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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за „Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди“
(2007/2006(INI))

Европейският парламент,

− като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите 
„Тематична стратегия относно устойчивото използване на пестициди“ 
(COM(2006)0372),

− като взе предвид Решение № 1600/2002 EО на Европейския парламент и на Съвета 
от 22 юли 2002 г. относно Шестата програма за действие в областта на околната 
среда (EAP)1,

− като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчиво
използване на пестициди (COM(2006)0373),

− като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно пускането на продукти за растителна защита на пазара 
(COM(2006)0388),

− като взе предвид член 175 от Договора за създаване на ЕО,
− като взе предвид член 6 от Договора за създаване на ЕО, който гласи, че 

изискванията относно опазването на околната среда трябва да бъдат интегрирани в 
определянето и осъществяването на политиките и действията на Общността, в 
частност за да се подпомага устойчивото развитие,

− като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни 
вещества от пестициди във и върху храни и фуражи от растителен или животински 
произход2,

− като взе предвид Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта 
на политиката за водите3, Директива 98/83/EО на Съвета от 3 ноември 1998 г. за 
качеството на водите, предназначени за консумация от човека4, Директива 
(75/440/EИО)на Съвета от 16 юни 1975 г. относно изискванията за качеството на 
повърхностните води, предназначени за производство на питейна вода в държавите-
членки 5 и Директива 2006/118/EО на Европейския парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. относно опазването на подпочвените води от замърсяване и 
влошаване на качеството им6, 

− като взе предвид Регламент (EО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограниченията на химикалите (регламент REACH) и създаването на Европейска 

  
1 OВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.
2 OВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.
3 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
4 OВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32.
5 OВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 26.
6 OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.
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агенция по химикалите1 и Директива 2006/121/EО на Европейския парламент и на 
Съвета, изменяща Директива 67/548/ЕИО за сближаването на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, 
опаковането и етикетирането на опасни вещества, с цел адаптирането й към 
Регламент (EО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограниченията на химикалите (Регламент REACH) и създаването на Европейска 
агенция по химикалите2,

− като взе предвид синтезирания доклад на Европейската комисия „Възможности за 
бъдеща политика на ЕС в областта на околната среда относно продуктите за 
растителна защита“ (1997),

− като взе предвид член 45 от своя правилник,

− като взе предвид доклада на Комисията по околната среда, здравеопазването и 
безопасността на храните и становището на Комисията за земеделие и развитие на 
селските райони (A6-0000/2007),

А. като има предвид, че използването на продукти за растителна защита в ЕС в 
периода 1992—2003 г. остава значително и не намалява;

Б. като има предвид, че в околната среда, и по-специално в почвите и водите все още 
могат да бъдат открити нежелани количества от някои пестициди; като има 
предвид, че в земеделските продукти все още се откриват остатъчни вещества, 
надхвърлящи нормативно определените допустими граници,

В. като има предвид несъмнената полза от използването на пестициди и ролята им за 
осигуряване на ефикасна и устойчива конкурентна земеделска продукция в Европа, 
обществеността трябва да бъде по-добре информирана относно възможните рискове 
за здравето и околната среда, както и краткосрочните и дългосрочни нежелани 
ефекти, свързани с тяхното използване; 

Г. като има предвид липсата на прозрачна система за съобщаване и мониторинг на 
използването на пестициди и на остатъчните им нива в продуктите, включително и 
липсата на разработени подходящи индикатори; 

1. признава необходимостта от изработване на правна рамка в областта на 
използването на пестициди, тъй като действащото законодателство се оказва 
недостатъчно за свеждане до минимум на злополуките и рисковете за здравето и 
околната среда от използването на пестициди;

2. приветства Тематичната стратегия относно устойчивото използване на пестициди, 
която идентифицира недостатъците на действащото законодателство и предлага 
начин за регламентиране на фазата на използване на пестициди с цел „запълване на 
празнината“, която съществува между етапите на пускането на продукти за 
растителна защита на пазара, от една страна, и края на жизнения цикъл на тези 
продукти, от друга;

  
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850.
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3. отбелязва, че Тематичната стратегия относно устойчивото използване на пестициди 
обхваща единствено продуктите за растителна защита, които съставляват само част 
от всички пестициди, и приканва настойчиво Комисията да разшири обхвата на 
Тематичната стратегия, като включи в нея възможно най-скоро и биоцидите; 

4. счита за съществено да подобри поведението на използващите пестициди с оглед 
предотвратяване неправилната употреба, свръхупотребата и отравянията с 
пестициди; приветства създаването на система за обучение и образование за 
професионално използващите пестициди, чиито основни насоки Комисията следва 
да разработи с отчитане на различията между отделните европейски региони;

5. подчертава, че свеждането до минимум на злополуките и рисковете за здравето и 
околната среда от използването на пестициди не може да бъде ефективно без 
провеждане на конструктивен диалог и изграждане на съответен капацитет, 
включително финансово стимулиране, с трети страни; 

