
PR\657645BG.doc PE 386.502v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

НЕОКОНЧАТЕЛЕН
2006/0132(COD)

15.3.2007

***I
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно 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 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Christa Klaß

Докладчик по становище (*):
Michl Ebner, Комисия по земеделие и развитие на селските райони

(*) Засилено сътрудничество между комисиите – член 47 от Правилника 
за дейността



PE 386.502v01-00 2/31 PR\657645BG.doc

BG

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
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(Посочената процедура се базира на правната основа, предложена от 
Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, са отбелязани с потъмняване и 
курсив. Отбелязването с курсив без потъмняване е предназначено за  
техническите служби и се отнася до частите от законодателния текст, за 
които е предложена поправка с оглед изготвяне на окончателния текст 
(например очевидни грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Предложенията за поправка подлежат на съгласуване със 
засегнатите технически служби.
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 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 – C6-0246/2006 – 2006/0132(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2006)0373)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 175 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението му е представено от Комисията (C6-0246/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на Комисията по земеделие и развитие на 
селските райони и на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

Предложение за директива на 
Европейския Парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчиво 
използване на пестициди.

Предложение за директива на 
Европейския Парламент и на Съвета за 
създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчиво 
използване на препарати за 
растителна защита.

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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Обосновка

Maßnahmen nach der Richtlinie beziehen sich nicht auf die Gesamtheit aller Pestizide, 
sondern nur auf Pestizide in der Form von Pflanzenschutzmitteln. Der im 
Kommissionsvorschlag verwendete Begriff Pestizide ist daher irreführend und  sollte im 
gesamten Text der Richtlinie durch das Wort Pflanzenschutzmittel ersetzt werden.

Изменение 2
Съображение 1

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

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

Изменение 3
Съображение 2

(2) Мерките, утвърдени от настоящата 
директива, трябва да допълват, а не да 
засягат мерките, предвидени от други 
подобни разпоредби на общностното 
законодателство, по-специално 
Регламент (EО) № […] относно 
препаратите за растителна защита, 
Директива 2000/60/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. относно рамковата програма на
Общността в областта на водната 
политика, Регламент (EО) № 396/2005 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 февруари 2005 г. относно
прилаганите максимални стойности на 
наличните остатъци от пестициди в или 
върху хранителните продукти и храните 
за животни от растителен и животински 
произход, изменящ Директива 

(2) Мерките, утвърдени от настоящата 
директива, трябва да допълват, а не да 
засягат мерките, предвидени от други 
подобни разпоредби на общностното 
законодателство, по-специално 
Регламент (EО) № […] относно 
препаратите за растителна защита, 
Директива 2000/60/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 
2000 г. относно рамковата програма на
Общността в областта на водната 
политика, Регламент (EО) № 396/2005 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 23 февруари 2005 г. относно
прилаганите максимални стойности на 
наличните остатъци от пестициди в или 
върху хранителните продукти и храните 
за животни от растителен и животински 
произход, изменящ Директива 
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91/414/EИО на Съвета. 91/414/EИО на Съвета, както и 
разпоредбите на законодателството 
в областта на храните въз основа на 
Регламент (ЕО) №178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 януари 2002 г. за установяване 
на общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните.

Обосновка

Mit der Ergänzung soll der relevante Bereich des Lebensmittelrechts erfasst werden.

Изменение 4
Съображение 3

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

(3) За да се улесни прилагането на 
настоящата директива, ще бъде уместно 
държавите-членки да пристъпят към 
национални планове за действие, които 
да намалят рисковете, които може да 
възникнат за човешкото здраве и 
околната среда при използването на 
препарати за растителна защита.
Националните планове за действие 
могат да бъдат координирани с 
изпълнителни планове, които прилагат 
други разпоредби, свързани с 
общностното законодателство, и могат 
да бъдат използвани за обединяване на 
целите, поставени в рамките на други 
общностни разпоредби, свързани с 
препаратите за растителна защита.

Обосновка

Das Ziel der Richtlinie und der nationalen Aktionspläne sollte eine weitere Risikoreduzierung 
sein. Die Forderung nach Pflanzenschutz ohne den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel 
ist derzeit nicht realistisch und zielführend. Das Ziel sollte die ökologisch und ökonomisch 
verantwortliche Nutzung aller Handlungsoptionen und Verfahren des Pflanzenschutzes sein, 
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um standort- und situationsgerechte Entscheidungen im Sinne einer nachhaltigen 
Landwirtschaft umsetzen zu können.

Изменение 5
Съображение 6

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

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

Обосновка

Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Vertreiber, Berater und gewerbliche 
Pflanzenschutzmittelanwender  sollten vorgesehen werden. Die Anwender- und  
Verkäufersachkunde sind unabdingbar für eine  bestimmungsgemäße und sachgerechte 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Изменение 6
Съображение 7

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

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

недостатъците, ползата и рисковете 
и отговорното боравене с препарати  
за растителна защита, както и за 
тяхната роля в селското стопанство 
и производството на хранителни 
продукти.

