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случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове
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или изменение на общата позиция
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мнозинство от подадените гласове за одобрение на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно пускането на пазара на продукти за растителна защита
(COM(2006)0388 – C6-0245/2006 – 2006/0136(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение:  първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2006)0388)1,

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 37, параграф 2 и член 152, параграф 4 
от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията 
(C6-0245/2006),

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно 
предложената правна основа,

– 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 промишленост, изследвания 
и енергетика, комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и комисията 
по земеделие и развитие на селските райони (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
Преамбюл 1

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 37, параграф 2 и

като взеха предвид Договора за 
създаване на Европейската общност, и 
по-специално член 152, параграф 4, 

  
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в ОВ.
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член 152, параграф 4, буква б) от него, буква б) и член 175, параграф 1 от него, 

Обосновка

According to Recital 8 of the proposal, the purpose of this Regulation is to ensure a high level 
of protection of both human and animal health and the environment. The choice of the legal 
basis should reflect the aim and the purpose of the regulation. A dual legal basis shall be used 
only if several objectives are pursued, which are inseparably linked, which is the case in the 
present proposal.
Article 37 was used in 1991, when the Treaty did not yet provide for a specific legal basis for 
protection of human health and the environment. It is not anymore appropriate to be used 
here.

Изменение 2
Съображение 4

4) С цел опростяване, новият акт следва 
да отмени и Директива 79/117/ЕИО на 
Съвета от 21 декември 1978 г. относно 
забраната за пускане на пазара и 
употребата на продукти за растителна 
защита, съдържащи определени активни 
вещества.

4) С цел опростяване, новият акт следва 
да отмени и Директива 79/117/ЕИО на 
Съвета от 21 декември 1978 г. относно 
забраната за пускане на пазара и 
употребата на продукти за растителна 
защита, съдържащи определени активни 
вещества. Въпреки това, основните 
принципи на Директива 79/117/ЕИО
следва да бъдат запазени в настоящия 
регламент.

Обосновка

It is necessary that the content of the repealed directive is taken up in the new act.

Изменение3
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.

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

The wording of this recital should be more precise

Изменение 4
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) Продуктите за растителна защита 
могат да оказват и неблагоприятно 
въздействие върху растениевъдството. 
Употребата им може да породи рискове,
опасности и краткосрочни и 
дългосрочни неблагоприятни 
въздействия за 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 пазара на 
продукти за растителна защита.

Обосновка

Plant Protection Products (PPPs) do not only involve risks and hazards for humans, animals 
and the environment. They may also entail short and long-term adverse impacts on humans, 
animals and the environment, even when used as allowed. . 

Изменение 5
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 

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 и кърмещи
жени, човешки зародиши и фетуси в 
майчина утроба, 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 
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среда. оказват неблагоприятно въздействие 
върху здравето на хората или околната 
среда.

Обосновка

Embryos, foetuses and nursing women should be explicitly mentioned, in order to put  more 
emphasis on development neurotoxicological effects (see Grandjean P,  Landrigran, P: The 
Lancet Vol 368 Issue 9553 (2006), p. 2167)

Изменение 6
Съображение 8a (ново)

8a) За да се избягва изпитването върху 
животни, изпитване върху гръбначни 
животни за целите на настоящия 
регламент следва да се извършва 
единствено при отсъствие на друга 
алтернатива. Настоящият 
регламент и законодателството, с 
което се определят изискванията по 
отношение на данните за активни 
вещества, продукти за растителна 
защита, растителнозащитни 
вещества и синергизиращи вещества, 
следва да гарантират свеждане до 
минимум на изпитването върху 
гръбначни животни и избягване на 
дублирането на изпитвания, както и 
да насърчават използването на 
методи, при които не се извършва
изпитване върху животни, и 
стратегии за интелигентно 
изпитване.

Обосновка

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals that the 
Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of animals in 
formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is kept to an 
absolute minimum and carried out only as a last resort, and that the use of alternatives is 
promoted. This is also in line with the requirements under REACH.

Изменение 7
Съображение 9
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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 
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.

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

Обосновка

There is no reason for having the same level of environmental protection in all member states, 
which could in some member states lead to a reduced protection of ground water. However, a 
high protection level for public health must be ensured throughout the  EU.

Изменение8
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. 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, следва да се 
извършва редовно преразглеждане на 
веществата.



PR\662101BG.doc 9/90 PE 388.326v01-00

BG

Обосновка

This is to guarantee that new and old substances that have been included on the positive list 
since 1991 (Annex 1 of Directive 91/414) are regularly reviewed and their hazard assessed.

Изменение 9
Съображение 14

14) Следва да се предвиди възможност 
за изменение или отнемане на 
одобрението на активно вещество в 
случаите, когато не се спазват 
критериите за одобряване.

14) Следва да се предвиди възможност 
за изменение или отнемане на 
одобрението на активно вещество в 
случаите, когато не се спазват 
критериите за одобряване или когато 
може да се изложи на риск 
спазването на разпоредбите на 
Директива 2000/60/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите1

и нейните дъщерни директиви.
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1. Директива, 
изменена с Решение № 2455/2001/EО (OВ L 
331, 15.12.2001 г., стp. 1).

Обосновка

Directive 2000/60/EC sets quality standards for chemicals in groundwater and surface water, 
among them plant protection products. If these quality standards are not met, there must be a 
direct feedback-mechanism to amend or withdraw the approval of an active substance, in line 
with the existing feedback-mechanism to Directive 2000/60/EC in the authorisation of 
chemicals (REACH).

Изменение 10
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 

17) Индивидуализацията на някои 
пораждащи особена загриженост 
активни вещества, които са в процес 
на одобряване, като кандидати за 
заместване следва да се извършва на 
общностно равнище. Държавите-членки 
следва редовно да преразглеждат 
възможността за замяна на продуктите 
за растителна защита, съдържащи 
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защита, съдържащи такива активни 
вещества, с продукти за растителна 
защита, съдържащи активни вещества, 
които изискват по-малко мерки за 
смекчаване на риска.

такива активни вещества, с продукти за 
растителна защита, съдържащи активни 
вещества, които изискват по-малко или 
не изискват мерки за смекчаване на 
риска, или с алтернативни земеделски 
практики.

Обосновка

The control, at field level, of the good application of the prescribed risk mitigation measures 
is impossible. Therefore, such substances should be excluded from the positive list or become 
candidates for substitution, which are to replaced by less dangerous products or non-
chemical methods of crop protection.. 

Изменение 11
Съображение 17a (ново)

17a) Държавите-членки следва да 
имат право да забраняват или да не 
разрешават продукти за растителна 
защита с оглед отчитане на своите 
специфични природни, земеделски или 
кличатични условия, или ако 
използването на тези продукти би 
противоречало на плана им за 
действие за намаляване на рисковете, 
свързани със или обусловени от 
използването на пестициди 
(Национален план за действие във 
връзка с пестицидите).

Обосновка

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

Изменение 12
Съображение 18

18) Освен активни вещества, продуктите 
за растителна защита могат да съдържат 
растителнозащитни или синергизиращи 
вещества, за които следва да се 

18) Освен активни вещества, продуктите 
за растителна защита могат да съдържат 
растителнозащитни или синергизиращи 
вещества, за които следва да се 
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предвидят сходни правила. Следва да 
се установят техническите правила за 
преразглеждане на такива вещества. 
Понастоящем съществуващите на 
пазара вещества следва да се 
преразглеждат едва след установяването 
на тези разпоредби.

предвиди сходно законодателство. 
Следва да се установят необходимите 
разпоредби за преразглеждане на такива 
вещества въз основа на законодателно 
предложение на Комисията. 
Понастоящем съществуващите на 
пазара вещества следва да се 
преразглеждат едва след установяването 
на тези разпоредби.

Обосновка

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 26 to adopt this review in 
co-decision.

Изменение 13
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 
положителен списък на 
коформулантите, които могат да се 
включват в състава на продукти за 
растителна защита. 

Обосновка

Co-formulants and synergists can have an impact on human health and the environment. They 
should therefore be authorised and included on a positive list. 

Изменение 14
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 

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 
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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.

да се докаже, че те не оказват вредно 
въздействие върху здравето на хората, 
в т.ч. на уязвими групи, или здравето 
на животните или недопустимо 
въздействие върху околната среда. 
Държавите-членки следва да имат 
право да забраняват или да не 
разрешават продукти за растителна 
защита, които не са очевидно полезни 
за растениевъдството при 
специфичните условия на тяхна 
територия. 

Обосновка

The risk assessment shall prove that a pesticide has no harmful effect on human health and 
the environment. Evaluating the potential benefit for plant production shall be a separate step 
in the procedure.  
Member States should not be forced to accept pesticides which do not present a clear benefit,  
pollute ground water or are in conflict with their national environmental and health policies 
and National Pesticides Action Plans.

Изменение 15
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 ненужно
дублиране на работа, намаляване на 
административното бреме за 
производителите и държавите-членки и 
улесняване на по-хармонизирана 
наличност на продукти за растителна 
защита, разрешенията, издадени от една 
държава-членка, следва да се 
съобщават на другите държави-членки. 
Държавите-членки следва да имат 
право да потвърждават, отхвърлят 
или ограничават разрешенията, 
издадени от друга държава-членка, 
въз основа на своите специфични 
земеделски нужди или с оглед 
поддържането на по-висока степен на 
защита съгласно своите национални 
планове за действие във връзка с 
пестицидите.
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Обосновка

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often not comparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The proposed zonal authorisation of plant protection products is henceforth changed to a 
system of mutual recognition similar to the one included in the Biocides Directive.

Изменение 16
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 непосредствена опасност 
за екосистема, която не може да се 
ограничи с други средства, могат да се 
използват продукти за растителна 
защита, които не отговарят на 
условията, предвидени в настоящия 
регламент. Разрешения за такива 
временни изключения следва да се 
издават на общностно равнище.

Обосновка

Only exceptional dangers for whole ecosystems can justify the application of non-authorised 
substances. Such derogations have to be authorised at the Community level.

Изменение 17
Съображение 29

29) Следва да се установи система за 
обмен на информация. Държавите-
членки следва взаимно да си 
предоставят, както и да предоставят на 
Органа и на Комисията, данните и 
научната документация, представена 
във връзка със заявления за издаване на 
разрешения за продукти за растителна 
защита.

29) Следва да се установи система за 
обмен на информация. Държавите-
членки следва взаимно да си 
предоставят, както и да предоставят на 
Органа и на Комисията, данните и 
научната документация, представена 
във връзка със заявления за издаване на 
разрешения за продукти за растителна 
защита. Всички проучвания и данни, 
които са от значение за 
извършването на токсикологична и 
екотоксикологична оценка, следва да 
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се оповестяват пред 
обществеността.

Обосновка

The public should be given access to all particulars and scientific documentation submitted in 
connection with applications for authorization according to the rules on access to information 
and participation.

Изменение 18
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, 
различни от проучвания, включващи 
изпитване върху гръбначни животни 
и други проучвания, които могат да 
възпрепятстват изпитването върху 
животни, 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.

Обосновка

It should be clarified that data protection should be limited also in order to avoid animal 
testing.

Изменение 19
Съображение 32

32) Следва да се определят правила за 32) Следва да се определят правила за 
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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 
обект на горепосочената система на 
задължителен достъп. 

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 други 
проучвания, които могат да 
възпрепятстват изпитването върху 
животни. За да могат заинтересованите 
лица да знаят какви проучвания са 
проведени от други, държавите-членки 
следва да изпращат на Органа всички
такива проучвания, дори когато същите 
не са обект на горепосочената система 
на задължителен достъп. Органът 
следва да създаде централна база от 
данни за такива проучвания.

Обосновка
As other studies than those on vertebrates may also prevent animal testing they should be 
included here as well. 
In order to facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the EFSA. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.
This would also increase transparency of the procedure.

Изменение 20
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 

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 
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целесъобразно да се предвидят 
допълнителни специфични правила, 
които да отчитат специфичните 
условия на употреба на продуктите за 
растителна защита.

целесъобразно да се приеме 
специфично законодателство по 
предложение на Комисията, което да 
отчита специфичните условия на 
употреба на продуктите за растителна 
защита.

Обосновка

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 62(1) to adopt specific 
labelling requirements in co-decision.

Изменение 21
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 относно 
размера на площите и реколтата и
публично достъпна 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. Събраната информация следва 
да се използва и за "пестициден 
паспорт", за да се гарантира 
възможност за проследяване на 
прилагането на пестициди в 
хранителната верига.  

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.
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Изменение 22
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, включително 
съхраняване на документация относно 
употребата на продукти за растителна 
защита. Сходни правила следва да се 
установят, въз основа на 
законодателно предложение на 
Комисията, за съхранението и 
употребата на продукти за растителна 
защита, които са извън приложното 
поле на Регламент (ЕО) № 882/2004.

Обосновка

Consistent with the change proposed by the rapporteur in Article 65 to adopt these provisions  
under co-decision.

Изменение 23
Съображение 46a (ново)

46a) По-конкретно, Комисията следва 
да е оправомощена да одобрява 
активни вещества, да подновява или 
преразглежда тяхното одобрение, да 
одобрява коформуланти, да приема 
хармонизирани методи за определяне 
на естеството и количеството на 
активни, растителнозащитни и 
синергизиращи вещества и, по 
целесъобразност, на съответни 
примеси и кофармуланти, да 
установява правила за решаване на 
спорове между държавите-членки 
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относно оценката за равностойност, 
да приема насоки относно 
организацията на проверки за 
спазване на изискванията при 
подновяване на разрешение, да приема 
подробни правила за допускане на 
изключения при издаването на 
разрешения за продукти за 
растителна защита за 
изследователски и развойни цели,  да 
приема мерки по прилагане, насочени 
към осигуряване на еднообразно 
прилагане на изискванията за 
съхраняване на документация 
относно производството, 
съхранението и използването на 
продукти за растителна защита, да 
приема технически документи или 
документи, съдържащи насоки за 
прилагането на настоящия 
регламент и да приема списъка на 
одобрените активни вещества. Тъй 
като тези мерки имат общо 
приложение и са предназначени да 
изменят несъществени елементи на 
настоящия регламент или да го 
допълнят чрез добавянето на нови 
несъществени елементи, те следва да 
бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО. 

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 24
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, 

1. С настоящия регламент се определят 
правилата за разрешаване на продукти 
за растителна защита в търговска форма 
и за тяхното пускане на пазара, 
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употреба и контрол в Общността. 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 се гарантира висока степен на 
защита на здравето на хората и 
животните и на околната среда.
4. Настоящият регламент се 
основава на предохранителния 
принцип с оглед осигуряване на 
гаранции, че пусканите на пазара 
вещества или продукти не оказват 
неблагоприятно въздействие върху 
здравето на човека или върху 
околната среда.