6. подчертава значението на ролята на медиите за информиране на обществеността 
относно проблемите, свързани с използването на пестициди;

7. приветства избраните от Комисията мерки; подчертава, че амбициозните 
национални планове за действие на държавите-членки са ключови елементи на 
цялостния процес; 

8. изказва съжаление, че Комисията предпочита да изключи количествените и 
качествени критерии от националните планове за действие, като ограничи по този 
начин високите изисквания, заложени в тях; 

9. подчертава, че без наличието на цели за намаляване на количественото използване
в националните планове за действие понятието „намаляване на злополуките, 
рисковете и зависимостта от пестициди“ е много неточно и двусмислено 
формулирано и не е в състояние да принуди държавите-членки да намалят 
количеството на използваните пестициди; 

10. предлага Комисията да съчетае в националните планове за действие отстраняването 
на злополуките, рисковете и зависимостта от пестициди с количествени критерии, 
като вземе предвид положителния опит на някои държави-членки, които вече 
прилагат цели за количествено намаляване на използването на пестициди и които 
вече са показали, че използването на пестициди може да бъде намалено без 
съществени загуби за земеделските стопани;

11. изразява съгласие, че националните планове за действие трябва да бъдат 
адаптирани към специфичните условия във всяка държава-членка;

12. приветства изявлението на Комисията, че най-важният очакван резултат от 
прилагането на Тематичната стратегия е намаляването на негативното влияние на 
използването на пестициди върху здравето на човека;

13. изразява съжаление от факта, че въпреки връзката между пестицидите и някои 
ефекти върху имунната система, смущения върху ендокринната система, 
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невротоксични нарушения и рак1, здравето остава в периферията на Тематичната 
стратегия; 

14. отбелязва, че човешките плодове, новородените, децата, а също така и бременните 
жени, възрастните хора и лицата с предшестващи здравословни проблеми са по-
уязвими и по-податливи на въздействие от страна на пестицидите, особено на 
кумулативния ефект на различните видове пестициди, отколкото останалото 
възрастно население;

15. смята за съществено провеждането на по-нататъшни изследвания върху 
въздействията от използването на пестициди върху здравето на човека;

16. приветства горещо т. нар. „принцип на заместването“, при който по-опасните 
вещества ще бъдат изтегляни от пазара, в случаите когато съществуват по-
безопасни алтернативи, и подчертава необходимостта от използването на 
нехимични алтернативи;

17. вярва, че определянето на зони с намалено или нулево използване на пестициди и 
засилени действия по опазване на водната среда от замърсяване с пестициди са 
необходими с оглед избягване на нежелана експозиция; счита, че трябва да бъдат 
създадени „буферни зони“ с подходяща големина при отчитане на различните 
географски и климатични условия;

18. отбелязва замърсяването на европейските подпочвени и повърхностни води с 
пестициди; изтъква, че пречистването на водите се извършва най-вече с оглед на 
бъдеща консумация от хора, докато останалата част от замърсените води прониква 
в човешкия организъм чрез флората и фауната, което води до повишаване 
впоследствие на високите разходи за лечение;

19. признава, че забраната за пръскането с пестициди от въздуха е неизбежна; счита
обаче, че пръскането може да бъде прилагано в случаите, когато води до несъмнено 
благоприятни последици за околната среда и когато няма подходящи алтернативи, 
но в същото време задължително трябва да се уведомява обществеността за 
времето на пръскане, количествата и вида на използвания пестицид;

20. настойчиво приканва Комисията да определи възможно най-ниски максимални 
граници на остатъчните вещества, освен ако не се докаже, че дори и с помощта на 
най-добрите налични техники и методи не може да се постигне снижаването на 
остатъчните вещества под определено ниво; в тази връзка призовава държавите-
членки да подобрят мониторинга върху концентрациите на пестициди в 
хранителните продукти и околната среда;

21. приветства предложението за отправяне на покана към държавите-членки да 
премахнат разпоредбите, които позволяват прилагането на намалена ставка на ДДС 
за пестицидите;

22. настоява Комисията да предложи ясни дефиниции и минимални критерии за 

  
1 Европейска стратегия за околна среда и здраве, COM(2003)0338, стр. 5.
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интегрирана борба с вредителите;

23. признава, че многобройните съображения относно опазването на околната среда 
трябва да бъдат интегрирани в различните регламенти, които съставят Общата 
селскостопанска политика, като по този начин направят методите за земеделско 
производство по-щадящи за околната среда;

24. настойчиво приканва държавите-членки да насърчават нископестицидното и 
биологичното земеделие и да гарантират, че професионално използващите 
пестициди ще преминат постепенно към по-щадящо околната среда използване на 
всякакъв вид налични продукти за защита на земеделските култури, като бъде 
даден приоритет на нехимичните алтернативи, ротация на културите и борба с 
плевелите за сметка на системното използване на пестициди;

25. настойчиво приканва държавите-членки да гарантират безопасното съхранение и 
боравене с пестициди и контрола върху събирането на неизползваните пестициди, 
тези с изтекъл срок и празните опаковки от пестициди , както и да се погрижат за 
това остарелите пестициди да се третират в съответствие с правилата за опасни 
отпадъци; 