Обосновка

Die Information der Öffentlichkeit sollte objektiv sein und Risiken  und Nutzen des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln umfassen sowie zum verantwortungsbewussten Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln beitragen.

Изменение 7
Съображение 10

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

(10) Въздушното пръскане на 
пестицидите е в състояние да навреди 
осезаемо на човешкото здраве и на 
околната среда, по-специално поради 
разпръскването на спрея. Ето защо, би 
следвало то да подлежи на процедура 
за издаване на разрешително, за да се 
гарантира, че се използва само когато
то представлява явни предимства, 
включително и за околната среда, 
съпоставено с другите процедури, или 
когато не съществува друго надеждно 
решение.

Обосновка

Das Sprühen aus der Luft ist in bestimmten Situationen, Lagen und Kulturen (Höhe der 
Kultur, Befallsstellen, Epidemien) als Ausbringungstechnik unabdingbar. Ziel muss es sein, 
unbürokratische und verwaltungstaugliche Regelungen für das Sprühen aus der Luft 
einzuführen. Gerade in Krisensituationen ist es notwendig, schnell auf akuten 
Schädlingsbefall zu reagieren.

Изменение 8
Съображение 11

(11) Водната среда е изключително 
чувствителна към пестициди. Ето защо 
е необходимо да се обърне особено 
внимание, за да се избегне 

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

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

Изменение 9
Съображение 12

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

(12) Използването на пестициди може 
да се окаже особено опасно на много 
чувствителни места, каквито са 
местностите Натура 2000, защитени 
съгласно Директива 79/409/EИО на 
Съвета от 2 април 1979 г., относно 
опазването на дивите птици и 
Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 
май 1992 г. относно опазването на 
естествената среда, както и на дивите 
фауна и флора.Необходимите за 
постигането на природозащитни 
цели мерки следва да се вземат 
съобразно настоящите разпоредби.  
На други места като обществени 
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употребата на пестициди в тези зони 
трябва да бъде ограничена, колкото е 
възможно повече, или прекратена, ако е 
необходимо.

паркове, спортни площадки или детски 
площадки за игра, рисковете от излагане 
на обществото на препарати за 
растителна защита са високи. Поради 
това употребата на препарати за 
растителна защита в тези зони трябва 
да бъде ограничена, колкото е възможно 
повече, или прекратена, ако е 
необходимо.

Обосновка

Die Natura-2000-Flächen, die inzwischen mehr als 15% der landgebundenen 
Gemeinschaftsfläche umfassen, enthalten eine Vielzahl von landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich  genutzten Flächen, in denen der Pflanzenschutzmitteleinsatz nicht im 
Widerspruch zu den Erhaltungszielen steht. Dennoch ist es sinnvoll, durch einen 
entsprechenden Hinweis an das naturschutzrechtliche Instrumentarium zu erinnern.

Изменение 10
Съображение 13

(13) Работата с пестициди, по-
специално разреждането и смесването 
на химическите вещества, почистването 
на оборудването за прилагането им след 
използване, източването на излишъка от 
резервоара, изхвърлянето на празните 
опаковки и на неизползваните 
пестициди, са свързани с висок риск на 
нежелателно излагане на хората и 
околната среда. Ето защо е подходящо 
да се предвидят мерки, отнасящи се до 
тези дейности и допълващи мерките, 
предвидени в членове 4 и 8 на 
Директива 2006/12/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 
г. относно отпадъчните вещества, и в 
членове 2 и 5 на Директива 91/689/EИО 
на Съвета от 12 декември 1991 г. 
относно опасните отпадъчни вещества. 
Уместно е тези специфични мерки да се 
отнесат също към непрофесионалните 
потребители, тъй като грешките по 
време на работа на тази група от 
потребители са много вероятни, поради 
липса на познания.

(13) Неправилната работа с  
препарати за растителна защита, 
по-специално разреждането и 
смесването на химическите вещества, 
почистването на оборудването за 
прилагането им след използване, 
източването на излишъка от резервоара, 
изхвърлянето на празните опаковки и на 
неизползваните препарати за 
растителна защита, са свързани с 
висок риск на нежелателно излагане на 
хората и околната среда. Ето защо е 
подходящо да се предвидят мерки, 
отнасящи се до тези дейности и 
допълващи мерките, предвидени в 
членове 4 и 8 на Директива 2006/12/EО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2006 г. относно отпадъчните 
вещества, и в членове 2 и 5 на 
Директива 91/689/EИО на Съвета от 12 
декември 1991 г. относно опасните 
отпадъчни вещества. Уместно е тези 
специфични мерки да се отнесат също 
към непрофесионалните потребители, 
тъй като грешките по време на работа на 
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тази група от потребители са много 
вероятни, поради липса на познания.

Изменение 11
Съображение 19

(19) Мерките, необходими за 
изпълнението на настоящата директива, 
следва да бъдат приети съгласно 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията1.