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 25
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".  Въпреки 
това, тези разпоредбите спират да се 
прилагат за микроорганизми, вируси, 
феромони и биологични продукти след 
приемането на специфичен регламент 
относно биологичния контрол на 
продукти.
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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 26
Член 3, точка 2a (нова)

2a) "активни вещества"
Вещества, в т.ч. всички техни 
метаболити, присъстващи на етапа 
на употреба, микроорганизми и вируси 
с общо или специфично действие 
срещу целеви организми или върху 
растения, части от растения или 
растителни продукти; 

Обосновка

This definition is needed in order to make sure that when evaluating an active substance, all 
metabolites present in a given product will be included.This definition is similar to the 
definition given in Directive 91/414/EEC.

Изменение 27
Член 3, точка 4

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/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, и веществата с 
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потенциално нарушаващи 
ендокринната система, 
невротоксични или имунотоксични 
свойства; 

Обосновка

The definition for a substance of concern should be based on the intrinsic properties of that 
substance and not on a quantitative risk assessment.
Restricting substances of concern to substances that are already classified as dangerous is 
unacceptable and will restrict the number of candidates for substitution. The Directive 
1999/45/EC does not take into consideration endocrine disruption, neurotoxicity, 
developmental neurotoxicity or immunotoxic properties of pesticides.

Изменение 28
Член 3, точка 9

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;

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, както и вносът на продукт 
за растителна защита на територията на 
Общността се счита за пускане на 
пазара по смисъла на настоящия 
регламент;

Обосновка

Imported products must comply with all criteria set in this regulation.

Изменение 29
Член 3, точка 13a (нова)

13a) "здраве"
Състояние на пълно физическо, 
душевно и социално здраве, а не 
просто отсъствието на заболяване 
или увреждане;
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Обосновка

The definition of health given by the WHO should be included as it relates to the objective and 
other relevant provisions of this Regulation.

Изменение 30
Член 3, точка 13б (нова)

13б) "уязвими групи"
Лица, нуждаещи се от специфично 
внимание при извършване на оценка
на острите и хронични последици за 
здравето на продукти за растителна 
защита. Те включват бременни и 
кърмещи жени, човешки зародиши и 
фетуси в майчина утроба, бебета и 
деца, възрастни хора, лица, страдащи 
от заболявания и лица на 
медикаментозно лечение, работници 
и местни жители, изложени на 
продължителен контакт с 
пестициди във висока концентрация.

Обосновка

Vulnerable groups must receive particular attention in the authorisation procedure and 
should therefore be defined in Article 3 of this Regulation.

Изменение 31
Член 3, точка 14

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 

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 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 
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предизвиква възможно най-малки 
нарушения на агро-екологичните 
системи и насърчават естествените 
механизми за контрол на вредителите;

производство на здрава реколта, което 
предизвиква възможно най-малки 
нарушения на агро-екологичните 
системи чрез отдаване на предимство
на превантивните мерки при 
производството на земеделски 
култури, използване на адаптирани 
сортове и нехимически методи на 
растителна защита и управление на 
реколтата.

Обосновка

The definition of integrated pest management (IPM) should not only include aspects of plant 
protection, but also management aspects linked to the choice of adapted varieties, crop 
rotation and nutrient strategy, which can considerably reduce the need to use plant protection 
products.

Изменение 32
Член 3, точка 17

17) "зона" заличава се

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;

Обосновка

The proposed definition is misleading because it refers to zones in Annex I which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed 
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning. 
In addition, water management conditions can differ within the three proposed zones..

Изменение 33
Член 3, точка 18

18) "добра растителнозащитна 18) "добра практика за използването на 



PE 388.326v01-00 24/90 PR\662101BG.doc

BG

практика" 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 местните 
условия и възможностите за културен и 
биологичен контрол;

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 използването на минимално 
необходимото количество при надлежно 
отчитане на местните условия и 
възможностите за културен и 
биологичен контрол;

Обосновка

Optimum efficacy is a biased term. It is therefore better to ensure that only the minimum 
quantity is used. Good Plant Protection Practice is much broader than the current definition 
that just includes considerations regarding the application of pesticides (see definition of 
Integrated Pest Management above). It is therefore necessary to clarify the definition as only 
referring to Plant Protection Products.

Изменение 34
Член 3, точка 21

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. 

Защитата на данни се прилага за 
резултатите от изпитване или 
проучване, различни от изпитвания 
или проучвания, включващи 
изпитване върху гръбначни животни 
и други проучвания, които могат да 
възпрепятстват изпитването върху 
животни, когато собственикът на 
резултатите има право да възпрепятства 
използването им в полза на друго лице.

Обосновка

It should be included here that the owner of a test or study cannot prevent it being used by 
another person where this would avoid animal testing.

Изменение 35
Член 4, параграф 1

1. Активно вещество се одобрява  в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 

1. Активно вещество се одобрява  в 
съответствие с приложение ІІ, ако въз 
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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.

основа (не се отнася за българската 
езикова версия) на текущите научни и 
технически познания е доказано, 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 се 
използват като критерии за 
изключване.

Обосновка

It should be clarified that cut-off criteria will be used for the exclusion of active substances 
and that mitigation measures are inadequate to protect human health and the environment 
against intrinsic hazards of certain substances. This will bring the Regulation in line with 
more advanced and progressive policy concepts and assessment tools for chemical 
substances, such as the POPs Convention that eliminates certain hazardous substances 
impossible to control after being released into the environment.

Изменение 36
Член 4, параграф 2, встъпителна част

2. Остатъчните количества от 
продуктите за растителна защита, 
прилагани в съответствие с добрата 
растителнозащитна практика,
отговарят на следните изисквания: 

2. Остатъчните количества от 
продуктите за растителна защита 
отговарят на следните изисквания:

Обосновка

Pesticides are far from being properly used in general terms and therefore it is incorrect to 
assume they are used only in the “good plant protection practise”. Instead, the wording 
“realistic conditions of use” should be included in Paragraph 3 of this article. This is also in 
line with the current provisions included in the test guidelines in Directive 91/414, where 
consideration must be given to “practical conditions of use” and “realistic conditions of use.

Изменение 37
Член 4, параграф 2, буква a)

a) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, в 
т.ч. уязвими групи, или върху здравето 

a) не оказват никакво вредно 
въздействие върху здравето на хората, 
по-конкретно уязвими групи, като 
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на животните, като се отчитат 
известните кумулативни и синергични 
въздействия, когато са налице методи 
за оценка на тези въздействия, или 
върху подпочвените води;

например бременни и кърмещи жени, 
човешки зародиши и фетуси в 
майчина утроба, бебета и деца, или 
върху здравето на животните, като се 
отчитат известните кумулативни и 
синергични въздействия, или върху 
подпочвените води;

Обосновка
According to the precautionary principle substances should not have any negative impact in 

human health, in particular vulnerable groups such as embryos, children and the 
environment. This is in line with the reaction of the EP (EP Resolution P5_TA(2002)0276)
and Council to the earlier Commission Communication on the revision of Directive 91/414.

Изменение 38
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 
одобрени вещества, трябва да са 
налице стандартизирани общо 
използвани във всички държави-членки
методи за тяхното измерване, които са 
достатъчно чувствителни по 
отношение на степените, 
пораждащи загриженост в различни 
екологични и биологични среди. 
Остатъчните количества трябва да 
могат да се установяват с помощта 
на общите методи за множество 
остатъчни вещества, които се 
прилагат от референтните 
лаборатории в ЕС. 

Обосновка

This Изменение introduces two dimensions into this article. Firstly that for all authorised 
pesticides there shall be methods available to identify residues. This is currently not the case, 
as standard laboratory equipment is capable of identifying only a limited number of 
substances’ residues. Secondly, the methods to assess health effects should be sufficiently 
sensitive with respect to levels of concern in various environmental and biological media in 
order not to miss effects that are not detected by methods in general use.

Изменение 39
Член 4, параграф 3, встъпителна част
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3. Употребата на продукти за 
растителна защита, прилагани в 
съответствие с добрата 
растителнозащитна практика, и 
като се вземат предвид обичайните
условия на употреба, отговаря на 
следните изисквания:

3. Употребата на продукти за 
растителна защита, прилагани в 
съответствие с условията за правилна 
употреба, и като се вземат предвид 
реалистичните условия на употреба, 
отговаря на следните изисквания:

Обосновка
Pesticides are far from being properly used in general terms and therefore it is incorrect to 
assume they are used only in the “normal conditions of use”. Instead, the wording “realistic 
conditions of use” should be included in line with the current provisions of  the test guidelines 
in Directive 91/414, where consideration must be given to “practical conditions of use” and 
“realistic conditions of use”.

Изменение 40
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, по-конкретно на  уязвими 
групи като бременни и кърмещи 
жени, човешки зародиши и фетуси в 
майчина утроба, бебета и деца, или 
здравето на животните, пряко чрез 
питейна вода, храна, фураж или въздух, 
включително на отдалечени места 
от мястото на използване на 
продукта след пренос в околната 
среда с голям радиус на действие, или 
последици на работното място, или чрез 
други косвени въздействия, като се 
отчитат кумулативните и синергични 
въздействия, или вредно въздействие 
върху подпочвените води;

Обосновка

According to the precautionary principle substances should not have any negative impact on 
human health, in particular to residents and bystanders who might be routinely exposed to 
pesticides and vulnerable groups such as foetuses and children, who are more sensitive to 
pesticide exposure, and the environment. This is in line with the reaction of the EP (EP 
Resolution P5_TA(2002)0276) and Council to the earlier Commission Communication on the 
revision of Directive 91/414. Special attention should also be given to long-range 
environmental transportation.
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Изменение 41
Член 4, параграф 3, буква д)

д) не оказва никакви недопустими 
въздействия върху околната среда, като 
се обръща особено внимание на 
следното:

д) не оказва никакви недопустими 
въздействия върху околната среда, като 
се обръща особено внимание на 
следното:

(i) съдбата и разпространението на 
продукта за растителна защита в 
околната среда, особено по отношение 
на замърсяването на повърхностни води, 
в т.ч. естуарни и крайбрежни води, 
питейни води, подпочвени води, въздух 
и почва;

(i) съдбата и разпространението на 
продукта за растителна защита в 
околната среда, особено по отношение 
на замърсяването на повърхностни води, 
в т.ч. естуарни и крайбрежни води, 
питейни води, подпочвени води, въздух 
и почва, като се вземат под внимание 
отдалечени места от мястото на 
използване на продукта след пренос в 
околната среда с горям радиус на 
действие;

(ii) въздействието на продукта за 
растителна защита върху видове, които 
не са обект на действието му;

(ii) въздействието на продукта за 
растителна защита върху видове, които 
не са обект на действието му;

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

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

Обосновка
Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, i.e. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects should be taken into account as far as possible
Special attention should also be given to the environmental effects due to long-range 
environental transportation of plant protection products, e.g. in the Arctic region.

Изменение 42
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 

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

Обосновка

All normal conditions under which plant protection products could be used should be taken 
into account for approval of a substance.

Изменение 43
Член 4a (нов)

Член 4a
Избягване на изпитване върху 

животни
За да се избягва изпитването върху 
животни, изпитване върху гръбначни 
животни за целите на настоящия 
регламент следва да се извършва 
единствено при отсъствие на друга 
алтернатива.

Обосновка

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals that the 
Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of animals in 
formulating and implementing policies, and in order to ensure that animal testing for the 
purposes of this Regulation is kept to an absolute minimum, it should be included that animal 
testing is carried out only as a last resort. This is also in line with the requirements under 
REACH.

Изменение 44
Член 6, буква иа) (нова)

иa) ограничения и забрани за 
употреби, които са несъвместими със 
схемите за интегрирана борба с 
вредителите, или които са дори 
пагубни за такива схеми, като 
например химическа обработка на 
почвата;

Обосновка

Specific uses, which are incompatible with good practices like IPM,  should be restricted.
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Изменение 45
Член 7, параграф 1, алинея 1

Органът отговаря за съгласуване на 
процедурата за одобрение.
При това той разчита на 
компетентните органи на 
държавите-членки.

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

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

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

Изменение 46
Член 8, параграф 1, буква a)

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

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

Обосновка

Substances used for seed coating (for example fipronil and imidaclopride) have been 
documented to carry acute toxicity for bees, which have not been foreseen in the risk 
assessment. It is therefore necessary to introduce this provision in the Regulation.

Изменение 47
Член 8, параграф 1, буква б)

б) за всяко от изискванията във връзка с 
данни за активното вещество, посочени 
в член 75, параграф 1, буква б), 
обобщенията и резултатите от 
изпитванията и проучванията, името на 
техния собственик и на лицето или 
института, извършил изпитванията и 
проучванията; 

б) за всяко от изискванията във връзка с 
данни за активното вещество, посочени 
в параграф 3, обобщенията и 
резултатите от изпитванията и 
проучванията, името на техния 
собственик и на лицето или института, 
извършил изпитванията и проучванията;

Обосновка

The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision.
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Изменение 48
Член 8, параграф 1, буква в)

в) за всяко от изискванията във връзка с 
данни за продукта за растителна защита, 
посочени в член 75, параграф 1, буква 
б), обобщенията и резултатите от 
изпитванията и проучванията, името на 
техния собственик и на лицето или 
института, извършил изпитванията и 
проучванията, които са от значение за 
оценката на критериите по член 4 за 
един или повече продукти за растителна 
защита, които са представителни за
употребите, посочени в буква а), като се 
има предвид обстоятелството, че 
липсата на данни в досието, съгласно 
предвиденото в параграф 2, вследствие 
на ограничената гама от предлагани 
представителни употреби на активното 
вещество, може да доведе до 
ограничения в одобрението;

в) за всяко от изискванията във връзка с 
данни за продукта за растителна защита, 
посочени в параграф 3, обобщенията и 
резултатите от изпитванията и 
проучванията, името на техния 
собственик и на лицето или института, 
извършил изпитванията и проучванията, 
които са от значение за оценката на 
критериите по член 4 за един или повече 
продукти за растителна защита, които са 
представителни за употребите, посочени 
в буква а), като се има предвид 
обстоятелството, че всяка липса на 
данни в досието, съгласно предвиденото 
в параграф 2, вследствие на 
ограничената гама от предлагани 
представителни употреби на активното 
вещество, води до неодобрение на 
активното вещество;

Обосновка
Dossiers with incomplete or wrong information should be rejected.
The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision.

