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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1178/2007, внесена от г-н Mark De Ath, с британско 
гражданство, от името на Amenity Forum, подкрепена с 80 подписа, 
относно предлаганата Директива на ЕС относно устойчивото 
използване на пестициди

1. Резюме на петицията 

Вносителят на петицията протестира срещу няколко изменения, представени от 
комисията по околна среда на Европейския парламент, към проект на директива за 
създаване на уредба за действия на Общността за постигане на устойчиво използване 
на пестицидите. Според вносителя на петицията, в резултат на измененията, 
използването на пестициди ще бъде забранено на всички публични места. Вносителят 
на петицията посочва, че в Обединеното кралство вече съществува строг законов 
контрол върху използването на пестициди и счита, че пестицидите имат важна роля при 
запазване на исторически обекти от дълбоко вкореняващите се многогодишни плевели.

2. Допустимост 

Обявена за допустима на 7 април 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника). 

3. Отговор на Комисията, получен на 17 юли 2008 г. 

През юли 2007 г. комисията по околна среда на Европейския парламент прие доклад 
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на уредба за действия на Общността за постигане на устойчиво използване 
на пестицидите. В този доклад комисията по околна среда зае становище в полза на 
абсолютната забрана на използването на пестициди на всички места, използвани от 
гражданите като цяло или от чувствителни групи от населението.
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Целта на петицията бе да убеди членовете на Европейския парламент да гласуват 
против това изменение при гласуването на пленарна сесия през октомври 2007 г. 
Службите на Комисията са получили петицията през май 2008 г. 

Комисията е наясно, че абсолютната забрана на използването на пестициди на 
обществените места може да не е възможна във всички случаи, тъй като не съществуват
приложими варианти за всички ситуации.

Затова в своето предложение Комисията предложи да се забрани или ограничи 
използването на пестициди до необходимия минимум на местата, използвани от
гражданите като цяло или от чувствителни групи от населението, и в своята позиция
относно измененията на ЕП на първо четене Комисията не сметна изменение 75 за 
приемливо.

Изменение 75 не бе придвижено от Европейския парламент при гласуването на 
пленарна сесия на 23 октомври 2007 г .  В своята обща позиция Съветът също не 
предложи абсолютна забрана на използването на пестициди.
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