 177
Съображение 24

(24) С оглед избягване на евентуално 
дублиране на работа, намаляване на 
административното бреме за 
производителите и държавите-членки и 
осигуряване на по-хармонизирана 
наличност на продукти за растителна 
защита, разрешенията, издадени от една 

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

държава-членка, следва да се приемат от 
другите държави-членки, когато 
географските условия са съпоставими.
Поради това, с оглед улесняване на 
такова взаимно признаване, 
Европейският съюз следва да се раздели 
на зони за даване на разрешения, които се 
характеризират със съпоставими условия.

Or. pl

Обосновка

Clarification. Climatic conditions are not on an equal footing with ecological conditions, 
given that the latter are instrumental in creating the former.
It is the conditions obtaining within the geographical environment, understood as a set of 
inter-related elements (lithosphere, atmosphere, hydrosphere, pedosphere, anthroposphere), 
that create the ecosystem in which specific ecological conditions determining the development 
of a habitat for living organisms occur.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 178
Съображение 24 а (ново)

(24а) Разделянето на държавите-
членки на зони за даване на разрешения
се разглежда като първа стъпка към 
изграждането на интегриран 
вътрешен пазар на продукти за 
растителна защита, където 
разрешението на даден продукт за 
растителна защита е валидно на 
цялата територия на ЕС. Комисията 
изготвя редовно доклад за постигнатия 
напредък в изграждането на вътрешен 
пазар на продукти за растителна 
защита. Тя представя предложения за 
мерки, чрез които вътрешният пазар 
да се осъществи в най-кратки срокове.

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. Zonal authorisation, under which authorisation of a plant 
protection product in one Member State within a particular zone would be valid for all 
Member States in that zone can be a first step towards that.

An internal market for plant protection products is the goal. That means that a plant 
protection product authorised in one EU Member State would automatically be authorised 
throughout the EU.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 179
Съображение 26

(26) В изключителни случаи, при 
наличие на опасност или заплаха за 
растениевъдството, които не могат да 
бъдат ограничени с други средства, 
държавите-членки следва да могат да 
издават разрешения за продукти за 
растителна защита, които не 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящия регламент. Такива 
разрешения следва да се преразглеждат 
на общностно равнище.

заличава се

Or. en

Обосновка

This recital should be deleted because it is very difficult to define a danger or a threat and 
this derogation will give rise to any sort of exception, that should be avoided.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 180
Съображение 26

(26) В изключителни случаи, при 
наличие на опасност или заплаха за 
растениевъдството, които не могат да 
бъдат ограничени с други средства, 
държавите-членки следва да могат да 

заличава се
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издават разрешения за продукти за 
растителна защита, които не 
отговарят на условията, предвидени в 
настоящия регламент. Такива 
разрешения следва да се преразглеждат 
на общностно равнище.

Or. en

Обосновка

There seems little point in having a Regulation with high standards if it gives the option to 
depart from those standards, regardless as to whether it is for exceptional cases or not. 
Therefore this recital should be deleted.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 181
Съображение 26

(26) В изключителни случаи, при 
наличие на опасност или заплаха за 
растениевъдството, които не могат да 
бъдат ограничени с други средства, 
държавите-членки следва да могат да 
издават разрешения за продукти за 
растителна защита, които не отговарят на 
условията, предвидени в настоящия 
регламент. Такива разрешения следва да 
се преразглеждат на общностно равнище.

(26) В изключителни случаи, при 
наличие на опасност или заплаха за 
растениевъдството и екосистемите, 
които не могат да бъдат ограничени с 
други средства, следва да могат да се
издават разрешения за продукти за 
растителна защита, които не отговарят на 
условията, предвидени в настоящия 
регламент. Такива временни разрешения 
следва да се преразглеждат на общностно 
равнище.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 182
Съображение 28

(28) За да се гарантира висока степен 
на опазване на здравето на хората и на 
околната среда, продуктите за растителна 
защита следва да се употребяват 
правилно, като се вземат предвид 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите. Съветът включва в 
задължителните критерии за 

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

държавите-членки да могат да изградят 
необходимите структури, които да 
позволяват на потребителите на продукти 
за растителна защита да прилагат 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите.

Or. de

Обосновка

The introduction of new cross-compliance obligations is rejected.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 183
Съображение 28

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

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

Or. en

Обосновка

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 184
Съображение 28

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

(28) За да се гарантира висока степен на 
опазване на здравето на хората и на 
околната среда, продуктите за растителна 
защита следва да се употребяват съгласно
съответното разрешение, като се дава 
предимство на нехимическите и 
естествени алтернативи там, където 
това е възможно. Съветът включва в 
задължителните критерии за управление, 
посочени в приложение ІІІ към Регламент 
(ЕО) № 1782/2003, принципите на не-
химическите методи за растителна 
защита и борба с вредителите и 
насажденията. Поради това следва да се 
предвиди преходен период, в който 
държавите-членки да могат да изградят 
необходимите структури, които да 
позволят на използващите пестицидни 
продукти да прилагат принципите на не-
химическите методи за растителна 
защита и борба с вредителите и 
растениевъдство.
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Or. en

Обосновка

The priority should always be given to non-chemical methods of pest management as the only 
truly preventative and sustainable solution which is more in line with the objectives for 
sustainable crop protection, than the reliance on complex chemicals designed to kill plants, 
insects or other forms of life, which cannot be classified as sustainable. Member States need 
to promote and encourage the widespread adoption of non-chemical alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 185
Съображение 28

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

(28) За да се гарантира висока степен на 
опазване на здравето на хората и на 
околната среда, продуктите за растителна 
защита следва да се употребяват съгласно 
съответното разрешение и само в 
краен случай, като се дава предимство 
на нехимическите и естествени 
алтернативи там, където това е 
възможно. Съветът включва в 
задължителните критерии за управление, 
посочени в приложение ІІІ към Регламент 
(ЕО) № 1782/2003, принципите на не-
химическите методи за растителна 
защита и борба с вредителите и 
растениевъдство. Поради това следва да 
се предвиди преходен период, в който 
държавите-членки да могат да изградят 
необходимите структури, които да 
позволят на използващите продукти за 
растителна защита да прилагат 
принципите на нехимическите методи 
за растителна защита и борба с 
вредителите и растениевъдство.

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, 
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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 Gyula Hegyi

Изменение 186
Съображение 28

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

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

Or. en

Обосновка

Pesticides should be used not according to their new strict authorisation. Priority should be 
given to non-chemical methods of pest management.
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 187
Съображение 31

(31) Проучванията предполагат 
съществени инвестиции. Тези инвестиции 
следва да бъдат защитени, за да се 
стимулира изследователската дейност. 
Поради това проучванията, представени 
от заявител пред определена държава-
членка, следва да се ползват със защита 
срещу използването им от друг заявител. 
Въпреки това, тази защита следва да е 
ограничена във времето с оглед 
допускане на конкуренция. Освен това, тя 
следва да важи само за проучвания, които 
са действително необходими за целите на 
нормативното регулиране, за да се 
избягва възможността заявителите 
изкуствено да удължават срока на защита 
чрез представянето на нови ненужни
проучвания.