Изменение 49
Член 8, параграф 1, буква ва) (нова)

вa) за всяко изпитване или проучване, 
при което се използват гръбначни 
животни, обосновка на предприетите 
мерки за избягване на изпитването 
върху животни и дублирането на 
изпитвания върху гръбначни 
животни;

Обосновка

In order to facilitate that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, applications should also be required to provide a Обосновка of the steps 
taken to avoid animal testing in general.
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Изменение 50
Член 8, параграф 3, алинея 2

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

Изискванията по параграф 1 по 
отношение на данни се определят в 
регламенти, приети в съответствие с 
процедурата по член 251 от Договора, и 
включват изискванията за активни 
вещества и продукти за растителна 
защита, посочени в приложения ІІ и ІІІ 
към Директива 91/414/ЕИО, с 
евентуално необходимите изменения, в 
т.ч. мерки за свеждане до минимум на 
провеждането на изпитвания върху 
животни, по-конкретно използването 
на методи, при които не се извършва 
изпитване върху животни, и 
стратегии за интелигентно 
изпитване. Сходни изисквания за 
данни се определят за 
растителнозащитните и 
синергизиращите вещества в 
съответствие с процедурата по член 251 
от Договора.

Обосновка

The provisions on data requirements are an essential part of the approval procedure, which 
should regulated in a legislative procedure, not by a comitology decision. Animal testing 
requirements should be kept to a minimum.

Изменение 51
Член 8, параграф 3a (нов)

3a. Заявителят прилага към досието 
цялата експертно проверена научна 
документация относно активното 
вещество и неговите метаболити, 
свързана с отрицателните 
странични ефекти по отношение на 
здравето и околната среда. 

Обосновка

The applicant must have the obligation to collect and summarise all scientific literature 
available on a given substance. 
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Изменение 52
Член 12, параграф 2, алинея 1

2. В 90-дневен срок след изтичането на 
срока по параграф 1 на настоящия член, 
Органът приема заключение по въпроса 
дали може да се очаква активното 
вещество да отговаря на изискванията 
по член 4 и съобщава заключението си 
на заявителя, държавите-членки и 
Комисията.

2. В 90-дневен срок след изтичането на 
срока по параграф 1 на настоящия член, 
Органът приема надлежно обосновано, 
включително чрез позоваване на 
вземането под внимание на 
евентуални забележки от страна на 
обществеността, заключение по 
въпроса дали може да се очаква 
активното вещество да отговаря на 
изискванията по член 4 и съобщава 
заключението си на заявителя, 
държавите-членки и Комисията. 
Органът публикува заключението в 
едноседмичен срок след приемането 
му. 

Обосновка

The transparency of the procedure should be increased 

Изменение 53
Член 13, параграф 1, алинея 2

На заявителя се предоставя възможност 
да представи забележки по доклада за 
преразглеждане.

На заявителя и всички други лица, 
които са представили писмени 
забележки съгласно процедурата по 
член 12, параграф 1, се предоставя 
възможност да представят забележки 
по доклада за преразглеждане. 

Докладът за преразглеждане се 
оповестява и се изпраща на 
Европейския парламент.

Обосновка

The transparency of the procedure should be increased.

Изменение 54
Член 13, параграф 2, встъпителна част и буква a)
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2. Въз основа на предвидения в 
параграф 1 доклад за преразглеждане, 
други фактори, които е законосъобразно 
да бъдат взети под внимание, и 
предохранителния принцип, когато 
важат условията, определени в член 7, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
178/2002, се приема регламент в 
съответствие с процедурата по член 76, 
параграф 3, в който се предвижда, че:

2. Въз основа на предвидения в 
параграф 1 доклад за преразглеждане, 
други фактори, които е законосъобразно 
да бъдат взети под внимание, и 
предохранителния принцип, когато 
важат условията, определени в член 7, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
178/2002, се приема надлежно 
обоснован регламент в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол
по член 76, параграф 3а, в който се 
предвижда, че:

a) определено активно вещество се 
одобрява, съобразно условията и 
ограниченията, посочени в член 6;

a) определено активно вещество се 
одобрява, съобразно условията и 
ограниченията, посочени в член 6 и 
включени в приложение ІІа;

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology. The transparency of the procedure should be increased. Therefore the 
inclusion of approved substances in an Annex of the Regulation should be maintained.

Изменение 55
Член 13, параграф 3

3. Комисията поддържа списък на 
одобрените активни вещества.

3. Комисията поддържа актуализиран
списък на одобрените активни вещества, 
посочени в приложение ІІа, и 
публикува този списък в интернет.

Обосновка

The transparency of the procedure should be increased. Therefore the inclusion of approved 
substances in an Annex of the Regulation should be maintained.

Изменение 56
Член 14, параграф 2

2. Подновяването е безсрочно. 2. Одобрението може да се подновява 
еднократно или многократно за срок, 
който не надвишава 10 години.
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Обосновка

In the proposed text the renewal of the authorisation by the Member State follows the renewal 
of the active substance (Art. 43 (6)). This implies that also the authorisation would in 
principle be unlimited in time, after the first renewal. This is contrary to the precautionary 
principle and to the principle that decisions are made in the light of current scientific and 
technical knowledge, as is laid down in Art. 4(10) of the proposed text and the principle that a 
high standard of protection must be ensured (recital 21).

Изменение 57
Член 17, параграф 2, встъпителна част

Продължителността на този срок се 
установява въз основа на следното:

Продължителността на този срок не е 
повече от необходимото и се 
установява въз основа на :

Обосновка

Experience with comparable extension procedures for authorisation of plant protection 
products in Member States (especially in the Netherlands) has shown that these extensions 
can soon become regular practice and can last for a very long time. Therefore it should be 
clear that this extension is an exception and should be given for a time period as restricted as 
possible.

Изменение 58
Член 18, буква б)

б) необходимите данни, които следва да 
се представят;

б) необходимите данни, които следва да 
се представят, в т.ч. мерки за свеждане 
до минимум на изпитванията върху 
животни, по-конкретно използването 
на методи, при които не се извършва 
изпитване върху животни, и
стратегии за интелигентно 
изпитване;

Обосновка

In order to ensure that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, measures to facilitate this should also be included in the programme.

Изменение 59
Член 19
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С регламент, приет в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 3, се 
определят необходимите разпоредби за 
прилагане на процедурата за 
подновяване и преразглеждане, 
включително, по целесъобразност, за 
изпълнението на работна програма 
съгласно предвиденото в член 18.

С регламент, приет в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол
по член 76, параграф 3а, се определят 
необходимите разпоредби за прилагане 
на процедурата за подновяване и 
преразглеждане, включително, по 
целесъобразност, за изпълнението на 
работна програма съгласно 
предвиденото в член 18.

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 60
Член 20

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

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

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

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

б) одобрението на активно вещество не 
се подновява.

б) одобрението на активно вещество не 
се подновява.

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

2. Когато причините да не се поднови 
одобрението не касаят опазването на 
здравето или околната среда, в 
регламента по параграф 1 се предвижда 
гратисен период за използване на 
складови наличности от съответния 
продукт за растителна защита, чиято 
продължителност не е повече от един 
сезон. 

Обосновка

Not more than one season should be granted for using up stocks of the plant protection  

Изменение 61
Член 21, параграф 1
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1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество. 

1. Комисията може по всяко време да 
преразгледа одобрението на активно 
вещество и взима предвид искания за 
пререзглеждане, предявени от 
държава-членка, Европейския 
парламент и други заинтересовани 
страни. 

Когато тя счита, че са налице данни, 
сочещи, че веществото вече не 
удовлетворява критериите по член 4, 
или че не е предоставена необходима 
допълнителна информация в 
съответствие с член 6, буква е), тя 
информира държавите-членки, Органа и 
производителя на активното вещество, 
като определя срок, в който 
производителят да представи 
забележките си.

Когато тя счита, че са налице данни, 
сочещи, че веществото вече не 
удовлетворява критериите по член 4, 
или че не е предоставена необходима 
допълнителна информация в 
съответствие с член 6, буква е), тя 
информира държавите-членки, Органа и 
производителя на активното вещество, 
като определя срок, в който 
производителят да представи 
забележките си.

Комисията преразглежда 
одобрението на активно вещество, 
когато са налице признаци, че 
постигането на целите, поставени в 
съответствие с член 4, параграф 1, 
буква а), точка iv), член 4, параграф 1, 
буква б), точка i) и член 7, параграфи 2 
и 3 от Директива 2000/60/EО може да 
бъде изложено на риск.
Одобрението се преразглежда за 
десетте активни вещества, които 
най-често се наблюдават в 
количества, надвишаващи 
максималното ниво на остатъчни 
количества (МНО), съгласно 
публикуваните от Комисията 
годишни доклади за наблюдение на 
остатъчните количества пестициди. 
Когато едно и също вещество 
присъства нееднократно в този 
списък, одобрението се отменя. 

Обосновка

While the Commission can launch a review for a given substance at any time, it should be 
made clear that requests for review can also be initiated by other institutions or stakeholders.
It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC, it is 
possible to reconsider the approval of the substance. Moreover this direct feedback 
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mechanism between Directive 2000/60/EC and this Regulation will also provide an extra 
incentive for producers to seriously consider their responsibilities in terms of product 
stewardship.

Изменение 62
Член 21, параграф 3, алинея 1

3. Когато Комисията заключи, че вече 
не се удовлетворяват критериите по 
член 4, или че не е предоставена 
необходима допълнителна информация 
в съответствие с член 6, буква е), се 
приема регламент за отнемане или 
изменение на одобрението в 
съответствие с процедурата по член 76, 
параграф 3. 

3.  Когато Комисията заключи, че вече 
не се удовлетворяват критериите по 
член 4, или че не е предоставена 
необходима допълнителна информация 
в съответствие с член 6, буква е), се 
приема регламент за отнемане или 
изменение на одобрението в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
76, параграф 3а. 

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.  

Изменение 63
Член 21, параграф 3a (нов)

3a. Когато Комисията заключи, че 
целите за намаляване на 
замърсяването от приоритетни 
вещества, поставени в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква а), точка 
iv), член 4, параграф 1, буква б), точка 
i) и член 7, параграфи 2 и 3 от 
Директива 2000/60/EО, не могат да 
бъдат постигнати, се приема 
регламент за отмяна или изменение 
на одобрението, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 76, параграф 3а.

Обосновка

It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC for a 
substance, it is possible to reconsider the approval of the substance. The procedure should be in 
line with the provisions of the new decision on comitology.
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Изменение 64
Член 23, параграф 1, уводна част

1. Основни вещества се одобряват в 
съответствие с разпоредбите на 
параграфи от 2 до 6. В отклонение от 
разпоредбите на член 5, одобрението е 
безсрочно. По смисъла на посочените 
параграфи, основно вещество е активно 
вещество, което 

1. Основни вещества се одобряват в 
съответствие с разпоредбите на 
параграфи от 2 до 6. По смисъла на 
посочените параграфи, основно 
вещество е активно вещество, което 

Обосновка

No unlimited authorisations shall be foreseen in the Regulation for basic substances. 
Similarly to active substances, they should be subject to a regular review in line with the 
latest scientific information and data.

Изменение 65
Член 23, параграф 2

2. В отклонение от разпоредбите на 
член 5, основно вещество се одобрява, 
когато съответните оценки, извършени 
съгласно други законодателни актове на 
Общността, регулиращи употребата на 
това вещество за цели, различни от 
продукт за растителна защита, показват, 
че веществото не оказва нито 
непосредствено, нито забавено вредно 
въздействие върху здравето на хората 
или животните, нито недопустимо 
въздействие върху околната среда. 

2. Основно вещество се одобрява по 
член 4 и когато съответните оценки, 
извършени съгласно други 
законодателни актове на Общността, 
регулиращи употребата на това 
вещество за цели, различни от продукт 
за растителна защита, показват, че 
веществото не оказва нито 
непосредствено, нито забавено вредно 
въздействие върху здравето на хората 
или животните, нито недопустимо 
въздействие върху околната среда, ако 
са изпълнени всички изисквания за 
данни за активните вещества, 
съдържащи се в продукти за 
растителна защита, и са приложими 
същите процедури за вземане на 
решение.

Обосновка

The risk assessment procedure shall be mandatory also for basic substances.
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Изменение 66
Член 24, параграф 1

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

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

Обосновка

Having in consideration that the approval for other substances is 10 years, and the 
substitution is by existing alternatives in the market, seven years for the authorisation of 
candidates for substitution is clearly excessive. For example in Sweden, a programme for the 
substitution of pesticides was completed giving 5 years as a deadline for finding alternatives. 
Substituting plant protection products by non-chemical alternatives should be the first 
priority..

Изменение 67
Член 24, параграф 2a (нов)

2a. Държавите-членки могат да 
прилагат по-нататъшно заместване, 
като разрешават най-безвредните за 
дадена растителна култура активни 
вещества. Ако за въпросната 
растителна култура са налице 
нехимични методи и практики, 
продуктите, съдържащи вещество 
кандидат за заместване, не се 
разрешават.

Обосновка

A second-stage substitution shall be introduced, not only the European list of chemicals but 
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also a crop-wise consideration on the basis of integrated crop management. If non-chemical 
methods and practices are available, products containing a candidate for substitution shall 
not be authorised..Member States should have the possibility to go beyond the EU list of 
candidates for substitution if they wish to in order to address their specific problems in terms 
of pesticide use.

Изменение 68
Член 25, параграф 1a (нов)

1a. За одобрение на 
растителнозащитно или 
синергизиращо вещество, 
изискванията на параграф 1 се 
считат за удовлетворени, ако се 
установи съответствие с член 4 по 
отношение на една или повече 
представителни употреби на поне 
един продукт за растителна защита 
за всяко отделно активно вещество, с 
което се комбинира 
растителнозащитното или 
синергизиращо вещество. 

Обосновка

Safeners and synergists shall be assessed in relation to different active substances they shall 
be combined with.

Изменение 69
Член 26

В срок от 5 години след влизането в 
сила на настоящия регламент се приема 
регламент в съответствие с процедурата
по член 76, параграф 3, с който се 
установява работна програма за 
постепенното преразглеждане на 
съществуващите на пазара 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества към момента на влизане в сила 
на посочения регламент. Регламентът 
включва разпоредби относно 
изискванията по отношение на данните, 
уведомлението, оценката и процедурите 
за вземане на решения. Той предвижда 

В срок от 2 години след влизането в 
сила на настоящия регламент се приема 
регламент в съответствие с процедурата 
по член 251 от Договора, с който се 
установява работна програма за 
постепенното преразглеждане на 
съществуващите на пазара 
растителнозащитни и синергизиращи 
вещества към момента на влизане в сила 
на посочения регламент. Регламентът 
включва разпоредби относно 
изискванията по отношение на данните,
в т.ч. мерките за свеждане на 
изпитването върху животни до 



PR\662101BG.doc 43/90 PE 388.326v01-00

BG

заинтересованите страни да представят 
в определен срок всички необходими 
данни на Комисията, Органа и 
държавите-членки. 