(19) Мерките, необходими за 
изпълнението на настоящата директива, 
следва да бъдат приети съгласно 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. относно установяване на 
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.1

1 ОВ L 184, 17.7.1999, стр. 23.  1 ОВ L 184, 17.7.1999, стр. 23, изменено с 
Решение 2006/512/ЕО (ОВ L 200 от 22.7.2006 
г., стр. 11)

Обосновка

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Изменение 12
Член 2, параграф 1

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

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

Обосновка

Maßnahmen nach der Richtlinie beziehen sich nicht auf die Gesamtheit aller Pestizide, 
sondern nur auf Pestizide in der Form von Pflanzenschutzmitteln. Der im 
Kommissionsvorschlag verwendete Begriff Pestizide ist daher irreführend und  sollte im 
gesamten Text der Richtlinie durch das Wort Pflanzenschutzmittel ersetzt werden.

Изменение 13
Член 4, заглавие и параграфи 1 и 2
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Национални планове за действие за 
намаляване на рисковете и 

зависимостта от пестициди

Национални планове за действие за 
намаляване на рисковете при 

употребата на препарати за 
растителна защита

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

(1) Държавите-членки приемат 
национални планове за действие, за да 
намалят рисковете, възникващи при 
употребата на препарати за 
растителна защита за здравето на 
човека и животните, както и за 
околната среда. Националните 
планове за действие може да 
включват и регионални планове, за да 
се вземат предвид специфични 
местни характеристики.

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

Държавите-членки преценяват 
надлежно, когато изработват или 
преразглеждат националните си планове 
за действие:

- социалното, икономическо и за 
околната среда въздействие от 
набелязаните мерки 

- необходимото за  ефективна 
растителна защита,
- планове съобразно други разпоредби 
на общностното право, които 
засягат прилагането на препарати за 
растителна защита, като планове за 
действие съобразно Директива 
2000/60/ЕО.

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

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

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

Националните планове за действие се 
преразглеждат минимум на всеки пет 
години;  всички изменения в 
националните планове за действие се 
докладват на Комисията в най-кратки 
срокове. Комисията създава интернет 
портал, чрез който обществеността 
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се информира относно национални 
планове на действие, евентуални 
изменения и съществени резултати 
при изпълнението.

Обосновка

Aufgrund der unterschiedlichen lokalen Bedingungen für den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln  ist es erforderlich, auch regionale Pläne zu berücksichtigen. Ein 
wesentliches Element der nationalen Aktionspläne ist die Beteiligung der Öffentlichkeit. 
Daher ist es sinnvoll, die Pläne, Änderungen und Umsetzungsergebnisse über ein 
Internetportal bereit zu stellen.

Изменение 14
Член 5

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

(1) Държавите-членки следят за това 
всички професионални потребители, 
дистрибутори и консултанти да имат 
достъп до подходящото обучение или 
повишаване на квалификацията
относно устойчивото използване на 
препарати за растителна защита.
Познанията относно 
професионалното прилагане на 
средствата за растителна защита 
трябва да бъдат съставна част от 
обучението на всички професионални 
потребители.

Обучението е замислено така, че да 
осигури придобиването на достатъчно 
знания по изброените в Приложение I
теми.

Обучението или повишаването на 
квалификацията е замислено така, че 
да осигури придобиването на 
достатъчно знания по изброените в 
Приложение I теми.

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

(2) В рамките на две години от 
посочената дата в член 20, параграф 1, 
държавите-членки изготвят система за 
оценяване. Със съответни 
сертификати се удостоверява 
достатъчно познаване на 
съдържанието на Приложение I. 
Системата определя условията за 
издаване, срока на валидност, както и 
отнемането на сертификат.

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

процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2, да 
промени Приложение I, за да го 
адаптира към научно-техническия 
прогрес.

Обосновка

Die Mitgliedstaaten sollten dazu beitragen,  die Grundanforderungen dieser Richtlinie auch 
durch entsprechende Aus- und Fortbildungsangebote zu erfüllen. Bei entsprechend 
vorgebildeten Personen können auch Vertiefungen von Einzelaspekten ausreichen.

Изменение 15
Член 6

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

(1) Държавите-членки следят за това 
дистрибуторите, които продават 
препарати за растителна защита, да 
имат поне един назначен служител, 
който да притежава сертификат, 
посочен в член 5, параграф 2, който да 
присъства и да бъде на разположение на 
мястото за продажби, за да предоставя 
информация на клиентите относно 
използването на препарати за 
растителна защита. Сертификатът  
не бива да е издаден преди повече от 7 
години.

(2) Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за гарантиране, 
че продажбите на пестициди, които 
не са позволени за непрофесионална 
употреба, са предназначени само за 
професионални потребители, които 
притежават сертификат, посочен в 
член 5, параграф 2.
(3) Държавите-членки изискват от 
дистрибуторите, които предлагат на 
пазара пестициди за непрофесионална 
употреба, да осигурят обща 
информация относно рисковете от 
употребата на пестициди, по-
специално за опасностите, излагането 
на тях, подходящо складиране, работа с 
тях и прилагане, както и за 

(3) Държавите-членки изискват от 
дистрибуторите на препарати за 
растителна защита при продажбата 
да осигурят обща информация относно 
професионалното използване на 
препарати за растителна защита, 
по-специално за възможните рискове, 
излагането на тях, подходящо 
складиране, работа с тях и прилагане, 
както и за изхвърлянето им. Същото 
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изхвърлянето им. важи и за продажбата по интернет.
Ако купувачът притежава 
сертификат съобразно член 5, 
параграф 2, то представянето на 
този сертификат е достатъчно за 
придобиването на препарати за 
растителна защита.