(31) Проучванията предполагат 
съществени инвестиции. Тези инвестиции 
следва да бъдат защитени, за да се 
стимулира изследователската дейност. 
Поради това проучванията, представени 
от заявител пред определена държава-
членка, освен такива, които не 
изискват изпитвания върху гръбначни 
животни и такива, чрез които се 
предотвратяват изпитвания върху 
животни, следва да се ползват със 
защита срещу използването им от друг 
заявител. Въпреки това, тази защита 
следва да е ограничена във времето с 
оглед допускане на конкуренция. Освен 
това, тя следва да важи само за 
проучвания, които са действително 
необходими за целите на нормативното 
регулиране, за да се избягва 
възможността заявителите изкуствено да 
удължават срока на защита чрез 
представянето на нови ненужни
проучвания.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 188
Съображение 32

(32) Следва да се определят правила за 
избягване на дублирането на изпитвания 
и проучвания. По-специално, следва да се 
забрани повтарянето на проучвания 
върху гръбначни животни. В тази връзка 
следва да съществува задължение за 
осигуряване на достъп при разумни 
условия до проучвания върху гръбначни 
животни. За да могат заинтересованите 
лица да знаят какви проучвания са 
проведени от други, държавите-членки 
следва да водят списък на такива
проучвания, дори когато същите не са 

(32) Следва да се определят правила за 
избягване на дублирането на изпитвания 
и проучвания. По-специално, следва да се 
забрани повтарянето на проучвания 
върху гръбначни животни. В тази връзка 
следва да съществува задължение за 
осигуряване на достъп до проучвания 
върху гръбначни животни и такива, чрез 
които се предотвратяват изпитвания 
върху животни. За да могат 
заинтересованите лица да знаят какви 
проучвания са проведени от други, 
държавите-членки следва да предадат 
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обект на горепосочената система на 
задължителен достъп.

всички подобни проучвания на Органа, 
дори когато същите не са обект на 
горепосочената система на задължителен 
достъп. Органът следва да създаде 
централна база данни за тези 
проучвания.

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

Изменение 189
Съображение 34

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

(34) Директива 1999/45/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 31 
май 1999 г. за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно 
класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни препарати важи 
за класифицирането, опаковането и
етикетирането на пестициди. Въпреки 
това, с цел допълнително подобряване на 
закрилата на потребителите на продукти 
за растителна защита, както и на
местните жители и страничните 
лица, които биха могли да бъдат 
изложени на въздействието на 
продукти за растителна защита при 
пръскането на културите, на 
потребителите на растения и растителни 
продукти и на околната среда, е 
целесъобразно да се предвидят 
допълнителни специфични правила, 
които да отчитат специфичните условия 
на употреба на продуктите за растителна 
защита.

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. All the relevant exposure factors must be included in the exposure 
calculations for each group when exposure and risk assessments are undertaken.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 190
Съображение 34

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

(34) Директива 1999/45/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 31 
май 1999 г. за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните 
разпоредби на държавите-членки относно 
класифицирането, опаковането и 
етикетирането на опасни препарати важи 
за класифицирането, опаковането и 
етикетирането на пестициди. Въпреки 
това, с цел допълнително подобряване на 
закрилата на потребителите на продукти 
за растителна защита, както и на
местните жители и страничните 
лица, които биха могли да бъдат 
изложени на въздействието на 
продукти за растителна защита при 
пръскането на културите, на 
потребителите на растения и растителни 
продукти и на околната среда, е 
целесъобразно да се приеме специфично
законодателство въз основа на 
законодателно предложение от 
Комисията, което да отчита
специфичните условия на употреба на 
продуктите за растителна защита.

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. All the relevant exposure factors must be included in the exposure 
calculations for each group when exposure and risk assessments are undertaken.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos + Gyula Hegyi и Christa 
Klaß

Изменение 191
Съображение 35

(35) За да се гарантира, че рекламните 
съобщения не подвеждат потребителите 
на продукти за растителна защита, е 
целесъобразно да се предвидят правила 
относно рекламирането на тези продукти.

(35) За да се гарантира, че рекламните 
съобщения не подвеждат потребителите 
на продукти за растителна защита или 
обществеността, е целесъобразно да се
предвидят правила относно 
рекламирането на тези продукти.

Or. en

Обосновка

The risk of pesticides means hazard not only to the users but also to the public, therefore 
advertisements must not mislead the public regarding pesticides and pesticide products must 
not mislead users or the public.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 192
Съображение 35

(35) За да се гарантира, че рекламните 
съобщения не подвеждат потребителите 
на продукти за растителна защита, е 
целесъобразно да се предвидят правила 
относно рекламирането на тези продукти.

(35) За да се гарантира, че рекламните 
съобщения не подвеждат 
обществеността, както и
потребителите на продукти за растителна 
защита, е целесъобразно да се предвидят 
правила относно рекламирането на тези 
продукти.

Or. en

Обосновка

Advertisements regarding pesticides and pesticide products must not mislead users or the 
public.

Изменение, внесено от Horst Schnellhardt

Изменение 193
Съображение 36
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(36) Следва да се установят 
разпоредби за съхраняването на 
документи и информация относно 
употребата на продукти за 
растителна защита с цел повишаване 
на степента на закрила на здравето на 
хората и животните и опазване на 
околната среда чрез осигуряване на 
възможност за проследяване на 
потенциалното излагане на 
въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите 
за наблюдение и контрол на 
качеството на водите.

заличава се

Or. de

Обосновка

This does not come under the scope of the regulation. The controls and the drawing up of 
records continue to come under the thematic strategy for the sustainable use of pesticides.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 194
Съображение 36

(36) Следва да се установят разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита с цел 
повишаване на степента на закрила на 
здравето на хората и животните и
опазване на околната среда чрез 
осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите.

(36) Следва да се установят 
общодостъпни разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита според 
площта и вида на културите, с цел 
повишаване на степента на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда чрез 
осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите. Събраната информация би 
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трябвало да се използва и за 
"пестициден паспорт" с цел да се 
осигури проследяване на приложението 
на пестициди в хранителната верига и 
водните ресурси.

Or. en

Обосновка

This would increase transparency. Making available the data in the form of a pesticide 
passport, which contains information on all pesticides used on a given product, would create 
additional incentive for reducing the use of pesticides. Such a passport is requested by several 
large retailers in order to be able to meet consumer demand. This amendment simply adds 
"water resources" to the proposed amendment by the rapporteur.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 195
Съображение 36

(36) Следва да се установят разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита с цел 
повишаване на степента на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда чрез 
осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите.

(36) Следва да се установят разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита, които да 
са непосредствено достъпни при 
поискване от заинтересовани страни, 
като местни жители или странични 
лица, с цел повишаване на степента на 
закрила на здравето на хората и 
животните и опазване на околната среда 
чрез осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите. Поради вероятността от 
хронични дългосрочни последици върху 
здравето, тези документи следва да 
бъдат съхранявани най-малко 30 
години.