минимум, уведомлението, оценката и 
процедурите за вземане на решения. Той 
предвижда заинтересованите страни да 
представят в определен срок всички 
необходими данни на Комисията, 
Органа и държавите-членки. 

Обосновка

The provisions for reviewing existing synergists and safeners shall not be left to a comitology 
decision, but shall be established in a legislative procedure based on the Treaty.

Изменение 70
Член 27

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

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

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

a) остатъчните количества вследствие на 
прилагането му в съответствие с 
реалистичните условия на употреба
оказват вредно въздействие върху 
здравето на хората или животните или 
върху подпочвените води, или 
недопустимо въздействие върху 
околната среда; или 

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

б) употребата му в съответствие с 
реалистичните условия на употреба, 
оказва вредно въздействие върху 
здравето на хората или животните или 
недопустимо въздействие върху 
растения, растителни продукти или 
околната среда. 

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

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

Обосновка
Co-formulants can have an impact on human health and the environment. They should 
therefore be approved and included on a positive list, like safeners and synergists (see Article 
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25), in line with provisions of the new decision on comitology.  

Good practice should be assumed, but can not be taken for granted. Instead, realistic 
conditions of use should be foreseen in line with the current provisions included in the test 
guidelines in Directive 91/414, where consideration must be given to “practical conditions of 
use” and “realistic conditions of use”.

Изменение 71
Член 29, параграф 1, буква в)

в) съдържащите се в него коформуланти 
не са забранени съгласно член 27;

в) съдържащите се в него коформуланти 
са разрешени съгласно член 27;

Обосновка

See Обосновка on Изменение to Article 27 above.

Изменение 72
Член 29, параграф 1, буква г)

г) въз основа на текущите научни и 
технически познания, продуктът за 
растителна защита отговаря на 
изискванията, предвидени в член 4, 
параграф 3;

г) въз основа на текущите научни и 
технически познания и при отчитане 
на местните екологични условия и 
уязвими области, продуктът за 
растителна защита отговаря на 
изискванията, предвидени в член 4, 
параграф 3;

Обосновка

Local conditions shall be taken into account in the authorisation procedure

Изменение 73
Член 29, параграф 1, буква дa) (нова)

дa) определени са всички метаболити 
на активното(ите) вещество(а), 
които са налице на етапа на 
употреба, и те отговарят на 
критериите на еднообразните 
принципи, посочени в параграф 6;
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Обосновка

The Uniform principles are a key element in the authorisation process.

Изменение 74
Член 29, параграф 1, буква е)

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

е) остатъчните количества от продукта 
за растителна защита вследствие на 
неговите разрешени употреби могат да 
се определят чрез стандартизирани
всеобщо използвани във всички 
държави-членки методи, които са 
достатъчно чувствителни по 
отношение на равнището на 
загриженост в различните 
екологични и биологични среди. 
Остатъчните количества следва да 
бъдат откриваеми по единните 
поливалентни методи, прилагани от 
референтни лаборатории в ЕС по 
отношение на остатъчните 
количества. 

Обосновка

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

Изменение 75
Член 29, параграф 5

5. По отношение на параграф 1, буква 
д), могат да се приемат хармонизирани 
методи в съответствие с процедурата по 
член 76, параграф 3. 

5. По отношение на параграф 1, буква 
д), могат да се приемат хармонизирани 
методи в съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
76, параграф 3а. 

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.
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Изменение 76
Член 29, параграф 6

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

6. В регламент, приет в съответствие с 
процедурата по член 251 от Договора
и включващ изискванията в приложение 
VІ към Директива 91/414/ЕИО, с 
евентуално необходимите изменения, се 
определят еднообразни принципи за 
оценка и разрешаване на продукти за 
растителна защита. 

Обосновка

According to the current proposal, the Uniform Principles will not be established by the 
European Parliament. In 1996 the European Parliament had to go to Court because the first 
Uniform Principles which were established by the Commission did not comply with Directive 
91/414. The Court (case C-303/94) confirmed the Parliament's position and the Principles 
were changed, especially for drinking water criteria. The Regulation establishing the Uniform 
Principles should be adopted by the European Parliament and the Council in an adequate 
legislative procedure, and not by Comitology.

Изменение 77
Член 30, параграф 2

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

2. В разрешението се определят 
изискванията във връзка с пускането на 
пазара и употребата на продукта за 
растителна защита.  Тези изисквания 
включват най-малко:

i) необходимите условия на употреба, за 
да се спазват условията и изискванията, 
предвидени в регламента за одобрение 
на активните, растителнозащитните и 
синергизиращите вещества и 
изискванията и условията за 
продукти за растителна защита, 
определени в член 4, параграф 3;
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ii) класификация на продукта за 
растителна защита по Директива 
1999/45/ЕО;
iii) указания за правилна употреба на 
продукта и за спазване на условията и 
принципите на интегрираната борба 
с вредителите;
iv) задължение за информиране на 
всички жители и съседи, които биха 
могли да бъдат изложени на 
разпръскване чрез пулверизация и на 
други източници на излагане, най-
малко 48 часа преди използване на 
продукта.

Обосновка

Conditions for specific requirements and restrictions should be clarified. This Изменение
deems the authorisation in line with other provisions in this Regulation. The conditions and 
principles of Integrated Pest Management and informing residents and neighbours should be 
formulated as a minimum.

Изменение 79
Член 30, параграф 3, букви a) и б)

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

a) ограничение по отношение на 
разпространението на продукта ;

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

б) други ограничения и условия, 
свързани с издаването на разрешение 
и с употребата на продукт за 
растителна защита, особено когато 
те целят опазване на здравето на 
дистрибутори, потребители, 
работници, случайни лица и 
животни, както и на околната среда.

Обосновка

Conditions for specific requirements and restrictions should be clarified. 
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Изменение 80
Член 32, параграфи 1 и 2

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

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

Лицето, което желае да пусне на 
пазара продукт за растителна 
защита, уведомява всички други 
държави-членки и Комисията. Това 
уведомление включва информацията, 
посочена в параграф 2, и обобщеното 
досие по параграф 3а. .

2. Заявлението включва следното: 2. Заявлението включва следното:
a) списък на зоните и на държавите-
членки, в които заявителят е подал 
заявление;

a) списък на държавите-членки, в които 
заявителят е подал заявление;

б) предложение относно това коя 
държава-членка заявителят очаква да 
разгледа заявлението в съответната 
зона;
в) заверен екземпляр от евентуални вече 
издадени в държава-членка разрешения 
за същия продукт за растителна защита.

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

Обосновка
In the proposed text, only the Member States where an application for authorisation is 
submitted are informed about the application. This is different in the current Directive 
91/414, where the applicant has to inform every Member state by sending a complete dossier.
. 

Изменение 81
Член 32, параграф 3, буква б)

б) за всяко активно, растителнозащитно 
и синергизиращо вещество, съдържащо 
се в продукта за растителна защита, 
пълно и обобщено досие за всяка точка 
от изискванията по отношение на данни 
за активното, растителнозащитното и 

б) за всяко активно, растителнозащитно 
и синергизиращо вещество, 
коформулант и синергично вещество,
съдържащо се в продукта за растителна 
защита, пълно и обобщено досие за 
всяка точка от изискванията по 
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синергизиращото вещество; и отношение на данни за активното, 
растителнозащитното и 
синергизиращото вещество, за
коформулант и синергично вещество,
както и пълно и обобщено досие за 
комбинираното въздействие на 
активното/ите, 
растителнозащитното/ите, 
синергизиращото/ите вещество/а, 
коформуланти и синергични/о 
вещество/а, съдържащо/и се в 
продукта за растителна защита.

Обосновка

Clearly safeners, synergists, co-formulants and adjuvants are added to enhance or modify the 
effect of the active substance, making the combined effect different from the added-on effect of 
the individual substances. Therefore also the combined effect should be evaluated.

Изменение 82
Член 32, параграф 3, буква в)

в) за всяко изпитване или изследване, 
извършено върху гръбначни животни, 
обосновка на предприетите мерки за 
избягване на дублиращо изпитване;

в) за всяко изпитване или изследване, 
извършено върху гръбначни животни, 
обосновка на предприетите мерки за 
избягване на изпитване върху 
животни и на дублиращо изпитване 
върху гръбначни животни;

Обосновка

In order to facilitate that animal testing for the purposes of this Regulation is kept to an 
absolute minimum, applications should also be required to provide a justification of the steps 
taken to avoid animal testing in general.

Изменение 83
Член 32, параграф 5a (нов)

5a. При поискване заявителят 
предоставя на всяка друга държава-
членка пълното досие по параграф 3а.

Обосновка

In the proposed text, only the Member States where an application for authorisation is 
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submitted are informed about the application. This is different in the current Directive 
91/414, where the applicant has to inform every Member state by sending a complete dossier.

Изменение 84
Член 34

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

Заявлението се разглежда от държавата-
членка, в която заявителят е подал 
заявлението, освен ако друга държава-
членка предложи да го разгледа. 
Държавата-членка, която ще разглежда 
заявлението, информира заявителя. 

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

При поискване от държавата-членка, 
разглеждаща заявлението, другите 
държави-членки сътрудничат, за да 
осигурят справедливо разделение на 
работното натоварване.

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

Другите държави-членки имат право 
да изпратят своите коментари до 
държавата-членка, разглеждаща 
заявлението.

Обосновка

A solution not requiring much time or administration work is to inform or notify all the other 
Member States about the application and by giving those Member States the possibility to 
request a complete dossier. Furthermore the Member States shall have the right to give their 
comments to the Member State evaluating the dossier. This contributes to the quality of the 
evaluation and to the uniformity of the evaluation in all countries.

Изменение 85
Член 34a (нов)

Член 34а
База данни на Органа

След като се информира коя държава-
членка ще разгледа заявлението, 
заявителят незабавно предава на 
Органа пълното и обобщеното досие 
по член 32, параграф 3, букви а) и б)  и 
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информацията по член 32, параграф 3, 
буква в).
Органът незабавно предоставя 
обществен достъп до обобщените 
досиета, с изключение на всяка 
информация, която е поверителна по 
член 60, и на информацията по член 
32, параграф 3, буква в).

Обосновка

Conform the last subparagraph of Article 9(3) and Article 10. Linked to Amendments of 
Recital 32 and Articles 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1). In order to facilitate data sharing it is 
necessary to establish one central database with all the information on tests and studies 
carried out previously for the purposes of this Regulation, managed by the Authority. 
Applicants would then have to consult only one database before carrying out any tests or 
studies. The information referred to in Article 32(3)(c) should also be publicly available to 
ensure transparency in relation to the steps taken by applicants to avoid animal testing.

Изменение 86
Член 35, параграф 2

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

2. Без да се нарушават разпоредбите 
на членове 30 и 31, когато продукт за 
растителна защита вече е разрешен в 
една държава-членка, другите 
държави-членки решават, в срок от 
90 дни от получаване на заявление, 
дали и при какви условия да разрешат 
този продукт за растителна защита.

Обосновка

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

Изменение 87
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Член 37, параграф 4, алинея 1

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

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

Обосновка

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the decision on 
comitology.

Изменение 88
Член 37, параграф 5

5. Изчерпателни правила за прилагане 
на параграфи от 1 до 4 могат да бъдат 
установявани в съответствие с 
процедурата, посочена в член 76, 
параграф 3, след допитване до Органа.

5. Изчерпателни правила за прилагане 
на параграфи от 1 до 4 могат да бъдат 
установявани в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 76, параграф 3а, след 
допитване до Органа.

Обосновка

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 89
Член 39, параграф 1

1. Притежателят на разрешение може да 
подаде заявление за разрешение за 

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

същия продукт за растителна защита и 
за същата употреба в друга държава-
членка по процедурата за взаимно 
признаване, предвидена в настоящия 
подраздел. 

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

Обосновка

The division into authorization zones is not appropriate as conditions in the proposed zones 
are often incomparable. Authorizations should be granted only at Member State level but 
notified to other Member States. Within a reasonable time period, notified Member States 
should be obliged to confirm, reject or restrict the authorization pursuant their specific 
national situation.
The assumption of the Commission seems to be that the climatologic and environmental 
conditions in all greenhouses and in all cases of post-harvest treatment are relatively similar. 
As this is not the case, this part of the article should be deleted.

Изменение 90
Член 40, параграф 1

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

1. Държавата-членка, пред която е 
подадено заявление по член 39, 
разглежда обстойно оценката, 
извършена от отправната държава-
членка, като я съпоставя с 
обстоятелствата на своята 
собствена територия.

Обосновка

The principle of mutual recognition must leave room for Member States to adapt 
authorisations to their specific situation, by setting additional conditions for use or, in duly 
substantiated cases, to refuse authorisation of a given product.
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Изменение 91
Член 40, параграф 1a (нов)

1a. Разрешението може да бъде 
предмет на разпоредби, произтичащи 
от прилагането на други мерки, 
съобразени със законодателството на 
Общността, свързани с условията на 
разпространение и употреба на 
продукти за растителна защита и 
целящи опазването на здравето на 
засегнатите дистрибутори, 
потребители и работници. .

Обосновка

The principle of mutual recognition must leave room for Member States to adapt 
authorisations to their specific situation, by setting additional conditions for use or, in duly 
substantiated cases, to refuse authorisation of a given product.

Изменение 92
Член 40, параграф 1б (нов)

1б. Разрешението може да бъде 
предмет на допълнителни 
изисквания, когато съответните 
селскостопански, фитосанитарни и 
екологични (в т.ч. климатични) 
условия в държавата-членка налагат 
тези изисквания като необходими за 
спазването на член 29.

Обосновка

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new).

Изменение 93
Член 40, параграф 2

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

2. Могат да се налагат допълнителни 
условия, що се отнася до изискванията, 
посочени в член 30, параграф 3.
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Обосновка

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new)

Изменение 94
Член 40, параграф 2a (нов)

2a. Когато държава-членка смята, че 
продукт за растителна защита, 
разрешен от друга държава-членка, не 
отговаря на изискванията на член 29 
или противоречи на целите на нейния 
Национален план за действие относно 
пестицидите, и следователно 
предлага отказ за разрешение, тя 
уведомява Комисията, другите 
държави-членки и заявителя.  