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

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

Обосновка

Vertreiber, die Pflanzenschutzmittel verkaufen, müssen ausreichende Vorkehrungen treffen, 
damit die Kunden beim Verkauf angemessen über den fachgerechten Einsatz, mögliche 
Risiken, die sachgemäße Lagerung, Handhabung, Ausbringung und Entsorgung von 
Pflanzenschutzmitteln informiert werden.

Изменение 16
Член 7

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

Държавите-членки поощряват и 
улесняват реализирането на 
информационни програми и 
осигуряването на предназначена за 
обществеността информация, свързана 
с отговорното боравене с препарати 
за растителна защита, и по-
специално свързана с ролята им в 
селското стопанство и 
производството на хранителни 
продукти, с ползата и рисковете,  с  
възможното им въздействие върху 
здравето и околната среда, както и с 
нехимическите им заместители.

Обосновка

Informationsprogramme sollten objektiv sein und die mit dem Pflanzenschutzmitteleinsatz 
verbundenen Vor- und Nachteile umfassen.

Изменение 17
Член 8, параграф 1, алинея 2 а (нова)
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Интервалът между проверките е най-
много четири години.

Изменение 18
Член 8, параграф 5

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

(5) Комисията може, съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 18, параграф 2, да 
промени Приложение II, за да го 
адаптира към техническия прогрес.

Обосновка

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Изменение 19
Член 9

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

(1) Държавите-членки регулират  
въздушното пръскане на препарати за 
растителна защита.

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

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

При това те предвиждат най-малко 
следните критерии:

(3) Държавите-членки определят 
органите, компетентни да 
предоставят право на изключение, и 
информират Комисията за това.
(4) Изключения могат да се 
предоставят, когато са изпълнени 
следните условия:
а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице ясни
предимства по отношение на намалено 
влияние върху здравето и околната 
среда в сравнение с наземното 

а) трябва да липсват надеждни 
алтернативи или да са налице 
предимства  (например по отношение 
на намалено влияние върху здравето и 
околната среда) в сравнение с 
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прилагане на пестициди. наземното прилагане на препарати за 
растителна защита.

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

б) може да се използват само 
препарати за растителна защита, 
чието въздушно пръскане не е 
забранено. Вземат се предвид 
възможни въздействия на 
използването на препарати за 
растителна защита върху човешкото 
здраве и околната среда, както и 
наличието на приложими на 
практика алтернативи.

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

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

в а) при използване на вертолети е 
необходимо пръскащите им 
устройства да са оборудвани със 
специални дюзи с цел  намаляване на 
разпръскването.

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

(2) Професионален потребител, 
който желае да прилага пестициди 
чрез въздушно пръскане, подава молба 
до компетентния орган, придружена 
от информация, доказваща, че 
посочените в параграф 1 условия са 
изпълнени. 

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

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

(6) Компетентните органи съхраняват 
документация за предоставените 
изключения.

(3) Компетентните органи съхраняват 
документация за въздушното пръскане.

(Absatz 5 des Textes der Kommission wird in dem vom Parlament geänderten Text Absatz 2 
Unterabsatz 1; der letzte Unterabsatz von Absatz 4 des Kommissionstextes wird im 
geänderten Text Absatz 2 Unterabsatz 2)Обосновка

Das Sprühen aus der Luft ist in bestimmten Situationen, Lagen und Kulturen (Höhe der 
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Kultur, Befallsstellen, Epidemien) als Ausbringungstechnik unabdingbar. Ziel muss es sein, 
unbürokratische und verwaltungstaugliche Regelungen für das Sprühen aus der Luft 
einzuführen .Gerade  in Krisensituationen ist notwendig, schnell auf akuten Schädlingsbefall 
zu reagieren.

Изменение 20
Член 10

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

(1) Държавите-членки следят, когато 
препаратите за растителна защита 
се използват в близост до водни маси, 
предимство да имат:

а) препарати, които не са опасни за
водната среда.

а) набор от препарати, които не вредят 
на водната среда. 

б) най-ефикасните техники за 
прилагане, включително използването 
на техника за ниско разпръскване.

б) най-ефикасните техники за 
прилагане, включително използването 
на техника за ниско разпръскване.

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

(2) Държавите-членки следят 
посредством подходящи мерки за 
това националните планове за 
действие да съдържат мерки за 
опазване на течащи води и по-
специално в съседство със санитарно-
охранителни зони, учредени за 
извличане на питейна вода в 
съответствие с член 7, параграф 3 от 
Директива 2000/60/ЕО.