Or. en
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Обосновка

The availability this information is vital for the correct assessment and treatment of anyone 
who suffers adverse health effects therefore members of the public should be entitled to access 
the information on the chemicals they are exposed to, such as their doctors or other medical 
advisors. 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 196
Съображение 36

(36) Следва да се установят разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита с цел 
повишаване на степента на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда чрез 
осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите.

(36) Следва да се установят разпоредби за 
съхраняването на документи и 
информация относно употребата на 
продукти за растителна защита с цел 
повишаване на степента на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда чрез 
осигуряване на възможност за 
проследяване на потенциалното излагане 
на въздействието на такива продукти, 
както и с цел повишаване на 
ефикасността на наблюдението и 
контрола и понижаване на разходите за 
наблюдение и контрол на качеството на 
водите. Поради вероятността от 
хронични дългосрочни последици върху 
здравето, тези документи следва да 
бъдат съхранявани най-малко 20 
години.

Or. en

Обосновка

In view of any chronic long-term health effects the information records need to be kept for at 
least 20 years.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 197
Съображение 37
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(37) Разпоредбите относно режима на 
контрол и инспекция във връзка с 
търговското предлагане и употребата на 
продукти за растителна защита следва да
гарантират правилно, безопасно и 
хармонизирано изпълнение на
предвидените в настоящия регламент 
изисквания, за да се постигне висока 
степен на закрила на здравето на хората и 
животните и опазване на околната среда.

(37) Държавите-членки следва да 
извършват контролни проверки и
инспекции във връзка с търговското 
предлагане и употребата на продукти за 
растителна защита с цел да гарантират 
съответствие с предвидените в 
настоящия регламент изисквания, за да се 
постигне висока степен на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда.

Or. en

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 198
Съображение 38

(38) Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно официалния 
контрол, извършван с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните 
предвижда мерки за контрол на 
употребата на продукти за растителна 
защита на всички етапи от 
производството на храни, включително 
съхраняване на документация относно 
употребата на продукти за растителна 
защита. Сходни правила следва да се 
прилагат за съхранението и 
употребата на продукти за 
растителна защита, които са извън 
приложното поле на Регламент (ЕО) 
№ 882/2004.

(38) Регламент (ЕО) № 882/2004 на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г. относно официалния 
контрол, извършван с цел осигуряване на 
проверка на съответствието със 
законодателството в областта на 
фуражите и храните и правилата за 
опазване здравето на животните и 
хуманното отношение към животните 
предвижда мерки за контрол на 
употребата на продукти за растителна 
защита на всички етапи от 
производството на храни, доколкото 
продуктите за растителна защита се 
употребяват непосредствено в процеса 
на производство на храни, включително 
съхраняване на документация относно 
употребата на продукти за растителна 
защита. 

Or. de

Обосновка

Regulation (EC) No 882/2004 has nothing to do with plant protection products.
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Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 199
Съображение 39

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

(39) Мерките, предвидени в настоящия 
регламент, следва да се прилагат, без 
да се накърнява съществуващото
общностно законодателство, по-
конкретно на Директива [...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
от ... за създаване на рамка за действие 
на Общността за постигане на 
устойчиво използване на пестициди1, 
Директива 2000/60/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите2,
Регламент (ЕО) № 396/2005 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 
февруари 2005 г. относно максимално 
допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди в и по храни и 
фуражи от растителен или животински 
произход и за изменение на Директива 
91/414/ЕИО на Съвета, и с общностното 
законодателство относно закрилата на 
работниците и всички заинтересовани от 
ограничената употреба и умишленото 
пускане на пазара на генномодифицирани 
организми.
1 OВ L ...
2 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1. Директива, 
изменена според изменения от Решение No 
2455/2001/EО (OВ L 331, 15.12.2001 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

To ensure coherence between all related legislation.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 200
Съображение 44

(44) Държавите-членки следва да 
определят необходимите национални 
органи.

(44) Държавите-членки следва да 
определят необходимите национални 
органи с цел прилагане на настоящата 
директива.

Or. pl

Обосновка

The original wording does not state why such authorities need to be designated by Member 
States. Article 72 of the directive outlines the duties of such authorities, which include 
collecting information, monitoring implementation of the directive, reporting and legislative 
coordination.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 201
Член 1

Предмет Предмет и цел

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

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

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

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

3. Целта на настоящия регламент е да 
гарантира висока степен на закрила на 
здравето на хората и животните и 
опазване на околната среда.
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4. Настоящият регламент е основан на 
предохранителния принцип, с цел да се 
гарантира, че веществата или 
продуктите, пуснати на пазара, не 
влияят неблагоприятно на човешкото 
здраве или околната среда. 
5. Целта на настоящия регламент е 
освен това да хармонизира правилата 
за пускане на пазара на продукти за 
растителна защита, с цел да уеднакви 
достъпа на земеделските стопани в 
различните държави-членки до 
продукти за растителна защита.

Or. en

Обосновка

The purpose, objective and basic principles of the Regulation should be laid down in Article 
1, not only in the recitals of the Regulation.

Изменение, внесено от Jens-Peter Bonde и Johannes Blokland

Изменение 202
Член 1

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

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

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

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

3. Държавите-членки не бива да бъдат 
възпрепятствани да прилагат 
предохранителния принцип при 
ограничаване или забрана на 
пестицидите. 
4. Държавите-членки могат да 
установяват зони, свободни от 
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пестициди, ако преценят, че това е 
необходимо за опазване на 
източниците на питейна вода. 
Подобни зони, свободни от пестициди, 
могат да покриват цялата територия 
на държавата-членка.
5. Държавите-членки могат да 
наложат забрана за използването и 
предлагането на пазара на разрешени в 
ЕС пестициди, когато те се намират в 
измерими количества извън зоната на 
корените. 

Or. da

Обосновка

Paragraph 3 is to make the provisions of this Regulation minimum rules, thereby enabling 
individual Member States to make further progress with the development of pesticides.

Paragraphs 4 and 5 are important to ensure that the achievements secured in the 
groundwater directive are carried over into this Regulation in order to safeguard drinking 
water.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 203
Член 2, параграф 2

2. Разпоредбите на настоящия 
регламент се прилагат за вещества, в т.ч. 
микроорганизми и вируси, с общо или 
специфично действие срещу вредители 
или върху растения, части от растения 
или растителни продукти, оттук нататък 
наричани "активни вещества".

2. Разпоредбите на настоящия регламент 
се прилагат за вещества, в т.ч. 
микроорганизми и вируси, с общо или 
специфично действие срещу вредители 
или върху растения, части от растения 
или растителни продукти, оттук нататък 
наричани "активни вещества".
Приложението му по отношение на 
микроорганизми, вируси, феромони и 
биологични продукти се прекратява от 
момента на приемане на специфичен 
регламент относно продукти за
биологичен контрол.