Обосновка

see justification to amendment to Article 40, paragraph 1 a (new)

Изменение 95
Член 41, параграф 1, буква вa) (нова)

вa) по искане от държавата-членка, 
пълното досие, съгласно 
изискванията на член 32, параграф 3.

Обосновка

If necessary, Member States should have the full information available before deciding on 
authorisation of a specific product. 

Изменение 96
Член 42, параграф 5

5. Насоки за организиране на проверки 
за съответствие могат да бъдат 
установени съгласно процедурата по 
член 76, параграф 2.

5. Насоки за организиране на проверки 
за съответствие могат да бъдат 
установени съгласно процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
76, параграф 3а.
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Обосновка

This amendment is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 97
Член 43, параграф 1a (нов)

1a. Държавите-членки 
преразглеждат разрешение, когато са 
налице признаци, че постигането на 
целите, поставени в съответствие с 
член 4, параграф 1, буква а), точка iv), 
член 4, параграф 1, буква б), точка i) и 
член 7, параграфи 2 и 3 от Директива
2000/60/EО може да бъде изложено на 
риск.

Обосновка

It is essential that in case of non-compliance with the objectives of Directive 2000/60/EC for a 
substance, it is possible to reconsider the authorisation of the product. Moreover this direct 
feedback mechanism between Directive 2000/60/EC and this Regulation will also provide an 
extra incentive for producer to seriously consider their responsibilities in terms of product 
stewardship.

Изменение 98
Член 43, параграф 3, буква вa) (нова)

вa) методът на употреба и 
използваните количества могат да се 
променят, въз основа на развитието 
на научнотехническото познание.

Обосновка

In the proposed text an important provision from Directive 91/414Art. 4 (6) is missing. This 
Article states that the authorisation shall be modified if it is established that on the basis of 
developments in scientific and technical knowledge the manner of use and amount used can 
be modified. This obligation keeps the authorisation conditions up to date with scientific 
developments and is an example of a practical application of the precautionary principle.

Изменение 99
Член 43, параграф 4
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4. Когато държава-членка отнема или 
изменя разрешение в съответствие с 
параграф 3, тя незабавно уведомява 
притежателя на разрешението, другите 
държави-членки, Органа и Комисията. 
Другите държави-членки, 
принадлежащи към същата зона, 
отнемат или изменят разрешението 
по съответен начин. По 
целесъобразност, се прилагат 
разпоредбите на член 45.

4. Когато държава-членка отнема или 
изменя разрешение в съответствие с 
параграф 3, тя незабавно уведомява 
притежателя на разрешението, другите 
държави-членки, Органа и Комисията. 

Изменение 100
Член 45, параграф 2

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

Когато причините за отнемането, 
изменението или неподновяването на 
разрешението не засягат 
здравеопазването или защитата на 
околната среда, гратисните периоди за 
използване на складови наличности от 
съответните продукти за растителна 
защита се предоставят за период,
ненадвишаващ една година.

Обосновка

Grace periods for using up stocks should be no longer than one year.

Изменение 101
Член 47

Член 47 заличава се
Пускане на пазара и използване на 
продукти за растителна защита, 
съдържащи  генномодифициран 

микроорганизъм
1.Продукт за растителна защита, 
който съдържа микроорганизъм, 
попадащ в приложното поле на 
Директива 2001/18/ЕО, в допълнение 
към оценката по настоящата глава, 
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се разглежда и в съответствие с 
посочената директива, що се отнася 
до генното модифициране. 
Разрешение за такъв продукт за 
растителна защита по настоящия 
регламент не се дава, освен ако за него 
е дадено писменото съгласие, 
посочено в член 19 от  Директива 
2001/18/ЕО.
2. Ако не е предвидено друго, се 
прилагат всички разпоредби относно 
разрешенията по настоящия 
регламент.

Обосновка

Plant protection products containing GMOs shall not be authorised.

Изменение 102
Член 48, параграф 1, уводна част

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

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

Обосновка

Substitution should be the back-bone of a modern authorisation policy. 
Products that contain a candidate for substitution shall not be approved by Member States if 
there are safer alternatives or methods available for a given crop. The proposed deadline of 
five years shall speed up the revision process and give incentive for innovation.

Изменение 103
Член 48, параграф 1, буква в)

в) химическото разнообразие на 
активните вещества е необходимото за 
свеждане на проявата на резистентност 
у вредителя до минимум.

в) химическото разнообразие на 
активните вещества, когато е 
необходимо, или методите и 
практиките за управление на 
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културите и предпазването от 
вредители са необходимите, за 
свеждане на проявата на резистентност 
у вредителя до минимум.

Обосновка

Non-chemical methods and practises of crop management and pest prevention must also be 
taken into consideration in the provisions for substitution.

Изменение 104
Член 48, параграф 2

2. В отклонение от разпоредбите на 
параграф 1, продукт за растителна 
защита, съдържащ вещество 
кандидат за заместване, се разрешава 
без сравнителна оценка в случаите, в 
които е необходимо първо да се 
придобие опит чрез практическо 
използване на този продукт.

заличава се

Такива разрешения се дават за срок 
от не повече от три години.

Обосновка

This derogation will give rise to too many exceptions and the risk is that in practise MS will 
continue to approve products without comparative assessment.

Изменение 105
Член 48, параграф 4

4. Когато държава-членка реши да 
отнеме или да измени дадено 
разрешение съгласно параграф 3, 
отнемането или изменението влиза в 
сила четири години след решението на 
държавата-членка или в края на срока за 
одобрение на веществото кандидат за 
заместване, когато този срок изтича по-
рано.

4. Когато държава-членка реши да 
отнеме или да измени дадено 
разрешение съгласно параграф 3, 
отнемането или изменението влиза в 
сила две години след решението на 
държавата-членка или в края на срока за 
одобрение на веществото кандидат за 
заместване, когато този срок изтича по-
рано. 

Обосновка

The proposed deadline of two years shall speed up the process of substitution and give 
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incentive for innovation.

Изменение 106
Член 49, параграф 1

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

1. По смисъла на настоящия член, 
маловажна употреба на продукт за 
растителна защита в конкретна 
държава-членка означава употребата на 
този продукт върху култура, която не е 
широко разпространена в тази държава-
членка (не повече от 0,1 % от
селскостопанската площ на 
съответната държава-членка) или 
върху широко разпространена култура, 
при изключителна необходимост.

Обосновка

Minor uses are considered now every crop which is not a major crop (cereals, maize). Apples 
are grown on 300.000 ha in EU 15, about 0,25 % of the agricultural area. 

Изменение 107
Член 49a (нов)

Член 49a
Паралелен внос

1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, параграф 1, държавите-
членки позволяват вноса и пускането 
на пазара на продукт за растителна 
защита на тяхна територия чрез 
паралелен внос само след 
административна процедура за 
проверка дали продуктът е идентичен 
на продукт за растителна защита, за 
който вече е дадено разрешение 
("еталонен продукт за растителна 
защита"). В такъв случай внасяният 
продукт за растителна защита 
получава от компетентния орган на 
определената държава-членка 
удостоверение за идентичност. 
2. Вносителите на продукт за 
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растителна защита подават
заявление за издаване на 
удостоверение за идентичност от 
компетентния орган на определената 
държава-членка за продукта за 
растителна защита, който желаят
да внесат, преди първия внос и 
първото пускане на пазара.
3. Компетентният орган на 
определената държава-членка решава 
в срок от 45 дни дали са спазени 
изискванията по настоящия член. 
Ако компетентният орган се увери, 
че изискванията по настоящия 
параграф са спазени, вносителят 
получава удостоверение за 
идентичност за въпросния продукт.
4. Заявителят се освобождава от 
задълженията да предоставя 
информацията и докладите за 
изпитвания и изследвания, които се 
изискват за разрешение за продукт за 
растителна защита.

5. Компетентният орган, получил 
заявлението, иска от компетентния 
орган в страната на произход:
a) да установи точния състав на 
продукта, за да провери дали той е 
идентичен на продукт за растителна 
защита, разрешен в отправната 
държава-членка и
б) да потвърди, че продуктът е 
разрешен в тази държава-членка в 
съответствие с процедурата по 
даване на разрешение, определена в 
настоящия регламент или в 
Директива 91/414/EИО.
6. Продукти, подлежащи на 
паралелен внос, не се преопаковат.
7. Удостоверението за идентичност 
изтича заедно с разрешението на 
еталонния продукт или с изтичането 
на разрешението на внасяния продукт 
в държавата-членка, от която се 
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изнася. Ако разрешението на 
еталонния продукт е отнето по 
причини, които не са свързани със 
здравето или околната среда, 
вносителят може да продължи да 
продава внасяния продукт в 
продължение на една година от 
датата на отнемане на 
разрешението.
8. Държавите-членки не могат да 
издават удостоверения за 
идентичност за продукти за 
растителна защита, съдържащи 
вещество кандидат за заместване.

Обосновка

Parallel trading may not be used to place unsafe or illegal products (untested and/or 
counterfeited) on the market. The legal status of parallel imports should be clarified through 
clear and binding provisions.

Изменение 108
Член 50, параграф 1, алинея първа

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

1. 1. В отклонение от разпоредбите на 
член 28, при особени обстоятелства 
държава-членка може да разрешава за 
срок, не по-дълъг от 30 дни, пускането 
на пазара на продукти за растителна 
защита за ограничена и контролирана 
употреба, когато такава мярка се счита 
за необходима поради непредвидима 
опасност, която не може да бъде 
овладяна с никакви други разумни 
средства. 

Обосновка

Directive 91/414 has this derogation possibility in art. 8 section 4, where it is limited to 
situations of an unforeseeable danger. By deleting ‘unforeseeable’ the character of the 
derogation will change totally. From an instrument to be used in exceptional cases it will 
become an instrument to be used in very many situations in normal practice, because ‘special 
circumstances’ is not defined and can always be found somewhere.
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Изменение 109
Член 51, параграф 4

4. 4. Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, по-конкретно 
максималните количества продукти за 
растителна защита, които могат да се 
изпускат по време на експерименти или 
изпитвания, и минималните данни за 
заявяване в съответствие с параграф 2, 
могат да се приемат съгласно 
процедурата, посочена в член 76, 
параграф 3.

4. 4. Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, по-конкретно 
максималните количества продукти за 
растителна защита, които могат да се 
изпускат по време на експерименти или 
изпитвания, и минималните данни за 
заявяване в съответствие с параграф 2, 
могат да се приемат съгласно 
процедурата по регулиране с контрол, 
посочена в член 76, параграф 3а.

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 110
Член 52, параграфи 2-4

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

Правилната употреба включва като 
минимум:

а) съответствие с изискванията и
условията, установени съгласно член 30 
и посочени на етикета, в съответствие 
с разпоредбите за етикетиране по 
членове 61 и 63 и Директива 
1999/45/EО;
б) прилагане на принципите на 
интегрираната борба срещу 
вредителите, включително на 
добрата растителнозащитна 
практика и на добрата екологична 
практика, чрез употреба на 
растителнозащитни продукти, 
ограничени до необходимия минимум;
в) съответствие с Регламент (EО) №
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396/2005 относно максималните 
остатъчни нива на пестициди;
г)съответствие със съответното 
законодателство за защита на 
работниците .

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

Най-късно до 1 януари 2012 г.
правилната употреба на продукти за 
растителна защита следва да отговаря на 
принципите на интегрираната борба 
срещу вредителите, в т.ч. добрата 
практика за употреба на 
растителнозащитни продукти и 
добрата екологична практика.

Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, включително 
минимални изисквания за тези 
принципи, могат да се приемат в 
съответствие с процедурата по член 76, 
параграф 2.

Подробни правила за прилагане на 
настоящия член, включително 
минимални изисквания за тези 
принципи, се приемат в съответствие с 
процедурата по член 251 от Договора.

Обосновка

The definition of proper use should be formulated as minimum requirements.  Member States 
should be obliged to require proper use in their authorisation decisions (see Article 30).

Изменение 111
Член 54, параграф 1, увод

1. Държавите-членки предоставят на 
обществеността електронен достъп до 
информацията за разрешените или 
отменени съгласно настоящия 
регламент продукти за растителна 
защита, която най-малко съдържа:

1. Държавите-членки изпращат 
информация на Органа, който 
предоставя на обществеността 
електронен достъп до нея за 
разрешените или отменени съгласно 
настоящия регламент продукти за 
растителна защита, която най-малко 
съдържа:

Обосновка

Linked to Изменениеs of Recital 32 and Articles 34a, 57(1) and (2) and 58(-1). In order to 
facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the Authority. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.
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Изменение 112
Член 54, Параграф 1, буква дa) (нова)

дa) държавата(ите)-членка(и), в 
която(ито) е разрешен продуктът за 
растителна защита,

Обосновка

see Обосновка to Изменение to Article 54, paragraph 1, introduction

Изменение113
Член 57, параграфи 1 и 2

1. За всяко активно, растителнозащитно 
или синергизиращо вещество 
държавите-членки докладчици водят 
списък на докладите за изпитване и 
проучване, необходими за първо 
одобрение, за изменение на условията 
на одобрение или за подновяване на 
одобрение, и осигуряват достъп до него 
при поискване от всяка 
заинтересована страна.

1. За всяко активно, растителнозащитно 
или синергизиращо вещество 
държавите-членки докладчици 
изпращат на Органа, който 
предоставя на обществеността 
списък на докладите за изпитване и 
проучване, необходими за първо 
одобрение, за изменение на условията 
на одобрение или за подновяване на 
одобрение и обобщение на
резултатите от докладите за 
изпитване и проучване за 
установяване на ефикасността на 
веществото и безвредността му за 
хората, животните, растенията и 
околната среда.

2. За всеки продукт за растителна 
защита, който разрешават, държавите-
членки съхраняват и при поискване
предоставят на всяка заинтересована 
страна:

2. За всеки продукт за растителна 
защита, който разрешават, държавите-
членки изпращат на Органа, който
предоставя на обществеността:

a) списък на докладите за изпитване и 
проучване, необходими за първо 
разрешение, за изменение на условията 
на разрешение или за подновяване на 
разрешението, и

a) списък на докладите за изпитване и 
проучване, необходими за първо 
разрешение, за изменение на условията 
на разрешение или за подновяване на 
разрешението; 

б) списък на докладите за изпитване и 
проучване, за които е поискана защита 
по член 56, и всички обосновки, 
представени съгласно същия член.

б) списък на докладите за изпитване и 
проучване, за които е поискана защита 
по член 56, и всички обосновки, 
представени съгласно същия член, и.
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(бa) обобщение на резултатите от 
докладите за изпитване и проучване 
за установяване на ефикасността на 
веществото и безвредността му за 
хората, животните, растенията и 
околната среда.