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

При това следва да се вземат предвид 
рисковете от замърсяване при 
разпръскване или оттичане на 
препарати за растителна защита, 
както и характеристиките на 
засегнатата площ.

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

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

(4) Държавите-членки следят 
прилагането на пестициди да се 

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

рискът от оттичане в 
повърхностните води или в 
канализацията да се намали, 
доколкото е възможно, или да се 
прекрати, по целесъобразност, при 
прилагането на препарати за 
растителна защита върху или по 
протежение на пътища, железопътни 
линии, силно пропускливи повърхности 
или друга инфраструктура, разположена 
в близост до повърхностни или 
подпочвени води, или върху 
непромокаеми повърхности.

Обосновка

In der Wasserrahmenrichtlinie sind grundlegende Regelungen und Maßnahmen zum Schutz 
der aquatischen Umwelt vorgesehen. Bei der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie ist 
jedoch besondere Aufmerksamkeit im Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
geboten. Deshalb müssen die nationalen Aktionspläne eindeutig und klar regeln, was beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu beachten ist, auch in Bezug auf das Ausbringen, 
Abstände (Pufferzonen) und Lagerung im Bereich der Wasserläufe und Wasserschutzgebiete.

Изменение 21
Член 11, параграф 2

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

Мерките съобразно букви а) и б) се 
основават на резултатите
от съответните оценки на риска.

Изменение 22
Член 13

Интегрирана борба с вредителите Добра професионална практика при 
борбата с вредители и интегрирана 
борба с вредителите

(1) Държавите-членки вземат 
необходимите мерки за насърчаване 
на нископестицидно земеделие, в т.ч. 
интегрирана борба с вредителите, и 
за гарантиране, че професионалните 
потребители на пестициди се 
пренасочват към по-екологично 

(1) Държавите-членки следят всички 
професионални потребители да 
прилагат общите критерии за добра 
професионална практика, посочени в 
Приложение III.
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използване на всички налични мерки 
за растителна защита, като дават 
предимство на по-ниско рискови 
алтернативи, когато е възможно, а в 
противен случай - на онези продукти 
сред наличните за един и същ проблем 
с вредителите, които имат най-
малко въздействие върху човешкото 
здраве и околната среда.
(2) Държавите-членки създават или 
поддържат създаването на всички 
необходими условия за прилагането на
интегрирана борба с вредителите.

(2) Държавите-членки вземат 
подходящите мерки за насърчаване на 
процедури, които предполагат малко
използване на препарати за 
растителна защита, например 
процедури за интегрирана борба с 
вредителите.

(3) По-специално, държавите-членки 
следят селските стопани да имат на 
свое разположение системи, в т.ч. 
възможности за обучение в 
съответствие с член 5 и оборудване за 
мониторинг на вредителите и за 
вземане на решения, както и 
консултантски услуги за интегрирана 
борба с вредителите.

(3) Държавите-членки създават 
необходимите условия за прилагане на 
интегрирана борба с вредителите или 
подкрепят създаването на тези 
условия.

(4) До 30 юни 2013 г. държавите-
членки се отчитат пред Комисията 
относно прилагането на параграфи 2 
и 3 и по-специално дали са налице 
необходимите условия за прилагане на
интегрирана борба с вредителите.

(4) Държавите-членки следят за 
това, общите критерии за модела на 
интегрирана борба с вредителите, 
описан в Приложение IV, да могат да 
се прилагат.

(5) Държавите-членки следят най-
късно до 1 януари 2014 г. всички 
професионални потребители на 
пестициди да прилагат общите 
стандарти за интегрирана борба с 
вредителите.

(5) Изменения на приложения III и IV 
се приемат съгласно процедурата по 
регулиране с контрол по член 18, 
параграф 2.

(6) Държавите-членки създават всички 
необходими стимули за насърчаване на 
селските стопани да прилагат 
специфични за отделните култури 
стандарти на интегрираната борба с 
вредителите.

(6) Държавите-членки създават 
подходящи стимули за насърчаване на 
професионалните потребители да 
прилагат специфични за отделните 
култури или за отделните сектори 
насоки за интегрирана борба с 
вредителите, които отчитат общите 
критерии, описани в Приложение IV. 
Такива насоки могат да бъдат 
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съставени също от организации на 
професионални потребители. В 
националните си планове за действие 
в съответствие с член 4 държавите-
членки се позовават на съответните 
директиви.

(7) Общите стандарти за 
интегрирана борба с вредителите по 
параграф 5 се разработват в 
съответствие с процедурата, 
посочена в член 52 от Регламент (ЕО) 
No […].

(7) До 30 юни 2013 г. държавите-
членки се отчитат пред Комисията 
относно прилагането на параграфи
от 1 до 4 и по-специално дали са 
налице необходимите условия за 
прилагане на интегрирана борба с 
вредителите.

(8) Специфичните за отделните 
култури стандарти за интегрирана 
борба с вредителите, посочени в 
параграф 6, могат да бъдат 
разработени в съответствие с 
процедурата по член 6, параграф 3 от 
Директива 98/34/ЕО.