Or. en
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Обосновка

It should be emphasized that the provisions foreseen in the present regulation are designed to 
reduce harmful effects of synthetic plant protection products and are not in all cases suited 
for assessing risks and the potential impact of biological control substances. In order to take 
account of the specific properties of such products, a regulation on biological control 
products should be foreseen.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 204
Член 2, параграф 2

2. Разпоредбите на настоящия регламент 
се прилагат за вещества, в т.ч. 
микроорганизми и вируси, с общо или 
специфично действие срещу вредители 
или върху растения, части от растения 
или растителни продукти, оттук нататък 
наричани "активни вещества".

2. Разпоредбите на настоящия регламент 
се прилагат за вещества, в т.ч.
микроорганизми и вируси, в т.ч. 
генномодифицирани микроорганизми 
(ГММ), с общо или специфично действие 
срещу вредители или върху растения, 
части от растения или растителни 
продукти, оттук нататък наричани 
"активни вещества".

Or. pl

Обосновка

Although research involving GMMs is ruled out in Article 51(3) of the directive, this does not 
mean that genetically modified substances will not be used in the future. 
The Commission may in future decide in favour of authorising research into genetically 
modified organisms under Directive 2001/18/EC.
Article 47 of the directive deals with the placing on the market of plant protection products 
containing a genetically modified micro-organism.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 205
Член 3, точка 2

(2) „вещества”

Химични елементи и техни съединения в 
естествено състояние или получени чрез 
производствен процес, включително 
всякакви примеси, които неизбежно 

(2) „вещества”

Химични елементи и техни съединения в 
естествено състояние или получени чрез 
производствен процес, включително 
всякакви примеси, които неизбежно 
възникват при използвания
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възникват при производствения процес; производствен процес;

Or. pl

Обосновка

Clarification.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 206
Член 3, точка 2 а (нова)

(2a)"активни вещества"
вещества, включително всички техни 
метаболити, които възникват във 
фазата на употреба, микроорганизми и 
вируси, които имат общо или 
специфично действие срещу целеви 
организми или върху растения, части 
от растения или растителни 
продукти; 

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 207
Член 3, точка 3

(3) „препарати”
Смеси, съставени от две или повече 
вещества, предназначени за употреба 
като продукт за растителна защита или 
синергично вещество;

(3) „препарати”
Смеси или разтвори, съставени от две 
или повече вещества, от които поне 
едно е активно вещество, 
предназначени за употреба като продукт 
за растителна защита или синергично 
вещество;

Or. pl

Обосновка

The definition of the term 'preparations' should cover not just mixtures (composite substances 
which can easily be separated into their component parts by simple physical means (using 
filter paper, mechanical separation, centrifugation)) but also solutions (homogeneous 
substances), which have different properties.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 208
Член 3, точка 4

(4) "рисково вещество" "рисково вещество"

Всяко вещество, което има способността 
да причини вредно въздействие върху 
хората, животните или околната среда и 
присъства или се образува в продукт за 
растителна защита в концентрация, 
достатъчна да предизвика такова 
въздействие.

Всяко вещество, което има способността 
да причини вредно въздействие върху 
хората, животните или околната среда .

Такива вещества включват, но не се 
ограничават до веществата, 
класифицирани като опасни съгласно 
Директива 67/548/ЕИО, и присъстващи в 
състава на продукта за растителна 
защита в концентрация, водеща до
класифициране на продукта като опасен 
по смисъла на член 3 от Директива 
1999/45/ЕО.

Такива вещества включват, но не се 
ограничават до веществата, 
класифицирани като опасни съгласно 
Директива 67/548/ЕИО1, и считани за
опасни по смисъла на член 3 от 
Директива 1999/45/ЕО.

Всяко вещество, което има или би 
могло да има канцерогенно, мутагенно, 
смущаващо ендокринната система, 
невротоксично или имунологично 
действие, както и действие върху 
репродуктивността, гените или 
чувствителността на кожата, трябва 
да се разглежда като "рисково 
вещество"; 

Or. en

Обосновка

Substances of concern must include any substance that has the potential to cause any adverse 
effect on human or animal health or the environment. This includes any substances with 
carcinogenic, mutagenic, endocrine disrupting, neurotoxic, immunotoxic, reprotoxic, 

  
1 OВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1.
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genotoxic or skin sensitizing capabilities.

Изменение, внесено от Hiltrud Breyer

Изменение 209
Член 3, точка 4 а (нова)

(4a) "изделие"
Предмет, на който по време на 
производството е придадена специална 
форма, повърхност или дизайн, които 
определят неговите функции в по-
голяма степен от неговия химичен 
състав; 

Or. en

Обосновка

This regulation should not only deal with active substances and plant protection products as 
such, but also include provisions on "articles" that might contain such substances (e.g. 
textiles). The definition proposed here is identical to the definition adopted under REACH.

Изменение, внесено от Chris Davies

Изменение 210
Член 3, точка 4 а (нова)

(4a) "реклама"
Средство за насърчаване чрез печатни 
или електронни медии на продажбата 
или ползването на продукти за 
растителна защита, насочено към 
лица, различни от притежателя на 
разрешението, лицето, пускащо на 
пазара продукта за растителна 
защита и техните представители; 

Or. en

Обосновка

Necessary for enforcement purposes.
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Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 211
Член 3, точка 5

(5) „растения”
Живи растения или живи части от 
растения, включително пресни плодове, 
зеленчуци и семена;

(5) „растения”
Живи растения или живи части от 
растения, включително семена,
предназначени за посев, а по-специално:
пресни плодове, зеленчуци, цветя, 
листа, филизи, жив прашец, разсад, 
луковици, коренища;

Or. pl

Обосновка

Clarification.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 212
Член 3, точка 5

(5) "растения"
Живи растения или живи части от 
растения, включително пресни плодове, 
зеленчуци и семена;

(5) "растения"
Живи растения или живи части от 
растения, включително пресни плодове, 
зеленчуци, корени и семена;

Or. en

Обосновка

The definition should make clear that the root is a part of the plant.

Изменение, внесено от Glenis Willmott + Dan Jørgensen, Chris Davies и Roberto 
Musacchio

Изменение 213
Член 3, точка 7 а (нова)
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(7a) "нисък риск"
От естество, при което се счита за
малко вероятно да предизвика 
нежелателен ефект върху хората, 
животните или околната среда;

Or. en

Обосновка

A definition is needed for clarity of provisions relating to low risk active substances and plant 
protection products.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 214
Член 3, точка 9

(9) "пускане на пазара"

Притежаването на продукт за растителна 
защита с цел продажба в Общността, в 
т.ч. предлагане за продажба или друга 
форма на прехвърляне, безвъзмездно или 
възмездно, както и самата продажба, 
разпространение или друга форма на 
прехвърляне. Пускането в свободно 
обращение на продукт за растителна 
защита на територията на Общността се 
счита за пускане на пазара по смисъла на 
настоящия регламент;

(9) "пускане на пазара"

Притежаването на продукт за растителна 
защита с цел продажба в Общността, в 
т.ч. предлагане за продажба или друга 
форма на прехвърляне, безвъзмездно или 
възмездно, както и самата продажба, 
разпространение или друга форма на 
прехвърляне. Вносът на продукт за 
растителна защита на територията на 
Общността се счита за пускане на пазара 
по смисъла на настоящия регламент;

Or. en

Обосновка

Clarification: The second part of this provision specifically concerns importations, not the 
release for free circulation in general.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 215
Член 3, точка 9 а (нова)
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(9a) "паралелна търговия"
Вносът на продукт за растителна 
защита от държава-членка, където 
продуктът е получил разрешение при 
условията на Директива 91/414/ЕИО 
или на настоящия регламент, с 
намерението да бъде пуснат на пазара 
в държавата-членка, която е вносител 
и където продуктът за растителна 
защита или идентичен референтен 
продукт е получил разрешение при 
условията на Директива 91/414/ЕИО 
или на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

There is a need for a clear definition and a minimum set of community harmonized rules 
regulating the placing of PPPs on the market through parallel trade.