26. признава, че добре поддържаното оборудване за прилагане на пестициди е 
жизненоважно за намаляване на нежеланите ефекти от пестицидите върху здравето 
на човека и околната среда и подчертава, че оборудването за прилагане на 
пестициди трябва да се проверява периодично;

27. подчертава, че нежеланите ефекти от използването на пестициди са добре известни, 
докато тези от използването на генетично модифицирани организми все още не са 
достатъчно добре демонстрирани; следователно призовава за повече изследвания 
върху възможностите за заместване на пестицидите с генетично модифицирани 
организми;

28. настойчиво приканва Комисията да разработи Тематичната стратегия като чадър за 
съществуващото и бъдещо законодателство; предлага въвеждането на приложима 
комбинация от инструменти, които да не бъдат в противоречие един с друг, а 
взаимно да се допълват;

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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EXPLANATORY STATEMENT

In July 2006 the Commission submitted a Thematic Strategy on the Sustainable Use of 
Pesticides to the Council and the European Parliament, along with a Proposal for a Directive
establishing a framework for Community Action to achieve a sustainable use of pesticides and 
a Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning the 
placing of plant protection products on the market. 

The objective of the strategy is to reduce the overall risks and negative impacts on human 
health and the environment from the use of pesticides. The strategy stems from the Sixth 
Environment Action Programme, (adopted in July 2002) which calls for pesticides being used 
in a sustainable way so as to minimise negative impacts for human health and the 
environment. 

It has to be acknowledged that the most important goal of this policy is the protection of 
health and environment. Many efforts have been done in order to minimize the risks linked to 
the use of pesticides but unwanted amounts still occur in soil and water. Pesticides residues 
are present in all habitats, 44% of sampled fruit is contaminated with pesticides, 5,5% above 
the maximum residue level. It is rather disappointing to see that the subject is mostly dealt 
with the Ministries for Agriculture in the Member States with very little input from the 
Ministries for the Environment. 

The need for an effective legislation in the area of pesticide use remains undisputed. The 
Thematic Strategy "fills the gap" between two phases which are already regulated- the phase 
of placing on the market and the end of the life cycle (maximum residue limits and waste 
legislation). The Thematic Strategy regulates the use phase.

While acknowledging that pesticides use is necessary for the agricultural productivity, your 
rapporteur is of the opinion that there are other ways how to reduce the use of pesticides 
without decreasing the productivity of the agricultural sector. Organic farming, crop rotation, 
weeding or possible substitution/partial substitution of pesticides by GMOs could be 
alternatives.

Your rapporteur does not want to immediately substitute pesticides by GMOs. The issue is 
that the undesirable effects of chemicals-pesticides on human health are well known. On the 
other hand, the effects of GMOs on human health are not yet explored. Therefore, it might be 
vital to conduct more research.

Because the title of the "Thematic Strategy on the Sustainable Use of Pesticides" might be 
misleading due to the fact that it only covers plant protection products, which form just part of 
the pesticides group. Therefore, the scope of the Thematic Strategy should be broadened in 
order to cover biocides as soon as possible. 

It is largely accepted that current knowledge about pesticides and their use is insufficient. 
Hence your rapporteur warmly welcomes the creation of training programmes for the 
professional users in order to be fully aware of the risks associated with the use of pesticides. 



PR\657643BG.doc 9/9 PE 386.500v01-00

BG

The cornerstone of the whole process is the introduction of the National Action Plans (NAPs). 
It is, however, regrettable that the Commission opted for the exclusion of the quantitative 
criteria in the NAPs and concentrated solely on the "reduction of hazards, risks and 
dependence on pesticides". This is a vague term which will not put pressure on the Member 
States to lower the amount of pesticides used or to substitute the more dangerous pesticides by 
less dangerous ones. NAPs have to be concrete and specify by the most appropriate indicator 
how the hazards, risks and dependence on pesticides will be reduced. Therefore, your 
rapporteur is of an opinion that the Commission should combine the elimination of hazards, 
risks and dependence on pesticides with quantitative criteria in the National Action Plans. In 
this regards positive experience from Denmark with the use of frequency of application index 
could be looked at as an example. 

It is very disappointing to see that even though the Commission recognized the reduction of 
negative impacts from the use of pesticides on human health as the main objective of the 
strategy, one doesn't find an article in the thematic strategy specifically dealing with this issue 
and that health is dealt with only marginally. Thematic strategy fails to address that pesticides 
cause several immunological defects, neurotoxic disorders or even cancer. It fails to recognize 
that pregnant women, children and foetuses are the most vulnerable group.

Your rapporteur, however, welcomes numerous measures introduced by the Commission, 
supports the substitution principle, ban on aerial spraying, prohibition of reduced VAT rates, 
enhanced protection of the aquatic environment, designation of zones with reduced or zero 
pesticide use. However, "buffer zones" should be established in order to protect the general 
public from the exposure.