Обосновка

Es werden EU-einheitliche Kriterien für die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und für 
den integrierten Pflanzenschutz geschaffen. Die entsprechenden Kriterien sind in Anhang III 
und IV weiter konkretisiert, um die Durchführung auf mitgliedstaatlicher Ebene zu 
erleichtern. Anpassungen an den Stand von Wissenschaft und Technik erfolgen nach 
Maßgabe der Bestimmungen des neuen Komotologiebeschlusses.

Изменение 23
Член 14, параграф 1

(1) В съответствие с процедурата по 
член 18, параграф 3, Комисията 
разработва хармонизирани показатели 
за риска.  До приемането на тези 
показатели, държавите-членки могат да 
продължат да използват съществуващи 
национални показатели или да приемат 
други подходящи показатели.

(1) В съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол по член 18, 
параграф 2, Комисията разработва 
хармонизирани показатели за риска. До 
приемането на тези показатели, 
държавите-членки могат да продължат 
да използват съществуващи национални 
показатели или да приемат други 
подходящи показатели.

Обосновка

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
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Komitologiebeschlusses anzupassen.

Изменение 24
Член 15

Комисията редовно представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Комисията редовно и най-малко на 
всеки пет години представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
доклад за напредъка в прилагането на 
настоящата директива, придружен, по 
целесъобразност, от предложения за 
изменения.

Обосновка

Eine einheitliche Überprüfung ist sinnvoll um Trends zu ermitteln.

Изменение 25
Член 18, параграфи 2 и 3

(2) При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 3 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.

(2) При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат член 5а, 
параграфи от 1 до 4 и член 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.

При позоваване на настоящия 
параграф се прилагат членове 5 и 7 от 
Решение 1999/468/EО, като се вземат 
предвид разпоредбите на член 8 от 
същото решение.
Срокът, предвиден в член 5, параграф 
6 от Решение 1999/468/EО, е три 
месеца.

Обосновка

Dieser Änderungsantrag ist erforderlich, um den Text an die Bestimmungen des neuen 
Komitologiebeschlusses anzupassen.

Изменение 26
Приложение І, заглавие и въведение
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Програми за обучение Програми за обучение или за 
повишаване на квалификацията

Програмите за обучение целят да 
гарантират придобиването на 
достатъчно познания по следните теми:

Програмите за обучение или за 
повишаване на квалификацията целят 
да гарантират придобиването на 
достатъчно познания по следните теми:

Обосновка

Dieser Änderungsantrag passt Anhang I an die Vorgaben in Artikel 5 an (vgl. ÄA zu Artikel 
5).

Изменение 27
Приложение ІІ а (ново)

Приложение ІІа
Критерии за добра професионална 
практика при борбата с вредители
(1) Предпазни мерки
- системите на отглеждане, видовете 
култури, сеитбооборотът, оранта, 
както и времето за сеитба и  
засаждане трябва да се избират по 
такъв начин, че да се сведат до 
минимум проблемите с вредителите.
- следва да се предпочитат сортове, 
които са по-издръжливи или 
устойчиви на основни вредители,  
характерни за съответното място.
(2) Оценка на нападения от вредители
- за вземане на решения за подходящи 
мерки за борба с вредителите би 
следвало да се ползват наличните 
консултантски услуги.
- следва да се извършва наблюдение на 
развитието и здравословното 
състояние на културите, 
растителния фонд и растителните 
продукти. Следва да се прави оценка 
на нападението им от вредители с 
оглед на необходимостта от вземане 
на мерки за борба с вредителите.
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(3) Използване на препарати за 
растителна защита
- доколкото не са налице други 
осъществими мерки за растителна 
защита, е възможно използването на 
препарат за растителна защита. 
- следва да се използват единствено 
подходящи препарати за растителна 
защита, чието използване в 
съответната област е разрешено, при 
спазване на инструкциите за 
употреба.
- при подготовката на разтвора за 
обработка следва да се вземат 
специални предпазни мерки за защита 
на потребителя, трети лица и 
екосистемата.
- професионалните потребители 
следва да притежават посочения в 
член 5 сертификат.
- следва да се използва единствено 
подходящо и надеждно оборудване за 
борба с вредителите, изпитано в 
съответствие с член 8.
- разпръскването следва до голяма 
степен да се избягва.
- остатъчни разтвори и течности за 
почистване би следвало да се 
прилагат към обработваната площ 
подходящо разредени. Изливането им 
в течащи води или в канализацията 
противоречи на добрата 
професионална практика.

Обосновка

In Anhang II a (neu) sollen die allgemeinen Kriterien für die gute fachliche Praxis für die 
gewerblichen Anwender im Zusammenhang mit Artikel 13 (vgl. ÄA zu Artikel 13) beschrieben 
werden.