Изменение, внесено от Glenis Willmott

Изменение 216
Член 3, точка 9 а (нова)

(9a) "реклама"
Средство за насърчаване чрез печатни 
или електронни медии на продажбата 
или ползването на продукти за 
растителна защита (насочено към 
лица, различни от притежателя на 
разрешението, лицето, пускащо на 
пазара продукта за растителна 
защита и техните представители). 

Or. en

Обосновка

A definition is needed for enforcement purposes.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 217
Член 3, точка 9 б (нова)

(9б) "идентичен"
Продуктите за растителна защита 
следва да бъдат считани за идентични, 
когато са:
• от еднакъв произход,
• произведени от една и съща компания 
или от свързано предприятие, или по 
лиценз ("идентичност на 
производителя") и 
• произведени поне по една и съща 
формула, при използване на едни и 
същи активни съставки и имат 
еднакъв ефект, като при това се 
отчитат разликите, които може да 
съществуват във връзка с условията, 
свързани със земеделието, човешкото 
здраве, здравето на растенията и 
околната среда, особено 
климатичните условия.

Or. en

Обосновка

Related to parallel trade rules: the simplified procedure for placing Plant protection products 
on the market through parallel trade should only apply when the imported product is identical 
to the authorized product, hence the proposed definition.

Изменение, внесено от Richard Seeber

Изменение 218
Член 3, точка 10

(10) "разрешение на продукт за 
растителна защита"

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

(10) "разрешение на продукт за 
растителна защита"

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

територията на зоната;

Or. de

Обосновка

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

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 219
Член 3, точка 11 а (нова)

(11а) "вносители"
Вносители на продукти за растителна 
защита са лица, които внасят тези 
продукти с търговска цел.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 220
Член 3, точка 13

(13) „околна среда”
Водите (в т.ч. подпочвени, повърхностни, 
преходни и крайбрежни), почвата, 
въздухът, земята, дивите видове от 
фауната и флората, взаимодействието 
между тях и взаимовръзката им с други 
живи организми;

(13) „околна среда”

Геологичните и топографски 
особености, водите (в т.ч. подпочвени, 
повърхностни, преходни и крайбрежни), 
почвата, въздухът, земята, дивите видове 
от фауната и флората, взаимодействието 
между тях и взаимовръзката им с други 
живи организми;

Or. pl

Обосновка

Conceptual amendment. The environment comprises not just waters, air and soil but also rock 
formations (geology) and the lie of the land (topography). The depth to which the substances 
covered by this directive penetrate into the earth is dependent on the type of bedrock involved 
and its properties (e.g. permeability). Plant protection products will penetrate more deeply 
and more quickly into sand and highly permeable rock, and less so into impermeable rock 
(granite, basalt, etc.). Topography also has an influence on the migration of dissolved plant 
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protection products, which does not happen in the same way in flat lowland areas (e.g. river 
deltas) as in steeply sloping areas, where run-off is significant.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 221
Член 3, точка 13 а (нова)

(13а) Състояние на пълно физическо и 
душевно благосъстояние, а не просто 
липсата на болест или 
неразположение;

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 222
Член 3, точка 14

(14) „интегрирана борба срещу 
вредителите”
Внимателно съобразяване на всички 
налични техники за контрол на 
вредителите и последващо 
интегриране на подходящи мерки за 
ограничаване развитието на 
популациите от вредители, за 
поддържане на икономически 
обосновани равнища на използване на 
продукти за растителна защита и 
други форми на намеса и за намаляване 
или свеждане до минимум на рисковете 
за здравето на човека и околната среда. 
Първостепенната цел на 
интегрираната борба срещу 
вредителите е производството на 
здрава реколта, които предизвикват 
възможно най-малки нарушения на 
агро-екологичните системи и 
насърчават естествените механизми 
за контрол на вредителите;

заличава се

Or. pl
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Обосновка

Integrated pest management is applied in the above manner in the USA, but has not been 
standardised and is not compulsory anywhere in the world.

The definition of 'integrated pest management' is based on the ISO 9000 series quality 
standards and the ISO 14000 environmental management standards. The above definition 
does not, however, contain essential standardisation details such as purpose, methods and 
procedures, which are covered in detail in ISO standards. Until such time as a relevant 
normative document containing all such information comes into being, there is no point in 
including such a definition.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 223
Член 3, точка 14

(14) "интегрирана борба срещу 
вредителите"

Внимателно съобразяване на всички 
налични техники за контрол на 
вредителите и последващо интегриране 
на подходящи мерки за ограничаване 
развитието на популациите от вредители,
за поддържане на икономически 
обосновани равнища на използване на 
продукти за растителна защита и други 
форми на намеса и за намаляване или 
свеждане до минимум на рисковете за 
здравето на човека и околната среда. 
Първостепенната цел на интегрираната 
борба срещу вредителите е производство 
на здрава реколта, което предизвиква 
възможно най-малки нарушения на агро-
екологичните системи и насърчават 
естествените механизми за контрол 
на вредителите;

(14) "интегрирана борба срещу 
вредителите"
Внимателно съобразяване на всички 
налични техники за борба с вредителите
и последващо интегриране на подходящи 
мерки за ограничаване развитието на 
популациите от вредители, за 
поддържане на икономически и 
екологично обосновани равнища на 
използване на продукти за растителна 
защита и други форми на намеса и за 
намаляване или свеждане до минимум на 
рисковете за здравето на човека и 
околната среда. Първостепенната цел на 
интегрираната борба срещу вредителите е 
производство на здрава реколта, което 
предизвиква възможно най-малки 
нарушения на агро-екологичните системи 
чрез подходящо вземане предвид на 
превантивни мерки за отглеждане на 
растения, както и използване на 
адаптирани сортове и нехимически 
методи за растителна защита и 
растениевъдство.
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Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 224
Член 3, точка 14

(14) "интегрирана борба срещу 
вредителите"

Техники за контрол на вредителите и 
последващо интегриране на подходящи 
мерки за ограничаване развитието на 
популациите от вредители, за 
поддържане на икономически обосновани 
равнища на използване на продукти за 
растителна защита и други форми на 
намеса и за намаляване или свеждане до 
минимум на рисковете за здравето на 
човека и околната среда.
Първостепенната цел на интегрираната 
борба срещу вредителите е производство 
на здрава реколта, което предизвиква 
възможно най-малки нарушения на агро-
екологичните системи и насърчава 
естествените механизми за контрол на 
вредителите;

(14) "интегрирана борба срещу 
вредителите"
Техники за борба с вредителите и 
последващо интегриране на подходящи 
мерки за ограничаване развитието на 
популациите от вредители, за 
поддържане на икономически обосновани 
равнища на използване на продукти за 
растителна защита и други форми на 
намеса и за намаляване или свеждане до 
минимум на рисковете за здравето на 
човека и околната среда.
Първостепенната цел на интегрираната 
борба срещу вредителите е производство 
на здрава реколта, което предизвиква 
възможно най-малки нарушения на агро-
екологичните системи и насърчава 
естествените механизми за борба с 
вредителите чрез отдаване на 
приоритет на нехимически методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и растениевъдство;

Or. en

Обосновка

Integrated Pest Management should be a system that gives priority to non-chemical methods 
of plant protection and pest and crop management.