Обосновка

In order to facilitate data sharing it is necessary to establish one central database with all the 
information on tests and studies carried out previously for the purposes of this Regulation, 
managed by the Authority. Applicants would then have to consult only one database before 
carrying out any tests or studies.

Изменение 114
Член 58, Параграф - 1 (нов)

-1. Всички лица, които възнамеряват  
да поискат разрешение за продукт за 
растителна защита, правят справка 
с базата данни, посочена в членове 
34а, 54 и 57, преди да извършат
изпитвания или проучвания.

Обосновка

Linked to Изменениеs of Recital 32 and Articles 34a, 54(1), and 57(1) and (2). To ensure 
maximum data sharing applicants should consult the Authority database in order to find all 
the necessary information on tests and studies carried out previously for the purposes of this 
Regulation.

Изменение115
Член 58, параграф 1, алинея първа

1. Всички лица, които възнамеряват да 
поискат разрешение за продукт за 
растителна защита, преди да проведат 
изпитвания или проучвания, се 
информират от компетентния орган на 
държавата-членка, до който 
възнамеряват да подадат заявление, 
дали в тази държава-членка вече е 
дадено разрешение за продукт за 
растителна защита, съдържащ същото 
активно, растителнозащитно или 

1. Всички лица, които възнамеряват да 
поискат разрешение за продукт за 
растителна защита, преди да проведат 
изпитвания или проучвания, 
информират компетентния орган на 
държавата-членка, до който 
възнамеряват да подадат заявление, че в 
тази или друга държава-членка вече е 
дадено разрешение за продукт за 
растителна защита, съдържащ същото 
активно, растителнозащитно или 
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синергизиращо вещество. Такова 
запитване включва справка с 
наличната информация по член 54.

синергизиращо вещество, като се 
основават на съответната 
информация в базата данни.

Обосновка

Linked to Изменениеs to Articles 34a, 54(1), 57(1) and (2) and 58(-1).

Изменение 116
Член 59, параграф 1

1. По смисъла на настоящия регламент, 
изпитвания и проучвания върху 
гръбначни животни не се повтарят. 
Всяко лице, което възнамерява да 
проведе изпитвания или проучвания 
върху гръбначни животни, взема 
необходимите мерки, за да се увери, че 
тези изпитвания и проучвания не са вече 
проведени или започнати.

1. По смисъла на настоящия регламент, 
изпитвания и проучвания върху 
гръбначни животни не се повтарят. 
Всяко лице, което възнамерява да 
проведе изпитвания или проучвания 
върху гръбначни животни, взема 
необходимите мерки, за да се увери, че 
тези изпитвания и проучвания не са вече 
проведени или започнати, по-специално 
като се информира от базата данни.

Изменение 117
Член 62, параграф 1, алинея първа

1 Етикетирането на продукти за 
растителна защита съответства на 
изискванията, определени в регламент, 
приет в съответствие с процедурата, 
посочена в член 76, параграф 2.

1 Етикетирането на продукти за 
растителна защита съответства на 
изискванията, определени в регламент, 
приет в съответствие с процедурата, 
посочена в член 251 на Договора.

Обосновка

The labelling provisions should be set in a Regulation of the Parliament and the Council.

Изменение 118
Член 62, Параграф 3a (нов)

3a. Върху хранителни продукти, 
които не съответстват на 
разпоредбите на Директива 
2006/125/ЕО на Комисията от 5 
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декември 2006 г. относно 
произведените храни на зърнена 
основа и детски храни за кърмачета и 
малки деца, се поставя етикет 
„неподходящи за кърмачета и малки 
деца”1.
1 OВ L 339, 6.12.2006г.,ст p. 16.

Обосновка

Food containing residues of plant protection products, which are above the limits foreseen in 
Directive 2006/125/EC, should be clearly labelled with a respective warning message 
providing  this information to the final consumer. 

Изменение 119
Член 63

1. Всяко рекламно съобщение за 
продукт за растителна защита се 
придружава от изреченията 
"Използвайте продуктите за 
растителна защита по безопасен 
начин. Винаги четете етикета и 
информацията за продукта преди 
употреба". Тези изречения са ясно 
открояващи се по отношение на 
цялото рекламно съобщение. Думите 
"продукти за растителна защита" 
могат да бъдат заместени с по-точно 
описание на вида продукт, като 
например фунгицид, инсектицид или 
хербицид.

Рекламните съобщения за продукти 
за растителна защита се забраняват.

2. Рекламното съобщение не включва 
информация, която може да бъде 
подвеждаща по отношение на 
възможните рискове за здравето на 
хората или животните, или за 
околната среда, като например 
термините "нискорисков", 
"нетоксичен" или "безвреден".

Изменение 120
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Член 64, параграф 1

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

1. Производителите, доставчиците, 
дистрибуторите и професионалните 
потребители на продукти за растителна 
защита поддържат регистри на 
продуктите за растителна защита, които 
те произвеждат, съхраняват или 
използват в продължение на поне 10 
години от датата на производство 
или употреба.

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

При поискване те предоставят 
съответната информация, съдържаща се 
в тези регистри, на компетентните 
служби . Те предоставят също тази 
информация на съседи и жители и 
търговци на дребно или на 
представители на индустрията за 
питейна вода, които изискват достъп до 
нея. Информацията за всички 
заявления за продукти за растителна 
защита по отношение на определен 
селскостопански продукт се 
предоставя на търговците на дребно 
и едро под формата на пестициден 
паспорт.

Обосновка

Retailers and wholesalers have asked for a comprehensive information on the pesticides 
applied for a given product in order to better implement traceability requirements and to 
improve the analyses of pesticide residues within their quality schemes. Primary producers 
should be obliged to provide the data kept under the requirements of the present regulation on 
request to their customers. 

Изменение 121
Член 64, параграф 1 a (нов)

1a. Производителите на продукти за 
растителна защита извършват 
наблюдение след регистрацията.Те 
уведомяват компетентните органи за
съответната информация и 
съхраняват тази информация за 
достъп на заинтересованите страни 
при поискване.
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Обосновка

The responsibility of producers of plant protection products should not end with the 
authorisation of their substance. To ensure protection of the environment and in particular of 
water resources, it is important that post-registration monitoring takes place and that this 
information is kept available for the competent authorities as well as relevant stakeholders 
(e.g. drinking water industry) who request access to it. It should not be for the downstream 
sectors to deal with potential negative effects on a substance on the aquatic environment.

Изменение 122
Член 64, параграф 2

2. Притежателите на разрешения 
предоставят на компетентните 
органи на държавите-членки всички 
данни относно обема на продажбите 
на продуктите за растителна 
защита.

2. Производителите на продукти за 
растителна защита информират 
компетентните органи за:

-произведените количества от дадено 
вещество или продукт,
- количествата от дадено вещество 
или продукт, доставени на 
преработвателите или търговците 
на едро в ЕС,
- изнесените количества от дадено 
вещество или продукт.
Тази информация се оценява и 
публикува от компетентните органи.

Обосновка

It is necessary to guarantee traceability on product flows. This requirement is also needed for 
statistic purposes and the assessment of pesticide use, in line with the requirements of the 
Thematic Strategy for the Sustainable Use of Pesticides.

Изменение 123
Член 64, параграф 3

3. Мерки за прилагане с цел да се 
гарантира еднообразното изпълнение на 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 могат 
да се приемат в съответствие с 
процедурата по член 76, параграф 3. 

3. Мерки за прилагане с цел да се 
гарантира еднообразното изпълнение на 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 могат 
да се приемат в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол
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по член 76, параграф 3а.

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 124
Член 65, параграф 1

Държавите-членки извършват 
официален контрол, за да наложат 
спазването на настоящия регламент. Те
съставят и изпращат на Комисията 
окончателен доклад относно 
приложното поле и резултатите от 
контрола в 6-месечен срок от края на 
годината, за която се отнася докладът.

Държавите-членки извършват 
официален контрол, за да наложат 
спазването на настоящия регламент. 
Този контрол включва контрол на 
стопанството, за да се провери 
спазването на ограниченията за 
употреба. Държавите-членки съставят 
и изпращат на Комисията окончателен 
доклад относно приложното поле и 
резултатите от контрола в 6-месечен 
срок от края на годината, за която се 
отнася докладът 

Изменение125
Член 65, параграф 3

A Регламент, приет в съответствие с 
посочената в член 76, параграф 3
процедура, определя разпоредбите за 
контрол на производството, 
опаковането, етикетирането, 
съхранението, транспортирането, 
предлагането на пазара, формулирането 
и употребата на продукти за растителна 
защита. Същият регламент съдържа 
разпоредби, равностойни на тези в 
членове от 1 до 13, член 26, член 27, 
параграф 1, член 27, параграф 4, букви 
а) и б) и член 27, параграфи от 5 до 12, 
членове 28 и 29, членове 32 до 45, 
членове 51, 53, 54 и 66, и на тези в 
приложения I, II, III, VI и VII от 
Регламент (EО) № 882/2004. Той 
съдържа също разпоредби относно 
събирането на информация и 

A Регламент, приет в съответствие с 
посочената в член 251 от Договора
процедура, определя разпоредбите за 
контрол на производството, 
опаковането, етикетирането, 
съхранението, транспортирането, 
предлагането на пазара, формулирането 
и употребата на продукти за растителна 
защита. Същият регламент съдържа 
разпоредби, равностойни на тези в 
членове от 1 до 13, член 26, член 27, 
параграф 1, член 27, параграф 4, букви 
а) и б) и член 27, параграфи от 5 до 12, 
членове 28 и 29, членове 32 до 45, 
членове 51, 53, 54 и 66, и на тези в 
приложения I, II, III, VI и VII от 
Регламент (EО) № 882/2004. Той 
съдържа също разпоредби относно 
събирането на информация и 
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докладването за случаите на 
предполагаеми отравяния, и 
конкретизира информацията, която 
предстои да бъде предоставяна при 
медицинско поискване.

докладването за случаите на 
предполагаеми отравяния, и 
конкретизира информацията, която 
предстои да бъде предоставяна при 
медицинско поискване.

Обосновка

The provisions for controls should be set in a Regulation of the Parliament and the Council.

Изменение 126
Член 74

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

Комисията може, в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол,
посочена в член 76, параграф 3а, да 
приема и изменя документите за 
технически и други насоки за 
прилагането на настоящия регламент.  
Комисията може да иска от Органа да 
подготви или да съдейства за 
изготвянето на такива документи.

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 127
Член75, Параграф 1

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

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

a) изменения на приложенията, които 
отчитат текущите научни и технически 
познания; Изменениеs to the Annexes,
taking into account current scientific and 
technical knowledge;
б) регламенти относно изисквания за 
данни, определени в член 8, параграф 
1, букви б) и в), за активни вещества и 
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за продукти за растителна защита, 
като се вземат предвид научните и 
технически познания;
в) изменения на регламента за 
еднообразни принципи за оценка и 
разрешаване на продуктите за 
растителна защита, посочени в член 
29, параграф 6, като се вземат 
предвид научните и технически 
познания;

г) необходимите мерките за 
прилагане на настоящия регламент.

Изменение

Consequent adaptation of the provisions for implementing powers conferred on the 
Commission to the Изменениеs suggested on Articles 8, 29 and 62. 

Изменение128
Член75, параграф 2

2. В съответствие с процедурата, 
посочена в член 76, параграф 2, се 
приема регламент, съдържащ списъка на 
активни вещества, включени в 
приложение I към Директива 
91/414/ЕИО. Тези вещества се считат за 
одобрени по настоящия регламент.

2. В съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
76, параграф 3а, се приема регламент, 
съдържащ списъка на активни вещества, 
включени в приложение I към 
Директива 91/414/ЕИО. Тези вещества 
се считат за одобрени по настоящия 
регламент.

Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 129
Член 76, Параграф 3 a (нов)

3a. При позоваване на този параграф 
се прилагат член 5а, параграфи 1-4 и 
член 7 на Решение 1999/468/EО, 
съгласно разпоредбите на член 8 от 
него.
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Обосновка

This Изменение is necessary to bring the text into line with the provisions of the new decision 
on comitology.

Изменение 130
Приложение I

Приложението се заличава.

Обосновка
The proposed zoning system is misleading because it refers to zones which do not have 
relatively similar agriculture, plant health and environmental conditions. The proposed 
zoning system undermines the national authorisation and it is not in line with the EC 
principle of proportionality and subsidiarity because it is going beyond what is necessary to 
speeding up the decision making process These objectives can be reached by amending the 
mutual recognition system without the concept of zoning..

Изменение 131
Приложение II, точка 2.1

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

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

Изменение 132
Приложение II, точка 3.6

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

3.6.1.Когато е необходимо, се 
установяват нива на дневната допустима 
доза (ДДД), на приемливото ниво на 
излагане на оператора (ПНИО) и 
критичната доза за оценка (КДО). При 
определянето на тези стойности се 
установява подходяща достатъчна 
граница на безопасност поне 100, като 
се вземат предвид видът и сериозността 
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и уязвимостта на определени групи от 
населението. 

на въздействията, възможните 
комбинирани ефекти и уязвимостта на 
определени групи от населението, като 
бременни жени и кърмачки, ембриони 
и зародиши, кърмачета и деца.

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

3.6.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното на високо ниво изпитване 
за генотоксичност, според изискванията 
за данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация,
включително преглед на научната
литература, то не е класифицирано в 
мутагенна категория 1, 2 или 3, в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО.

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

3.6.3. Активно вещество се одобрява, 
само ако въз основа на оценката на 
проведеното изпитване за 
канцерогенност, според изискванията за 
данни за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
включително преглед на научната 
литература, то не е класифицирано в 
канцерогенна категория 1,2 или 3 в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО.

3.6.4. Активно вещество се одобрява,
само ако, въз основа на проведените
изпитвания за репродуктивна 
токсичност, съгласно изискванията за 
данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
то не е класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1 или 
2, в съответствие с разпоредбите на 
Директива 67/548/ЕИО, освен ако 
излагането на хората на това 

3.6.4. Активно вещество се одобрява,
само ако, въз основа на проведените
изпитвания за репродуктивна 
токсичност, съгласно изискванията за 
данните за активните вещества и 
продуктите за растителна защита, и 
другите налични данни и информация, 
включително преглед на научната 
литература, то не е класифицирано в 
репродуктивнотоксична категория 1,2 
или 3 в съответствие с разпоредбите на 
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активно вещество в продукта за 
растителна защита е пренебрежимо 
при предлаганите реални условия на 
употреба.

Директива 67/548/ЕИО.