Изменение 28
Приложение ІІ б (ново)
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Общи критерии за интегрираната 
борба с вредители
(1) Предпазните мерки срещу 
вредителите обхващат:
- подходящ сеитбооборот;
- използване на подходящи техники и 
процедури на отглеждане (например 
във връзка с подготовката на разсадни 
лехи, времето и гъстотата на 
сеитба, сеитбата, консервационната 
оран, директната сеитба, хигиенните
мерки и подрязването на дървета);
- отглеждане на устойчиви/
издръжливи сортове и използване на 
разрешен посевен и посадъчен 
материал;
- балансирано торене, мелиорация, 
напояване и пръскане с вода в 
съответствие с добрата 
професионална практика;
- предотвратяване на 
разпространението на вредители чрез 
селскостопанско оборудване
(например чрез редовно почистване);
- опазване и подпомагане на 
съответни полезни организми, 
например чрез подходящи мерки за 
борба с вредителите или чрез 
използване на екологична
инфраструктура в или извън 
обработваемите площи.
(2) Когато е възможно, контролът на 
културите следва да се осъществява
чрез подходящи методи и процедури. 
Те включват научнообосновани и 
използваеми системи за прогнозиране, 
предупреждаване и диагностициране 
и ползването на професионални 
консултации.
(3) Въз основа на контрола на 
културите професионалните 
потребители следва да решават дали 
и кога да прилагат преки мерки за 
борба с вредителите. За това важни 
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фактори при вземането на решения, 
когато е възможно и изпълнимо, са 
научнообоснованите прагове на 
вредност. Преди да се използва 
препарат за растителна защита, 
следва да се вземат под внимание 
такива регионални прагове на 
вредност.
(4) Биологически, физически и други 
нехимически процедури са 
предпочитани пред химическите 
продукти за растителна защита, 
когато има вероятност да доведат до
задоволителни резултати в борбата с 
вредителите и са били взети под 
внимание икономическите последици.
(5) Препаратът за растителна 
защита, който ще се използва, следва 
да е приспособен във възможно най-
голяма степен към целевия организъм 
и да има възможно най-малки 
странични ефекти върху 
потребителя, нецелевите организми и 
околната среда.
(6) При използването на препарати за 
растителна защита или приемането 
на други мерки професионалните 
потребители следва да вземат под 
внимание количеството, което ще се 
прилага, като намаляват броя на 
приложенията или обработват само 
част от дадена площ. Важно е да се 
гарантира, че в борбата с 
вредителите ще бъде постигнат 
желаният резултат и че няма да се 
стимулира развиването на 
устойчивост в целевите организми.
(7) Когато е известно, че съществува 
опасност от развиване на 
устойчивост към препарати за 
растителна защита, което налага по-
често прилагане на тези препарати  
или прилагане на по-големи 
количества, следва да се приложат
налични стратегии за 
предотвратяване на устойчивостта с 
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цел запазване на ефективността на 
препарата за растителна защита. 
Това следва да включва, по-специално, 
замяна на активната съставка със 
съставки с различен начин на 
действие.
(8) Професионалните потребители 
следва да преценяват успешността на 
мерките си за борба с вредителите 
въз основа на документацията 
относно използването на препарати 
за растителна защита и контрола на 
културите.

Обосновка

In Anhang II b (neu) sollen die  Kriterien für das Leitbild des integrierten Pfanzenschutzes  im 
Zusammenhang mit Artikel 13 Absatz 4 beschrieben werden (vgl. ÄA zu Artikel 13).
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BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Mit der Annahme des 6. Umweltaktionsprogramms haben das Europäische Parlament und der 
Rat anerkannt, dass die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die menschliche Gesundheit 
und die Umwelt weiter verringert werden muss. Sie betonen die Notwendigkeit eines 
umweltverträglicheren Umgangs mit Pestiziden und plädieren für einen zweigleisigen Ansatz:
- volle Umsetzung und angemessene Überprüfung des geltenden Rechtsrahmens,
- Entwicklung einer thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden.

In ihrer Mitteilung "Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von 
Pestiziden" (KOM(2006)372) legt die Kommission die verschiedenen Massnahmen dar, mit 
denen die Strategie umgesetzt werden soll. Der vorliegende Richtlinienvorschlag soll zur 
Umsetzung der  thematischen Strategie im Hinblick auf die Schaffung eines Aktionsrahmens 
für eine nachhaltige Nutzung von Pflanzenschutzmitteln beitragen.

Anwendungsbereich

Die Berichterstatterin ist der Auffassung, dass der Titel des vorgelegten 
Richtlinienvorschlages missverständlich ist. Wie die Kommission selbst einräumt, geht es bei 
dem Richtlinienvorschlag  um die Regulierung einer besonderen Gruppe von Pestiziden, 
nämlich Pestiziden in Form von Pflanzenschutzmitteln. Daher sollte im gesamten Text der 
Richtlinie der Begriff "Pestizide" durch "Pflanzenschutzmittel" ersetzt werden. Dies sollte im 
gesamten Text der Richtlinie ausdrücklich klargestellt werden. Eine etwaige Erweiterung des 
Anwendungsbereiches zu einem späteren Zeitpunkt wird damit nicht ausgeschlossen, sollte 
aber mit dem Europäischen Parlament beraten werden. 