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

Изменение 225
Член 3, точка 14 а (нова)

(14а) „нехимически методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и растениевъдство“
Използването на техники за борба с 
вредителите и управление, които 
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нямат химически свойства.
Нехимическите методи за растителна 
защита, борба с вредителите и 
растениевъдство включват 
сеитбооборот, ръчен и механичен 
контрол и управление чрез
естествените врагове на 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 alternatives to plant 
protection and pest and crop management.

Изменение, внесено от Lambert van Nistelrooij и Esther De Lange

Изменение 226
Член 3, точка 17

(17) "зона"

Група от държави-членки, съгласно 
определението в приложение І, за които 
се приема, че се характеризират с 
относително сходни земеделски, 
фитосанитарни и екологични 
(включително климатични) условия;

(17) "зона"

Група от държави-членки, съгласно 
определението в приложение І, за които 
се приема, че се характеризират с 
относително сходни земеделски, 
фитосанитарни и екологични 
(включително климатични) условия;
методите за оценка следва да бъдат 
хармонизирани в достатъчна степен, 
като следва да се вземат под внимание 
в достатъчна степен специфичните 
национални условия;

Or. nl

Обосновка

The present definition of zones is too wide and not yet sufficiently harmonised. In addition, 
there is too little allowance for specific national circumstances. There must be 
acknowledgement, within zones, of specific national circumstances.



PE 390.401v02-00 50/68 AM\672325BG.doc

BG

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 227
Член 3, точка 17

(17) „зона”

Група от държави-членки, съгласно 
определението в приложение І, за които
се приема, че се характеризират с 
относително сходни земеделски, 
фитосанитарни и екологични
(включително климатични) условия;

(17) „зона”

Група от държави-членки, намиращи се в 
еднаква климатична зона, съгласно 
определението в приложение І, за които 
се приема, че се характеризират с 
относително сходни земеделски, 
фитосанитарни и географски условия;

Or. pl

Обосновка

Clarification.

Climatic conditions are the decisive factor in the demarcation of the zones laid down in the 
directive. Other geographical features (geology, terrain, waters, soil) are of secondary 
importance in establishing the natural conditions required for the development of agriculture 
and plant health.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 228
Член 3, точка 18

(18) "добра растителнозащитна практика"

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

(18) "добра растителнозащитна практика"

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

Or. en
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Обосновка

When possible, the priority should be given to non-chemical methods of pest management as 
a 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 adoption of non-chemical alternatives to plant protection and 
pest and crop management.

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

Изменение 229
Член 3, точка 18

(18) "добра растителнозащитна практика"

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

(18) "добра растителнозащитна практика"

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

Or. en

Обосновка

The only real solution to eliminate the adverse impacts of pesticides on public health, 
animals, wildlife and wider environment is to take a preventative and truly sustainable 
approach by prioritising non-chemical methods of plant protection and pest and crop 
management.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 230
Член 3, точка 18



PE 390.401v02-00 52/68 AM\672325BG.doc

BG

(18) "добра растителнозащитна 
практика"

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

(18) "добра растителнозащитна практика 
за употребата на продукти за 
растителна защита"
Практика, при която обработката на 
определена култура с продукти за 
растителна защита, в съответствие с 
условията за тяхната разрешена употреба, 
се подбира, дозира и извършва във 
времето, така че да се гарантира 
оптимална ефикасност с минимално 
необходимото количество при надлежно 
отчитане на културния и биологичен 
контрол;

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

Изменение 231
Член 3, точка 19

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

заличава се

Or. de

Обосновка

Good environmental practice is part of good plant protection practice. (Christa Klaß and 
Anja Weisgerber)

The definition of good plant protection practice already includes the requirement to attain 
optimum efficiency with the minimum quantity necessary. Introducing a further definition 
would only duplicate the aspects referred to and lead to greater legal uncertainty, but with no 
substantive or technical value-added. (Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz and Christa 
Klaß)
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Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 232
Член 3, точка 21

(21) "защита на данни"

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

(21) "защита на данни"

Защитата на данни се прилага за доклади
от изпитвания или проучвания, с 
изключение на такива, които не са 
свързани с изпитвания върху гръбначни 
животни и такива, чрез които се 
предотвратяват изпитвания върху 
животни, когато техните собственици
имат право да възпрепятстват
използването им в полза на друго лице.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 233
Член 3, точка 21 а (нова)

(21а) "изпитвания и проучвания" 
Изследване или експеримент, чиято 
цел е да определи свойствата и 
поведението на активни вещества или 
на продукти за растителна защита, да 
изрази предположение за излагането на 
въздействието на активни вещества 
и/или техните съответни 
метаболити, да определи приемливите 
нива на излагане на въздействие и да 
установи условия за безопасната 
употреба на продуктите за 
растителна защита.

Or. en

Обосновка

’Test and study reports’ terminology is used repeatedly throughout this regulation. There is a 
need to insert a definition that includes not only study reports but also other information 
relevant to a risk assessment.
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Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 234
Член 3, точка 21 а (нова)

(21а) "държава-членка докладчик"
Държавата-членка, която се съгласява 
да поеме задължението за оценка на 
активните или
растителнозащитните, или 
синергизиращите вещества. Тя следва 
да изпълнява тази задача по 
професионален начин и да публикува 
доклад за оценка на въздействието в 
рамките на определен период. 

Or. el

Обосновка

There should be a definition of rapporteur Member State.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 235
Член 4, параграф 1

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

1. Активно вещество или метаболит във 
фазата на употреба се одобрява в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 
основа на текущите научни и технически 
познания може да се докаже, че, като се 
вземат предвид критериите за одобрение, 
определени в точки 2 и 3 от същото 
приложение, продуктите за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество, ще отговарят на условията, 
предвидени в параграфи 2 и 3. Тези 
условия следва да се използват като 
ограничителни критерии и да имат 
предимство пред всякакви изчисления 
или смекчаващи мерки.

