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КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Брюксел, 30.3.2009 
COM(2009) 145 окончателен 

2006/0136 (COD) 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Съгласно разпоредбите на член 251, параграф 2, трета алинея, буква в) от 
Договора за ЕО Комисията представя становище относно измененията, 
предложени от Европейския парламент на второ четене. Комисията излага по-
долу становището си относно измененията, предложени от Парламента.  

2. КОНТЕКСТ 

Дата на предаване на предложението на Европейския парламент 
и Съвета 
(документ COM (2006) 388 окончателен – 2006/0136 COD) 

18 юли 2006 г. 

Дата на становището на Европейския икономически и социален 
комитет 

31 май 2007 г. 

Дата на становището на Комитета на регионите 13 февруари 2007 г. 

Дата на становището на Европейския парламент на първо 
четене 

23 октомври 2007 г. 

Дата на предаване на измененото предложение 

Дата на политическото споразумение 

11 март 2008 г. 

23 юни 2008 г. 

Дата на приемане на общата позиция 15 септември 2008 г. 

Дата на становището на Европейския парламент (второ четене) 13 януари 2009 г.  
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3. ЦЕЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

С предложения регламент се цели да се замени съществуващото 
законодателство относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита (Директива 91/414/ЕИО на Съвета), като с него се преразглеждат 
изцяло процедурите за оценка на безопасността на активните вещества и 
продуктите за растителна защита. Въпреки това двуетапната процедура, 
заложена в директивата, се запазва:  

– Одобрение на активните вещества на ниво ЕС 

– Разрешаване от държавите-членки на продукти за растителна защита, 
съдържащи одобрени вещества. 

С цел опростяване, с него също така се отменя Директива 79/117/ЕИО на 
Съвета относно забраната за пускане на пазара и употреба на продукти за 
растителна защита, съдържащи някои активни вещества. Основната цел на 
предложението е поддържането на високо ниво на закрила за хората, 
животните и околната среда; намаляването на административната тежест, 
свързана с настоящите процедури за одобряване и разрешаване, и постигането 
на по-високо ниво на хармонизиране. 

Настоящото предложение следва да бъде разглеждано като част от пакет от 
документи заедно с Тематичната стратегия за устойчиво използване на 
пестицидите и предложението за рамкова директива, която да запълва 
празнината в законодателството на етапа на употреба на пестициди, както и с 
предложение за регламент относно събирането на статистически данни по 
отношение на пускането на пазара и употребата на продукти за растителна 
защита. 

4. СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯТА, ВНЕСЕНИ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

Европейският парламент гласува на второ четене консолидиран текст, в който 
се съдържат известен брой изменения на текста на общата позиция. Текстът е 
резултат от преговорите между Съвета, Европейския парламент и Комисията. 
Всички изменения са предимно от техническо естество, съответстват на 
ключовите принципи, съдържащи се в първоначалното предложение, и 
спомагат за засилване на ефекта им. 

Комисията приема всички изменения, гласувани от Европейския парламент. 
Резултатите от второто четене в Европейския парламент са много 
задоволителни. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В съответствие с член 250, параграф 2 от Договора за ЕО Комисията изменя 
предложението си по описания по-горе начин. 
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