Zielsetzung

Entsprechend den Vorgaben des 6. Umweltaktionsprogrammes sowie der thematischen 
Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden muss es nach Auffassung der 
Berichterstatterin im Rahmen der Richtlinie in erster Linie darum gehen, die mit der 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbundenen Risiken und Auswirkungen für bzw. auf 
die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verringern. Entsprechende Massnahmen 
müssen jedoch verhältnismässig sein. Insofern sind  auch die Vorteile in Betracht zu ziehen, 
die mit dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbunden sein können, etwa im Hinblick auf 
die Qualität der Produktion und die Maximierung von Erträgen.

Nationale Aktionspläne  

Die Berichterstatterin teilt die Auffassung der Kommission, dass es in erster Linie Sache der 
Mitgliedstaaten sein sollte, im Rahmen nationaler Aktionspläne zur Risikoreduzierung des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln beizutragen. Nur so kann in angemessener Weise den 
unterschiedlichen Bedingungen und Gegebenheiten auf lokaler Ebene Rechnung getragen 
werden.
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Sachkunde und Information

Nach Ansicht der Berichterstatterin sollten gewerbliche Anwender, Vertreiber und Berater 
durch entsprechende Aus- und Fortbildungsmassnahmen ihre Kenntnisse über den 
sachgerechten Umgang mit Pflanzenschutzmitteln verbessern. Die Öffentlichkeit sollte durch 
entsprechende Programme in geeigneter Weise über Möglichkeiten für den sachgerechten
Umgang mit Pflanzenschutzmitteln informiert werden.

Technische Regelungen

Pestizidausbringungsgeräte sollten in regelmässigen Abständen technisch überprüft werden. 
Das Sprühen aus der Luft ist  nach Auffassung der Berichterstatterin von den Mitgliedstaaten 
durch festumschriebene Vorraussetzungen zu regeln. 

Aquatische Umelt

In der Wasserrahmenrichtlinie sind grundlegende Regelungen und Maßahmen zum Schuz der 
aquatischen vorgesehen. Bei der Durchführung der Wasserrahmenrichtlinie ist jedoch  
besondere Aufmerksamkeit in Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
erforderlich. Deshalb müssen die nationalen Aktionspläne eindeutig und klar regeln, was beim 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu beachten ist, auch in Bezug auf das Ausbringen, 
Abstände (Pufferzonen) und Lagerung im Bereich der Wasserläufe und Wasserschutzgebiete. 

Gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und integrierter Pflanzenschutz

Nach Meinung der Berichterstatterin wird es auch künftig nötig sein, den Pflanzenschutz  
gezielt weiterzuentwickeln. Deshalb werden weiterhin zwei Ebenen benötigt: Die gute 
fachliche Praxis und der integrierte Pflanzenschutz.  Die in den Anhängen III und IV  
dargestellten Kriterien beschreiben den Rahmen, in dem sich die gute fachliche Praxis im 
Pflanzenschutz und der integrierte Pfanzenschutz in der Europäischen Union bewegen kann. 
Die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz soll die Grundanforderungen umschreiben, die 
von jedem einzuhalten sind, der Pflanzenschutzmaßnahmen durchführt.
Unter Berücksichtigung der regionalen Bedingungen (z.B. von Landwirtschaft, Witterung und 
Naturhaushalt) formulieren die Mitgliedstaaten oder berufständische Verbände auf Basis der 
in Anhang IV beschriebenen allgemeinen Kriterien für den integrierten Pflanzenschutz kultur-
oder sektorspezifische Richtlinien für den integrierten Pflanzenschutz. Der integrierte 
Pflanzenschutz ist das Leitbild des Pflanzenschutzes in der Europäischen Union und damit 
Innovationsmotor für den Pflanzenschutz. Der integrierte Pflanzenschutz kann auch 
Maßnahmen umfassen, die höhere ökonomische Risiken in Kauf nehmen, um Einsparungen 
bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erreichen und Risiken durch die 
Anwendung zu mindern. Die Anwendung dieser Richtlinien ist freiwillig und kann durch 
besondere Anreize gefördert werden.
In gewissen Zeitabständen sollte  überprüft werden, inwieweit die allgemeinen Kriterien für 
die gute fachliche Praxis im Pflanzenschutz und die allgemeinen Kriterien für den integrierten 
Pflanzenschutz dem Stand von Wissenschaft und Technik und dem allgemeinen Fortschritt 
anzupassen sind. Entsprechende Anpassungen sollten im Komitologieverfahren erfolgen. 
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Wichtige Grundlage für eine Diskussion über die Anhänge werden die Berichte der 
Mitgliedstaaten sein.
Mit der Zweigliedrigkeit des Ansatzes wird sichergestellt, dass immer auch die Möglichkeit 
besteht, mehr Einsatz für die Umwelt zu bringen und für diesen gegebenenfalls auch 
entschädigt zu werden. Andererseits wird die gute fachliche Praxis einen Anreiz bieten, 
entsprechend dem Vorbild des integrierten Pflanzenschutzes zu arbeiten. 