Or. en
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Обосновка

Cut-off criteria will be used for the exclusion of active substances and mitigation measures 
risk to be inadequate to protect human health and the environment against intrinsic hazards 
of certain substances. This will bring the Regulation in line with advanced policy assessment 
tools for chemical substances, such as the POPs Convention. Moreover, metabolites should 
be considered on the same base as an active substance since people are exposed to these 
possibly very toxic metabolites.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 236
Член 4, параграф 2, буква а)

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

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. местни жители, странични лица и 
уязвими групи, или върху здравето на 
животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
или върху подпочвените води;

Or. en

Обосновка

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 237
Член 4, параграф 2, буква а)

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

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. местни жители и странични лица 
и уязвими групи, например новородени, 
деца, бременни жени, лица в 
напреднала възраст, болни или такива, 
вземащи лекарства, или върху здравето 
на животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
или върху подпочвените води;
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Or. en

Обосновка

All the various population subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected: 
including 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. As pesticides are often used in mixtures the potential adverse 
health effects of mixtures, including any synergistic effects, must be assessed prior to their 
approval.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 238
Член 4, параграф 2, буква а)

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

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. уязвими групи, или върху здравето на 
животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
или върху подпочвените води; Когато не
са налице методи за оценка на тези 
въздействия или когато съществува 
неяснота по отношение на тези 
въздействия, при оценката на риска 
следва да се използва допълнителен 
фактор за значителна разлика по 
отношение на риска от най-малко 10;

Or. en

Обосновка

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. Doing nothing means society is exposed to 
unknown and possibly major detrimental health effects. In order to lower the risks, a default 
factor should be used. This corresponds with the default factor as mentioned in Annex IV, 
paragraph 2 of the Commission proposal.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 239
Член 4, параграф 2, буква а)
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а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. уязвими групи, или върху здравето 
на животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
когато са налице методи за оценка на 
тези въздействия, или върху
подпочвените води;

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, 
особено върху това на местни жители 
и странични лица и уязвими групи, 
например бременни жени и кърмачки, 
ембриони и зародиши, бебета и деца, 
или върху здравето на животните, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия, или върху 
подпочвените води;

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. Considering agricultural pesticides are often used in mixtures, 
then the potential adverse health effects of mixtures, including any synergistic effects, must be 
assessed prior to their approval.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 240
Член 4, параграф 2, буква а)

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

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. местни жители и странични лица 
и уязвими групи, или върху здравето на 
животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
или върху подпочвените води;

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. Considering agricultural pesticides are often used in mixtures, 
then the potential adverse health effects of mixtures, including any synergistic effects, must be 
assessed prior to their approval.
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Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 241
Член 4, параграф 2, буква а)

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

а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. уязвими групи, или върху здравето на 
животните, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия, 
или върху подпочвените води; Когато 
не са налице методи за оценка на тези 
въздействия или когато съществува 
неяснота по отношение на тези 
въздействия, при оценката на риска 
следва да се използва допълнителен 
фактор за значителна разлика по 
отношение на риска;

Or. en

Обосновка

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. In order to lower the risks a default factor 
should be used.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 242
Член 4, параграф 2, буква в)

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

в) за остатъчни количества на всички 
разрешени вещества, трябва да са 
налице общо използвани във всички 
държави-членки стандартизирани
методи за тяхното измерване, които са 
достатъчно чувствителни с оглед на 
нивото на концентрация в различна 
екологична и биологична среда.
Остатъчните количества следва да са 
откриваеми с обичайните методи, 
използвани от референтните 
лаборатории на ЕС.
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Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 243
Член 4, параграф 2, буква в)

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

в) за остатъчни количества с 
токсикологично, екотоксикологично или 
екологично значение, трябва да са налице 
общо използвани методи за тяхното 
измерване, които са достатъчно 
чувствителни с оглед на технически 
откриваеми нива, които биха могли да 
са налице във всяка екологична и 
биологична среда.

Or. en

Обосновка

Considering the risks and adverse impacts of pesticides use, there should be methods in 
general use to measure residues of toxicological, eco-toxicological or environmental 
relevance. These methods need to be sufficiently sensitive to detect any technically detectable 
levels present in environmental and biological media. This includes particles, droplets and 
vapors present in the air as a result of crop-spraying applications, residues transported on 
pollen/crop dust, spreading of contaminated soil, long-range transportation of pesticides, 
residues in water, food and feed

Изменение, внесено от Dan Jørgensen

Изменение 244
Член 4, параграф 2, буква в)

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

в) за остатъчни количества от 
всички разрешени вещества, трябва да 
са налице общо използвани методи за 
тяхното измерване, които са 
достатъчно чувствителни с оглед на 
технически откриваеми нива, които 
биха могли да са налице във всяка 
екологична и биологична среда.

Or. en
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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 (eg. at harvest), spreading of contaminated soil, long-range transportation of 
pesticides, as well as residues in water, food and feed.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 245
Член 4, параграф 2, буква в)

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

в) за остатъчни количества от 
всички разрешени вещества, трябва да 
са налице общо използвани 
стандартизирани методи за тяхното 
измерване, които са достатъчно 
чувствителни с оглед на технически 
откриваеми нива, които биха могли да 
са налице във всяка екологична и 
биологична среда.

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 with respect to 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 , residues transported on pollen or crop dust (eg. at harvest), spreading of 
contaminated soil, long-range transportation of pesticides, as well as residues in water, food 
and feed etc.

Изменение, внесено от Johannes Blokland

Изменение 246
Член 4, параграф 2, буква в а) (нова)

в а) не оказват никакво вредно 
въздействие върху подпочвените води;
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Or. en

Обосновка

It would be better to distinguish harmful effects on health and ground water. The current 
formulation emphasizes the harmful effects on health, the effects on ground water do not fit in 
that formulation.

Изменение, внесено от Erna Hennicot-Schoepges и Péter Olajos

Изменение 247
Член 4, параграф 3, буква б)

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

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората, включително върху това на 
местни жители, странични лица и 
уязвими групи, или здравето на
животните, пряко или чрез питейна вода, 
храна, фураж или въздух, включително 
на места, отдалечени от мястото на 
неговата употреба, вследствие 
пренасяне на далечно разстояние, или 
последици на работното място, или чрез 
други косвени въздействия, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия; или вредно 
въздействие върху подпочвените води;

Or. en

Обосновка

Substances approved under this Regulation should not have any negative impact on human 
health, including residents and bystanders who might be routinely exposed to pesticides and 
vulnerable groups that are more sensitive to pesticides.

