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PR_COD_2am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

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

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
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

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване 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. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:[...]. 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 общата позиция на Съвета с оглед приемане на директива на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за действие на 
Общността за постигане на устойчиво използване на пестицидите
(06124/2008 – C6-0323/2008 – 2006/0132(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид общата позиция на Съвета (06124/2008 – C6-0323/2008),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2006)0373),

– като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

– като взе предвид член 62 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (A6-0000/2008),

1. одобрява общата позиция във вида, в който е изменена;

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

Изменение 1

Обща позиция на Съвета
Член 1

Обща позиция на Съвета Изменение

Настоящата директива определя 
рамката за постигане на по-устойчиво 
използване на пестицидите, като 
намалява рисковете и въздействията от 
използването на пестициди върху 
човешкото здраве и околната среда и за 
насърчаване на използването на 
интегрирано управление на вредителите 
и алтернативни подходи или техники.

Настоящата директива определя 
рамката за постигане на по-устойчиво 
използване на пестицидите, като 
намалява използването и рисковете и 
въздействията при използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда в съответствие с 
принципа на предохранителните 
мерки и за насърчаване на използването 
на интегрирано управление на 

                                               
1 Приети текстове от 23.10.2007 г., P6_TA(2007)0444.
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вредителите и алтернативни или 
нехимически подходи или техники.

(Възстановява изменение 18 от първо четене)

Or. de

Изменение 2

Обща позиция на Съвета
Член 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. „консултант“ означава лице, което 
предоставя съвети относно 
управлението на вредителите и 
безопасното използване на пестициди в 
контекста на професионалните си 
задължения или като търговска услуга, 
включително частни самостоятелни и 
публични консултантски услуги, 
търговски агенти, производители на 
храни и търговци на дребно, когато е 
приложимо за тях;

3. „консултант“ означава лице, което 
притежава степен на образование и 
допълнително обучение, определена 
от държавите-членки, и предоставя 
съвети относно управлението на 
вредителите и безопасното използване 
на пестициди в контекста на 
професионалните си задължения или 
като търговска услуга, включително 
частни самостоятелни и публични 
консултантски услуги, търговски 
агенти, производители на храни и 
търговци на дребно, когато е 
приложимо за тях;

Or. de

(Възстановява изменение 24 от първо четене)

Изменение 3

Обща позиция на Съвета
Член 3 - параграф 7 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

7a. „нехимически методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и управление на 
растителните култури“ означава 
използването на техники за борба с 
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вредителите, при които не се 
прибягва към химически свойства; 
нехимическите методи за 
растителна защита, борба с 
вредителите и отглеждане на 
растителните култури включват 
сеитбооборот, ръчен и механичен 
контрол и защита чрез естествените 
врагове на вредителите;

Or. de

(Възстановява изменение 27 от първо четене)

Изменение 4

Обща позиция на Съвета
Член 4 - параграфи 1 и 2

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Държавите-членки приемат 
национални планове за действие с оглед 
определяне на цели, мерки и срокове за 
намаляване на рисковете и 
въздействието на използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда и за насърчаване на 
разработването и въвеждането на 
интегрирано управление на вредителите 
и на алтернативни подходи или методи, 
за да се намали зависимостта от 
използването на пестициди.

(1) Държавите-членки приемат 
национални планове за действие с оглед 
определяне на цели, мерки и срокове за 
намаляване на рисковете и 
въздействието на използването на 
пестициди върху човешкото здраве и 
околната среда и за насърчаване на 
разработването и въвеждането на 
интегрирано управление на вредителите 
и на алтернативни подходи или методи, 
за да се намали зависимостта от 
използването на пестициди.

При съставянето и преразглеждането на 
националните си планове за действие
държавите-членки вземат предвид 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие и 
въздействието върху човешкото здраве 
на предвидените мерки. Държавите-
членки описват в националните си 
планове за действие как те ще 
изпълняват мерките по членове 5—14, 
за да постигнат целите, посочени в 
първата алинея на настоящия параграф.

При съставянето и преразглеждането на 
националните си планове за действие 
държавите-членки вземат предвид 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие и 
въздействието върху човешкото здраве 
на предвидените мерки. Държавите-
членки описват в националните си 
планове за действие как те ще 
изпълняват мерките по членове 5—14, 
за да постигнат целите, посочени в 
първата алинея на настоящия параграф. 
Националните планове за действие 
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вземат предвид планове по други 
разпоредби на Общността относно 
използването на пестициди, като 
например планове за мерки съгласно 
Директива 2000/60/ЕО.

(2) До ...* държавите-членки представят 
на Комисията и на останалите държави-
членки националните си планове за 
действие.

(2) До ...* държавите-членки представят 
на Комисията и на останалите държави-
членки националните си планове за 
действие.

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

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

Or. de

(Възстановява изменения 38 и 42 от първо четене)

Изменение 5

Обща позиция на Съвета
Член 5 - параграф 1 - алинея 1

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Държавите-членки гарантират на 
всички професионални ползватели, 
дистрибутори и консултанти достъп до 
подходящо обучение. То се състои от 
начално и допълнително обучение за 
съответно придобиване и актуализиране 
на знанията. 