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

3.6.5. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката на 
Общността или на международно 
приетите насоки за извършване на 
изпитвания или други налични данни и 
информация, включително преглед на 
научната литература, то не е считано 
за притежаващо свойства, водещи до 
ендокринни смущения, за които се 
предполага, че могат да имат
токсични въздействия върху хора, 
включително когато излагането по 
всяка вероятност се извършва по 
време на ембрионния/зародишен 
период и/или по време на детството, 
като се отчитат възможните 
комбинирани ефекти.
3.6.6. Активно вещество се одобрява, 
само ако, въз основа на оценката или 
други налични данни и информация, 
включително преглед на научната 
литература, то не е считано за
притежаващо свойства, които водят 
до невротоксични или имунотоксични 
последици върху хората, като се 
отчита излагането по време на 
ембрионния/зародишен период и/или 
по време на детството и възможните 
комплексни последици.

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

CRM pesticides which are classified in category 3 should not be approved until scientific 
results prove they do not have potential carcinogenic, reprotoxic or mutagenic effects.
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Изменение 133
Приложение II, точка 3.7.1, уводна част и точки a) и б)

3.7.1. Активно вещество се одобрява, 
само ако не е считано за устойчив 
органичен замърсител.

3.7.1. Активно вещество се одобрява, 
само ако то и неговите преработени 
продукти или остатъци не са
считани за устойчиви органични 
замърсители.

Устойчив органичен замърсител се 
определя както следва:

Устойчив органичен замърсител се 
определя както следва:

a) Устойчивос: a) Устойчивост:

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

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

(ii) Доказателство за това, че 
активното вещество е иначе 
достатъчто устойчиво, за да се вземе 
под внимание;

б) Биоакумулиране: б) Биоакумулиране:

i) Доказателство, че факторът на 
биоконцентрация или факторът за 
биоакумулиране при водните видове е 
по-висок от 5 000, или, при отсъствие на 
данни за тези фактори, че е повече от 5;

i) Доказателство, че факторът на 
биоконцентрация или факторът за 
биоакумулиране при водните видове е 
по-висок от 2 000, или, при отсъствие на 
данни за тези фактори, че е повече от 5;

ii) Доказателство, че химическото 
вещество създава други причини за 
безпокойство, като висока способност за 
биоакумулиране при други видове, 
които не са обект на действието му, или 
висока токсичност, или екотоксичност 
и,

ii) Доказателство, че химическото 
вещество създава други причини за 
безпокойство, като висока способност за 
биоакумулиране при други видове, 
които не са обект на действието му, или 
висока токсичност, или екотоксичност, 
или
iii) Данни от наблюдение на живата 
част на екосистемата, указващи
възможността за биоакумулиране на 
активното вещество е достатъчна, 
за да бъде обезпокоителна, или;

Обосновка

The three POP-criteria should be individual cut-off criteria. These criteria should not be 
overruled by calculations on exposure or other conditions and estimates, in accordance with 
Annex D of the Stockholm convention.



PE 388.326v01-00 78/90 PR\662101BG.doc

BG

Изменение134
Приложение II, точка 3.7.2, уводна част, алинея първа

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

3.7.2. Активно вещество се одобрява, 
само ако то и неговите преработени 
продукти и остатъци не са
определени като устойчиви, 
биоакумулиращи се и токсични (УБТ) 
вещества.

Обосновка

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year.The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that even 
well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence, and not just tick-box test results that 
are often not available or not even applicable.

Изменение 135
Приложение II, точка 3.7.2.1

Активно вещество отговаря на критерия 
за устойчивост, когато:

Активно вещество отговаря на критерия 
за устойчивост, когато е налице 
следното:

- полуразпадът в морска вода надвишава 
60 дни, или

- полуразпадът в морска вода надвишава 
60 дни, или

- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни или, 

- полуразпадът в сладка или естуарна 
вода надвишава 40 дни или,

- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или

- полуразпадът в морски седимент е 
повече от 180 дни, или

- полуразпадът в седимент в сладка или 
естуарна вода е над 120 дни или, 

- полуразпадът в седимент в сладка или 
естуарна вода е над 120 дни или,

- полуразпадът в почвата е над 120 дни. - полуразпадът в почвата е над 120 дни.

Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя.

Оценката за устойчивост в околната 
среда се основава на наличните данни 
относно полуразпада, получени при 
подходящи условия, които са описани 
от заявителя

То също отговаря на критерия за 
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устойчивост, когато е налице 
доказателство, че веществото е 
иначе достатъчно устойчиво, за да 
предизвиква безпокойство.

Обосновка

see Обосновка to Изменение to point 3.7.2.

Изменение 136
Приложение II, точка 3.7.2.2, алинея 2a (нова)

То също отговаря на критерия за 
биоакумулиране, когато има 
доказателство за това, че съществува 
високо биоакумулиране в други видове 
или данните от наблюдението в 
живата част на екосистемата 
показват, че възможността за 
биоакумулиране на химикала е
достатъчна, за да предизвиква 
безпокойство.

Обосновка

see Обосновка to Изменение to point 3.7.2.

Изменение 137
Приложение II, точка 3.7.2.3, второ тире

- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1 или 2), 
мутагенно (категория 1 или 2) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 2 
или 3), или

- когато веществото е класифицирано 
като канцерогенно (категория 1, 2 или 
3), мутагенно (категория 1, 2 или 3) или 
репродуктивно токсично (категория 1, 2 
или 3), или

Изменение 138
Приложение II, точка 3.7.3, уводна част, алинея първа

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

3.7.3. Активно вещество не се счита за 
отговарящо на разпоредбите на член 4, 
когато то или неговите преработени 
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биоакумулиращо се (vPvB). продукти или остатъци са много 
устойчиви и много биоакумулиращи се
(vPvB).

Обосновка

The criteria in the Commission proposal are taken from REACH, even though the deficiency 
of those criteria has already been acknowledged within REACH, as they are subject to a 
review within 1 year.The REACH criteria for PBT and vPvB substances are so rigid that even 
well-known PBT substances, such as e.g. those listed by the Stockholm Convention on 
persistent organic pollutants, are not identified. In line with the provisions of that Convention, 
it is important to allow the use of equivalent evidence, and not just tick-box test results that 
are often not available or not even applicable.

Изменение 139
Приложение II, точка 3.7.3.1.

Активно вещество отговаря на критерия 
за голяма устойчивост, когато:

Активно вещество отговаря на критерия 
за голяма устойчивост(vP-), когато е 
налице следното:

- полуразпадът в сладка, морска или 
естуарна вода е повече от 60 дни, или

- полуразпадът в сладка, морска или 
естуарна вода е повече от 60 дни, или

- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 180 
дни, или

- полуразпадът в седименти в морска, 
сладка или естуарна вода надвишава 180 
дни, или

- полуразпадът в почвата надвишава 180 
дни.

- полуразпадът в почвата надвишава 180 
дни.

То също отговаря на критерия за 
много устойчиво вещество, когато 
има доказателство за това, че 
веществото е иначе достатъчно 
много устойчиво, за да предизвиква 
безпокойство.

Обосновка

see Обосновка to Изменение to point 3.7.3.

Изменение 140
Приложение II, точка 3.7.3.2., алинеи 1a и 1б (нови)

Оценката за биоакумулиране се 
основава на измерените данни за 
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биоконцентрацията при водните 
видове. Могат да се използват данни 
както от сладководни, така и от
морски видове .
То също отговаря на критерия за 
голямо биоакумулиране, когато има 
доказателство за много голямо 
биоакумулиране при други видове, или 
данните от наблюдението на 
живата част на екосистемата
показва, че възможността за 
биоакумулиране на химикала е 
достатъчна, за да предизвиква 
безпокойство.

Обосновка

see Обосновка to Изменение to point 3.7.3.

Изменение 141
Приложение II, точка 3.8.2

3.8.2. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, 
само ако, въз основа на оценка по 
общностните или международно 
приетите насоки за изпитване, не 
притежава смущаващи ендокринни 
свойства, които могат да бъдат
токсикологично съществени по 
отношение на организми, които не са 
обект на действието им, освен ако 
излагането на тези организми на това 
активно вещество в продукта за 
растителна защита е пренебрежимо 
при реалистичните предлагани 
условия на употреба.

3.8.2. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, 
само ако, въз основа на оценка по 
общностните или международно 
приетите насоки за изпитване и други 
налични данни и 
информация,включително преглед на 
научната литература, не притежава 
смущаващи ендокринни свойства, които 
е възможно да бъдат токсикологично 
съществени по отношение на 
организми, които не са обект на 
действието им.

Обосновка

According to the precautionary principle, cut off criteria for chronic effects should not be 
related only to exposure assessment, also because there is no binding definition for “realistic 
proposed conditions of use”. It is necessary to bring this paragraph in line with the 
conditions for approval of active substances in relation to human health considering “other 
available data and information” in addition to the results of the assessment.
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Изменение 142
Приложение II, точка 3.8.2 a (нова)

3.8.2a. Активно вещество се счита, че 
отговаря на разпоредбите на член 4, 
само ако е с незначителна 
токсичност за пчелите, включително 
с коефицент за опасност (КО), по-
нисък от 50.

Обосновка

Bee toxicity shall be taken into account in the approval process.The Hazard Quotient (HQ) is 
a very useful indicator to calculate toxicity to bees and should therefore be taken explicitly 
into consideration in the risk assessment.

Изменение 143
Приложение II, точка 3.9 

Активно вещество е одобрено, само ако, 
когато е необходимо, може да се 
установи определение на остатъчно 
вещество за целите на оценката на риска 
и за целите на прилагането.

Активно вещество е одобрено, само ако, 
когато е необходимо, може да се 
установи определение на остатъчно 
вещество и аналитичните методи за 
обща употреба могат да го открият
за целите на оценката на риска и за 
целите на прилагането.

Обосновка

This Изменение introduces two dimensions into this article. Firstly that for all authorised 
pesticides there shall be a residue definition. Secondly, that standard laboratory equipment
should be capable of identifying and measuring residues of all substances in the market which 
is currently not the case. Standard laboratory equipment is capable of detecting just over 100 
substances when there are many more substances in the market that are currently “invisible” 
for the purposes of enforcement and monitoring.

Изменение 144
Приложение II, точка3.9a (нова)

3.9a. Последици за 
хранителната верига

Активно вещество е одобрено, само 
ако въздействието му върху 
хранителната верига на висшите 
организми се счита за приемливо въз 
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основа на научно одобрена 
методология за оценка на риска и, ако 
веществото е одобрено, оцененото
въздействие върху екосистемата се 
ограничава посредством система за 
смекчаване и компенсация.

Обосновка

Many pesticides have indirect effects on the ecosystem, e.g. through food chain effects 
(reduced bird population in agro-ecosystems due to massive reduction of prey insects). These 
effects can be assessed using a scientific methodology described in: Butler SJ, Vickery JA & 
Norris K (2007): Farmland biodiversity and the footprint of agriculture. Science, 315, 381-
384.  

Изменение 145
Приложение II, точка 4

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

Активно вещество се определя като 
вещество кандидат за заместване, 
съгласно член 24, когато отговаря на 
едно ото следните условия:

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

- дневната допустима доза (ДДД), 
приемливото ниво на излагане на 
оператора (ПНИО) и критичната 
референтна доза (КРД) са по-ниски, 
отколкото при повечето одобрени 
активни вещества, като се вземат 
предвид жителите, случайните лица
и най-уязвимите групи от 
населението;

- отговаря на два от критериите за 
разглеждане, за да се счита за УБТ 
вещество;

- отговаря на един от критериите за 
разглеждане, за да се счита за УБТ 
вещество;

-има склонност да се разтваря в 
подпочвените води;

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

- предизвиква загриженост, свързана с 
естеството на критичните въздействия и 
свойства, които могат да увеличат
много ограничителните мерки на 
управление на риска (като средства за 
индивидуална защита или обширни 
буферни зони и т.н.);
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обширни буферни зони и т.н.);

- то може да предизвика ендокринно 
смущение, притежава невротоксични 
или имунотоксични свойства, при 
възрастните хора или по време на 
развитието, въз основа на оценката и 
други налични данни и информация, 
включително преглед на научна 
литература;

- съдържа значителен процент 
неактивни изомери.

- съдържа значителен процент 
неактивни изомери.

Обосновка

Substances which provide evidence of endocrine disruption, neurotoxic or immunotoxic 
properties shall not be approved. Substances which have a potential, but no clear evidence, 
for such properties, especially when exposure occurs during development, should be 
considered as candidates for substitution. Special attention shall be given to developmental 
neurotoxic effects.

Изменение 146
Приложение IIa (ново)

Приложение IIa
Списък от одобрени активни 
вещества за влагане в продукти за 
растителна защита.

Обосновка

he inclusion of approved substances in an Annex of the Regulation should be maintained

Изменение 147
Приложение III, заглавие

Списък на коформулантите, които не 
се приемат за включване в продукти за 
растителна защита.

Списък на коформулантите, 
растителнозащитните и 
синергизиращи вещества, които се 
одобряват за включване в продукти за 
растителна защита.

Обосновка

Co-formulants can have an impact on human health and the environment. They should 
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therefore be approved and included in a positive list.

Изменение 148
Приложение IV, точка 1

Държавите-членки извършват 
съпоставителна оценка по време на 
разглеждането на всяко заявление за 
разрешение на продукт за растителна 
защита, съдържащ одобрено активно 
вещество кандидат за заместване.

Държавите-членки извършват 
съпоставителна оценка по време на 
разглеждането на всяко заявление за 
разрешение на продукт за растителна 
защита, съдържащ одобрено активно 
вещество кандидат за заместване. При 
този процес се дава предимство на 
продуктите за растителна защита,
които съдържат одобрено активно 
вещество за кандидат за заместване.

Когато се разглежда отказ или отнемане 
на разрешение на продукт за растителна 
защита в полза на алтернативен продукт 
за растителна защита (оттук нататък 
”заместване”), алтернативният продукт
трябва, с оглед на научните и 
технически познания, да представлява 
значително по-нисък риск за здравето 
или околната среда. Извършва се оценка 
на алтернативния продукт за растителна 
защита, за да се докаже дали може да 
бъде използван с подобен ефект върху
целевия организъм, но без значителни 
икономически или практически 
недостатъци за потребителя.

Когато се разглежда отказ или отнемане 
на разрешение на продукт за растителна 
защита в полза на алтернативен продукт 
за растителна защита (оттук нататък 
”заместване”), алтернативният продукт 
трябва, с оглед на научните и 
технически познания, да представлява 
значително по-нисък риск за здравето 
или околната среда. Извършва се оценка 
на алтернативния продукт за растителна 
защита, за да се докаже дали може да 
бъде използван с подобен ефект върху 
целевия организъм, но без значителни 
икономически или практически 
недостатъци за потребителя.