Изменение, внесено от Dan Jørgensen и Chris Davies

Изменение 248
Член 4, параграф 3, буква б)

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните, пряко чрез 

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

местни жители и странични лица и 
уязвими групи, или здравето на
животните, пряко или чрез питейна вода, 
храна, фураж или въздух, включително 
на места, отдалечени от мястото на 
неговата употреба, вследствие 
пренасяне на далечно разстояние, или 
последици на работното място, или чрез 
други косвени въздействия, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия; или вредно 
въздействие върху подпочвените води;

Or. en

Обосновка

All the various subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected, particularly 
residents, who can be regularly exposed to pesticides from various sources. These include 
long term exposure to airborne pesticides, exposure to vapours, which can occur days, weeks, 
even months after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from 
outdoor applications and redistributed indoors, as well as long-range transportation, as 
pesticides can travel in the air for miles.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 249
Член 4, параграф 3, буква б)

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

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората, особено върху това на местни 
жители и странични лица и уязвими 
групи като бременни жени и кърмачки, 
ембриони и зародиши, бебета и деца, 
или здравето на животните, пряко или
чрез питейна вода, храна, фураж или 
въздух, включително на места, 
отдалечени от мястото на неговата 
употреба, вследствие пренасяне на 
далечно разстояние, или последици на 
работното място, или чрез други косвени 
въздействия, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия; 
или вредно въздействие върху 
подпочвените води;
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Or. en

Обосновка

All the various subgroups at risk of exposure to pesticides must be protected, particularly 
residents, who can be regularly exposed to pesticides from various sources. These include 
long term exposure to airborne pesticides, exposure to vapours, which can occur days, weeks, 
even months after application, reactivation, precipitation, pesticides transported from 
outdoor applications and redistributed indoors, as well as long-range transportation, as 
pesticides can travel in the air for miles.

Изменение, внесено от Gyula Hegyi

Изменение 250
Член 4, параграф 3, буква б)

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

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните, пряко или чрез 
питейна вода, храна, фураж или въздух, 
или последици на работното място, или 
чрез други косвени въздействия, или 
вредно въздействие върху подпочвените 
води, като се отчитат известните 
кумулативни и синергични въздействия. 
Когато не са налице методи за оценка на 
тези въздействия или когато 
съществува неяснота по отношение на 
тези въздействия, при оценката на 
риска следва да се използва 
допълнителен фактор за значителна 
разлика по отношение на риска; 

Or. en

Обосновка

The precautionary principle demands action of the authorities in case of risks expected and 
uncertainty over the full extend of these effects. In order to lower the risks a default factor 
should be used.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 251
Член 4, параграф 3, буква б)
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б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората или животните, пряко чрез 
питейна вода, храна, фураж или въздух, 
или последици на работното място, или 
чрез други косвени въздействия, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия, когато са 
налице методи за оценка на такива 
въздействия, или вредно въздействие 
върху подпочвените води;

б) няма непосредствено или забавено 
вредно въздействие върху здравето на 
хората, включително върху това на 
местни жители и странични лица и 
уязвими групи, в т.ч. новородени, деца, 
бременни жени, лица в напреднала 
възраст, болни или такива, вземащи 
лекарства, или здравето на животните, 
пряко или чрез питейна вода, храна, 
фураж или въздух, включително на 
места, отдалечени от мястото на 
неговата употреба, вследствие 
пренасяне на далечно разстояние, или 
последици на работното място, или чрез 
други косвени въздействия, като се 
отчитат известните или очакваните 
кумулативни и синергични въздействия; 
или вредно въздействие върху 
подпочвените води;

Or. en

Обосновка

According to the precautionary principle substances should not have any negative impact in 
human health, in particular to residents,bystanders and vulnerable. This is in line with the EP 
Resolution P5_TA(2002)0276 and the Council reaction to the Commission Communication on 
the revision of Directive 91/414. These include long term exposure to airborne pesticides, 
exposure to vapours, pesticides transported from outdoor applications and redistributed 
indoors, as well as long-range transportation.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 252
Член 4, параграф 3, буква б)

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

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

Or. pl

Обосновка

The use of the term groundwater on its own makes it more difficult to take account of the 
cumulative effects.

Any assessment of the state of surface water, which plant protection products enter, should 
cover all of the hydrosphere, i.e. both surface and groundwater.

Rain, particularly torrential rain, results in the leaching of various substances contained in 
the soil, including plant protection products. As a result of surface run-off, those substances 
enter surface water and, through a process of infiltration, groundwater.

Изменение, внесено от Thomas Ulmer

Изменение 253
Член 4, параграф 3, буква б)

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

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

Изменение, внесено от Ioannis Gklavakis

Изменение 254
Член 4, параграф 3, буква д), (iii)

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

(iii) дългосрочното въздействие на 
продукта за растителна защита върху 
биологичното разнообразие.
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Or. el

Обосновка

Examination of the long-term impact on biodiversity should be one of the immediate 
objectives of the Regulation.

Изменение, внесено от Urszula Krupa

Изменение 255
Член 4, параграф 3, буква д), (iii а) (нова)

(iiia) разрушителното въздействие на 
продукта върху застрашени видове.

Or. pl

Обосновка

Habitats of species threatened with extinction which appear on the Red List are to be found in 
many parts of Europe.

Pesticides and other plant protection products are a threat to birds in particular, given that 
they migrate and feed in many different areas where spraying and other treatments involving 
pesticides, among other substances, may take place. Feeding by rare species of animal in 
contaminated areas could bring about the extinction of those species.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 256
Член 4, параграф 4

4. За одобрението на активно 
вещество, изискванията по параграфи 1, 2 
и 3 се считат за изпълнени, когато това е 
установено по отношение на една или 
повече представителни употреби на най-
малко един продукт за растителна 
защита, съдържащ съответното активно 
вещество.

4. За одобрението на активно 
вещество, изискванията по параграфи 1, 2 
и 3 се считат за изпълнени, когато това е 
установено по отношение на целия 
диапазон от представителни употреби на 
всички продукти и формули за 
растителна защита, съдържащи 
съответното активно вещество.

Or. en
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Обосновка

Considering PPPs often contain a number of different substances and that synergists, co-
formulants or other substances could alter the action of an active substance within a 
formulation, then it cannot be assumed that all different products and formulations containing 
an active substance will have no harmful effects on humans just because it is established with 
1 product that contains it. The potential adverse effects of all products and formulations, 
including synergistic effects, must be assessed prior to their approval to establish that there 
will be no harmful effects.

Изменение, внесено от Roberto Musacchio

Изменение 257
Член 4, параграф 4

4. За одобрението на активно 
вещество, изискванията по параграфи 1, 2 
и 3 се считат за изпълнени, когато това е 
установено по отношение на една или 
повече представителни употреби на най-
малко един продукт за растителна 
защита, съдържащ съответното активно 
вещество.

4. За одобрението на активно 
вещество, изискванията по параграфи 1, 2 
и 3 се считат за изпълнени, когато това е 
установено по отношение на целия 
диапазон от представителни употреби на
най-малко пет продукта за растителна 
защита, съдържащи съответното активно 
вещество.

Or. en

Обосновка

Substances should be approved if conditions are satisfied for the full range of representative 
uses and not just one. Similarly, only one or two products are evaluated when the substance is 
present in a number of products at different concentrations in combination with different 
additives.

Изменение, внесено от Caroline Lucas

Изменение 258
Член 4 а (нов)

Изпитване върху животни
За да се избегне изпитването върху 
животни, изпитването върху 
гръбначни животни за целите на 
настоящия регламент следва да се 
предприема само като последна мярка. 
Насърчават се опитите без изпитване 
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върху животни и интелигентни 
стратегии за изпитване, а 
дублирането на изпитвания върху 
гръбначни животни се забранява.

Or. en

Обосновка

The promotion of intelligent testing strategies and compulsory data sharing can significantly 
reduce the number of animals used.