(1) Държавите-членки гарантират на 
всички професионални ползватели, 
дистрибутори и консултанти достъп до 
подходящо и независимо организирано 
обучение. То се състои от начално и 
допълнително обучение за съответно 
придобиване и актуализиране на 
знанията. За тази цел се определят 
минимални изисквания, които са 
задължителни в целия ЕС.  

Or. de

(Възстановява изменение 48 от първо четене)
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Изменение 6

Обща позиция на Съвета
Член 6 - параграф 1

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Държавите-членки гарантират, че 
поне тези дистрибутори, които 
продават пестициди на 
професионални ползватели, имат сред 
своя персонал достатъчно служители, 
притежаващи посочения в член 5, 
параграф 2 сертификат. Такива лица са 
на разположение по време на 
продажбата, за да предоставят адекватна 
информация на клиентите относно 
използването на пестициди , както и 
инструкции за безопасност по 
отношение на човешкото здраве и 
околната среда с оглед на въпросния 
продукт.

(1) Държавите-членки гарантират, че 
дистрибуторите имат сред своя 
персонал достатъчно служители, 
притежаващи посочения в член 5, 
параграф 2 сертификат. Такива лица са 
на разположение по време на 
продажбата, за да предоставят адекватна 
информация на клиентите относно 
използването на пестициди , както и 
инструкции за безопасност по 
отношение на човешкото здраве и 
околната среда с оглед на въпросния 
продукт.

Or. de

(Възстановява частично изменение 54 от първо четене)

Изменение 7

Обща позиция на Съвета
Член 7

Обща позиция на Съвета Изменение

Държавите-членки предприемат мерки 
за информиране на широката 
общественост, както и за насърчаване и 
улесняване на осведомеността на 
обществеността и предоставянето на 
точна и балансирана информация 
относно пестицидите, по-специално що 
се отнася до рисковете за човешкото 
здраве, нецелевите организми и 
околната среда, както и относно 
използването на нехимични 
алтернативи.

Държавите-членки предприемат мерки 
за информиране на широката 
общественост, както и за насърчаване и 
улесняване на осведомеността на 
обществеността и предоставянето на 
точна и балансирана информация 
относно пестицидите, по-специално що 
се отнася до ползите и рисковете за 
човешкото здраве, нецелевите 
организми и околната среда, както и 
относно използването на нехимични 
алтернативи.
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Държавите-членки въвеждат 
задължителни системи за събиране 
на информация относно случаите на 
остро и хронично натравяне с 
пестициди, по-специално сред 
опeраторите на пестициди, 
работниците и живеещите в 
съседство.

Or. de

(Възстановява изменение 59, параграф 2 от първо четене)

Изменение 8

Обща позиция на Съвета
Член 12 - параграф 1 - уводна част

Обща позиция на Съвета Изменение

(1) Държавите-членки приемат 
необходимите мерки, за да гарантират, 
че следните дейности, извършвани от 
професионални ползватели или където е 
приложимо, дистрибутори, не 
застрашават човешкото здраве или 
околната среда:

(1) В рамките на своите национални 
планове за действие, въз основа на 
съответни оценки на риска, 
държавите-членки приемат 
необходимите мерки , за да гарантират, 
че следните дейности, извършвани от 
професионални ползватели или където е 
приложимо, дистрибутори, не 
застрашават човешкото здраве или 
околната среда:

Or. de

(Възстановява изменение 78, параграф 1 от първо четене)

Изменение 9

Обща позиция на Съвета
Член 14 - параграф 4 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

4а. Събирането на данни не може да 
обременява селските стопани и 
винопроизводителите в Общността с 
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допълнителни задължения по 
документацията или с прекомерни 
изисквания за предоставяне на 
информация.

Or. de

(Възстановява изменение 99 от първо четене)

Изменение 10

Обща позиция на Съвета
Член 16 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

Член 16а
Обмен на информация и най-добри 

практики
Комисията създава платформа за 
обмен на информация и най-добри 
практики в областта на 
устойчивото използване на 
пестициди и интегрираната борба с 
вредителите.

Or. de

(Възстановява изменение 102 от първо четене)

Изменение 11

Обща позиция на Съвета
Приложение I - параграф 3

Обща позиция на Съвета Изменение

3. Основните знания за стратегиите и 
техниките за интегрирано управление на 
вредителите, стратегиите и техники за 
интегрирано управление на 
растителните култури, принципите на
биологичното земеделие, информация 
относно общите принципи и 

3. Основните знания за стратегиите и 
техниките за интегрирано управление на 
вредителите, стратегиите и техники за 
интегрирано управление на 
растителните култури, принципите на 
биологичното земеделие, методи за 
биологична борба с вредителите, 
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специфичните за определени култури 
или сектори насоки за интегрирано 
управление на вредителите.

информация относно общите принципи 
и специфичните за определени култури 
или сектори насоки за интегрирано 
управление на вредителите.

Or. de

(Възстановява частично изменение 111 от първо четене)

Изменение 12

Обща позиция на Съвета
Приложение I - параграф 5 а (нов)

Обща позиция на Съвета Изменение

5а. подходи, основани на риска, които 
вземат предвид променливите 
местни характеристики на 
водосборните басейни, като например 
климат, почви, видове култури и 
наклон на терена. 

Or. de

(Възстановява частично изменение 119 от първо четене)
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