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:

Други условия за отказ или отнемане на 
разрешение са:

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

a) заместване се прилага, само ако 
химическото разнообразие на активните 
вещества е достатъчно, когато е 
необходимо или методите и 
практиките за управление на 
културите и предпазването от 
вредители са достатъчни, за да се 
сведе до минимум проявата на 
резистентност у целевия организъм;

б) заместване се прилага само за
активни вещества, които, когато се 
използват в разрешени продукти за 
растителна защита, представляват 

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

високо ниво на риск за човешкото 
здраве или околната среда.

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

Обосновка
Even products that do not contain a candidate for substitution might not be approved by 
Member States if there are safer alternatives in the market. Member States should be entitled 
to go beyond the current EU list of candidates for substitution if they wish so on the basis of 
the protection of human health and the environment. Priority in comparative assessment and 
substitution shall however be given to candidates for substitution.
Non-chemical  methods and practises of crop management and pest prevention shall be taken 
into account in the comparative assessment.

Изменение 149
Приложение IV, точка 2

Значителна разлика по отношение на 
риска се установява от компетентните 
органи за всеки случай поотделно.
Вземат се под внимание свойствата на 
активното вещество и възможността за 
излагане на различни подгрупи от 
населението (професионални или 
непрофесионални потребители, 
случайни лица, работници, живущи, 
конкретни уязвими групи или 
потребители), пряко или непряко чрез 
храна, фураж, вода или околната среда. 
Трябва да се вземат под внимание също 
други фактори като строгостта на 
наложените ограничения за употреба и 
предписаното оборудване за лична 
защита.

Значителна разлика по отношение на 
риска, по-специално по отношение на 
рисковете за здравето, се установява 
от компетентните органи за всеки 
случай поотделно, като се отчитат 
известните кумулативни и 
синергизиращи ефекти. Вземат се под 
внимание свойствата на активното 
вещество и възможността за излагане на 
различни подгрупи от населението 
(професионални или непрофесионални 
потребители, случайни лица, работници, 
живущи, конкретни уязвими групи или 
потребители), пряко или непряко чрез 
храна, фураж, вода или околната среда. 
Трябва да се вземат под внимание също 
други фактори като строгостта на 
наложените ограничения за употреба и 
предписаното оборудване за лична 
защита.

За значителна разлика по отношение на 
риска се счита фактор, при който 
съотношенията между предвидената 
концентрация в околната среда (ПКО) и 

За значителна разлика по отношение на 
риска се счита фактор, при който 
съотношенията между предвидената 
концентрация в околната среда (ПКО) и 
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предвидената концентрация без 
последици (ПКБП) за различни активни 
вещества са равни или по-високи от 10.

предвидената концентрация без 
последици (ПКБП) за различни активни 
вещества са равни или по-високи от 3, 
като се отчитат известните 
кумулативни и синергизиращи 
ефекти.

Обосновка

Combination effects of pesticides must be taken into account. 
A factor 10 between PEC and PNEC would unnecessarily restrict the number of substances 
which are candidates for substitution.

BEGRÜNDUNG

Hintergrund

Mit der Annahme des 6. Umweltaktionsprogramms haben das Europäische Parlament, die 
Europäische Kommission und der Rat anerkannt, dass die Wirkung von Pestiziden 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 mit voller Umsetzung und angemessene Überprüfung des geltenden 
Rechtsrahmens sowie Entwicklung einer thematischen Strategie für den nachhaltigen Einsatz 
von Pestiziden.

Der vorliegende Kommissionsvorschlag,  der aus der noch andauernden Revision der 
Richtlinie 91/414 resultiert, hat sich nach Auffassung der Berichterstatterin an den 
Begründungen des 6. Umweltaktionsprogramms zu orientieren. Ziel sollte es zudem sein, 
aktuelle Erkenntnisse von prospektiven und retrospektiven Bewertungsstrategien zu Risiken 
und Gefährdungen von Mensch und Umwelt zu implementieren und Kohärenzen zu anderen 
Politiken zu schaffen.

Zielsetzung

Entsprechend den Vorgaben des 6. Umweltaktionsprogrammes sowie der thematischen 
Strategie für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden hat die Verordnung ein hohes Maß an 
Schutz für die menschliche Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen.
Nach Auffassung der Berichterstatterin sind daher die Paragraphen 152(4)b sowie 175 des 
Gemeinschaftsvertrages zugrunde zu legen und dem Vorsorgeprinzip vor anderen Interessen 
Rechnung zu tragen. 

Kohärenzen

Nach Auffassung der Berichterstatterin sind Verbindungen zu anderen Politiken in dem 
Entwurf deutlicher herauszustellen. So ist sicherzustellen, dass die Verordnung den Zielen 
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und Qualitätsstandards der Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) und ihrer Tochterrichtlinien 
nicht entgegensteht. Dies ist durch regelmäßige Überprüfungen sicherzustellen.
Ebenfalls sind die Grundsätze des Tierschutzes im Rahmen der Wirkstoff- und 
Produktprüfung anzuwenden. Dies bedeutet neben der Minimierung von Versuchen an 
Säugetieren auch eine koordinierte Sammlung und freie Verfügbarkeit wissenschaftlicher 
Studien zu alternativen Testverfahren. 

Substitutionsprinzip und vergleichende Bewertung

Die Berichterstatterin sieht es für unverzichtbar an, den Prinzipien der einschlägigen 
Rechtsakte, insbesondere REACH und der Biozid-Richtlinie, zu folgen und zur Minderung 
von Risiken und Gefahren durch Pestizide das Substitutionsprinzip und die vergleichende 
Bewertung einzuführen, da das Einhalten von Maßnahmen zur Risikoreduktion bei der 
praktische Anwendung von Pestiziden auf dem Felde nicht ausreichend kontrolliert werden 
kann.  
Bei der Substitution sollten nicht nur problematische Wirkstoffe durch weniger bedenklichere 
Wirkstoffe ersetzt, sondern gleichermaßen alternative nichtchemische Bekämpfungs- und 
Präventivmethoden im Pflanzenschutz berücksichtigt werden. Dies entspricht dem Grundsatz 
der Thematischen Strategie, die Abhängigkeit vom Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide 
in der Landwirtschaft zu verringern.
Um diesen Zielen zu entsprechen, sollte die Zulassung von Produkten zur natürlichen 
biologischen Kontrolle wie zum Beispiel Mikroorganismen, viren- oder Pheromonpräparaten 
erleichtert werden. Nach Abschluss einschlägiger Forschungsprojekte sollten diese 
Substanzen nicht unter den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, sondern spezifisch 
reguliert werden.

Des Weiteren sind die Ziele der Thematischen Strategie zur verbindlichen Einführung von 
Standards des integrierten Schädlingsmanagements und des integrierten Pflanzenschutzes in 
die Landwirtschaft  in den Definitionen und Maßnahmen zur „guten fachlichen Praxis“ und 
zum „sachgerechten Umgang mit Pestiziden“ in dieser Verordnung entsprechend einzuführen. 
Dabei sollten diese Maßgaben anstatt erst 2014 bereits 2012 verbindlicher Bestandteil des 
Zulassungsverfahrens werden.

Zonale Zulassung

Die Berichterstatterin hält nach den Zielsetzungen der Verordnung die Einrichtung von Zonen 
und eine entsprechende zonale Zulassung von Pestizidprodukten für nicht zweckdienlich, 
sieht diesen Ansatz im Widerspruch des Artikels 5 des Gemeinschaftsvertrags und dem 
Konzept der Wasserrahmenrichtlinie.
Zum Einen entspricht die Aufteilung der Europäischen Union in willkürliche Zonen keinerlei 
ökologischen oder naturräumlichen Kriterien. Dies führt zur Einführung einer Zonengrenze, 
die beispielsweise die Ufer links und rechts der Mosel in unterschiedliche „Rechtsgebiete“ 
trennt. Die  Risikobewertung sowie das Risikomanagement sollten sich an kleiner 
differenzierten Naturräumen und Boden-Klima-Bedingungen zu orientieren. Zudem sollte 
jeder Mitgliedsstaat die Möglichkeit beibehalten, hinsichtlich ihrer zugrunde gelegten 
Schutzstandards über die der Gemeinschaftsnorm hinauszugehen oder Endscheidungen in der 
Produktzulassung zu treffen, um festgesetzte Ziele nationaler Pestizid-Aktionspläne, 
Gesundheitsprogramme oder Umweltschutzmaßnahmen umzusetzen. Jedem Mitgliedsstaat 
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sollte des Weiteren die Entscheidung zugestanden werden, Zulassungsentscheidungen an eine 
Nützlichkeitsprüfung zu knüpfen, die auf der Basis der spezifischen nationalen Bedingungen 
erfolgt.
Daher schlägt die Berichterstatterin vor, anstelle der willkürlichen Zonen das Prinzip der 
gegenseitigen Anerkennung von nationalen Zulassungen beizubehalten, den Mitgliedsstaaten 
jedoch im Sinne der Subsidiarität nationale oder regionale Spezifizierungen zu ermöglichen.

Sensible Gruppen

Grundsätzlich sieht es die Berichterstatterin es für notwendig an, Schutzziele an den 
schwächsten und empfindlichsten Gruppen der Gesellschaft anzulegen. Neben Kindern, 
Embryo und Foetus, Schwangeren und stillenden Müttern sind dies auch andere empfindsame 
Gruppen, wie berufliche Anwender, Anwohner, gebrechliche und kranke Personen. Alle Prüf-
und Entscheidungsstrategien haben sich daran auszurichten und aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen ist dabei Rechnung zu tragen. 
Rezente Rückstandsuntersuchungen zeigen v.a. bei Obst und Gemüse eine bis 200-fache 
Überschreitung des Grenzwerts der Richtlinie 2006/215 zu Kleinkindernahrung. Die durch 
Pestizidbelastungen ausgelösten neurologischen Schäden insbesondere in der frühkindlichen 
Entwicklung wurden in der wissenschaftlichen Literatur auf erschreckende Weise deutlich 
gemacht (u.a. verringerter Intelligenzquotient  bei Kindern), Diese Befunde sind alarmierend. 
Die Gemeinschaft hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung der Fettleibigkeit und für gesunde 
Ernährung verstärkt. Es wäre absurd, wenn weniger frisches Obst und Gemüse gegessen 
würde wegen zu hoher Pestizidbelastung. Die Zulassungspraxis und Kennzeichnung muss 
sich an diesen sensiblen Gruppen orientieren. 

Aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisstand

Politische und administrative Entscheidungen sollten immer auf dem aktuellen 
wissenschaftlichen Erkenntnisstand basieren. Daher wird eine regelmäßige Überprüfung aller 
Wirkstoffzulassungen notwendig. Zudem sind auch die Grundvoraussetzungen für die 
Überprüfungen und Überwachung entscheidend, wie zum Beispiel eine ausreichend sensitive 
und praktikable analytische Nachweisbarkeit der Wirkstoffe und ihrer Metabolite in allen 
relevanten Umweltmedien oder Datendossiers zu allen beantragten Anwendungsbereichen. 
Der freie Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, Daten und Berichten ist im 
größtmöglichen Umfang sicherzustellen. Erkenntnisse aus dem Stoff-Monitoring sollten zu 
einer flexiblen, fallbezogenen Überprüfung von Zulassungsentscheidungen führen, zum 
Beispiel bei wiederholter Überschreitung der festgesetzten Rückstandshöchstmengen in 
Lebensmitteln, Einträgen ins Grundwasser etc. Um diese Rückkopplung auf die Zulassung 
herzustellen, hält die Berichterstatterin ein obligatorisches Nachzulassungs-Monitoring für 
notwendig, da im derzeitigen Monitoring in der Regel nicht alle in der Praxis eingesetzten 
Wirkstoffe, relevanten Metabolite oder relevante Beistoffe beprobt werden. 
Zudem ist zu berücksichtigen, dass Pestizide häufig in Mixturen angewendet und auch als 
Mehrfachrückstände oder in Mischkontaminationen in Produkten und Umweltmedien 
vorliegen. Mögliche Kombinationseffekte sind bei der Zulassungsprüfung auf der Grundlage 
aktueller Kenntnisse mit zu berücksichtigen. Liegen Verdachtsmomente auf additive oder 
synergistische Effekte vor, sollten auch beim Fehlen sicherer Erkenntnisse den Risiken durch 
vorsorgende Risikomanagementmaßnahmen entgegengetreten werden. 
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Ausschlusskriterien

Da sich aus vielen Beispielen der Vergangenheit gezeigt hat, dass Expositionen mit 
gefährlichen Stoffen trotz strenger Restriktionen nicht zur Gänze auszuschließen sind, sind 
Ausschlusskriterien auf der Basis stofflicher Eigenschaften festzusetzen, um unakzeptable 
potenzielle Wirkungen auf die menschliche Gesundheit oder auf die Umwelt von vornherein 
zu verhindern. Dieser Grundsatz ist auf Stoffe anzuwenden, die langlebig sind oder sich in der 
Umwelt, Lebewesen oder Nahrungskette anreichern können, die kanzerogene, mutagene oder 
reproduktionstoxische Eigenschaften besitzen sowie auf Stoffe mit hormonellen, 
neurotoxischen oder immunotoxischen  Wirkungen. Dabei sollten nach Maßgaben des 
vorsorgenden Umwelt- und Gesundheitsschutzes strengere Kriterien angelegt werden, als es 
der derzeitige Entwurf vorschlägt.

Transparenz und Wettbewerb

Die Berichterstatterin hält ein größtmögliches Maß von Transparenz von der Zulassung über 
die Anwendung bis hin zum Verbraucher für essentiell. Deshalb sollen Informationen über die 
zugelassenen Wirkstoffe im Internet veröffentlicht werden sowie auch verbraucherrelevante 
Informationen (z.B. ökotoxikologische Daten) aus den Zulassungsverfahren sowie Ergebnisse 
der Rückstandsüberwachung veröffentlicht werden. Über die vorgeschlagene Vorschrift zur 
Aufbewahrung von Daten zum Pestizideinsatz (record keeping) hinaus schlägt die 
Berichterstatterin einen Pestizid-Pass vor, mit dem mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit 
in der Lebensmittelkette gewährleistet werden kann. Dadurch wird auch im Handel mehr 
Wettbewerb für gesunde Lebensmittel gefördert. Denn am Ende der Kette haben die  
Verbraucher das Recht zu wissen, welche Pestizide für Lebensmittel verwendet wurden.


