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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТРЕДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

						
										Проект!

ЗАКОН 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА

/обн., ДВ, бр. 91 от 10.10.1997 г., изм., бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп., бр. 96 от 9.11.2001 г., доп., бр. 18 от 5.03.2004 г., в сила от 6.04.2004 г./

	§ 1. В Глава втора Раздел ІV се изменя така:
“Раздел ІV
ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

Чл.14.(1) Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се употребяват, когато са разрешени по реда на закона.
	(2) Неразрешен продукт за растителна защита може да се произвежда, съхранява и превозва в страната, ако е предназначен за употреба в друга държава.
(3) Редът за разрешаване на продукти за растителна защита се определя с наредба на Министерски съвет.
Чл.14а. (1) Министерството на земеделието и горите, по предложение на Европейската Комисия възлага на Националната служба по растителна защита да изготви доклад за оценка на ново активно вещество за включване в списъка на активните вещества, разрешени за Европейския съюз.
(2) Редът и начина за извършване на оценката по ал. 1 и за изготвянето на доклада се определят с наредба на Министерски съвет.
	Чл.15.(1) Министърът на земеделието и горите, министърът на здравеопазването и министърът на околната среда и водите утвърждават със заповед списък на активните вещества, забранени за влагане в продукти за растителна защита.
(2) Забранява се разрешаването, предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита съдържащи активни вещества, включении в списъка по ал.1
Чл.15а.(1) Към министъра на земеделието и горите се създава Съвет по продуктите за растителна защита като консултативен орган по въпросите на продуктите за растителна защита.
(2) Съставът на Съвета по продуктите за растителна защита се определя със заповед на министъра на земеделието и горите.
(3) В Съвета по продуктите за растителна защита участват представители на Министерство на земеделието и горите, Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на финансите, Министерство на икономиката и други специалисти.
(4) Министърът на земеделието и горите издава правилник за дейността на Съвета по продуктите за растителна защита.
(5) Съветът по продуктите за растителна защита  прави предложения до министъра на земеделието и горите за:
1. разрешаване на продукти за растителна защита;
2. разрешаване на продукти за растителна защита по взаимно признаване на данни, съгласно чл.15д;
3. разширяване предназначението на разрешен продукти за растителна защита;
4. продължаване на издаденото разрешение;
5. промяна на разрешението;
6. отнемане на разрешението;
7. прекратяване на разрешението.
(6) Съветът по продуктите за растителна защита прави предложенията по ал. 5, въз основа на доклади за оценка на биологичните, токсикологичните и екотоксикологичните характеристики на продуктите за растителна защита.
Чл.15б. Продуктите за растителна защита се разрешават за предлагане на пазара и употреба от министъра на земеделието и горите или оправомощено от него лице, когато:
1. са достатъчно ефикасни;
2. нямат нежелателно въздействие върху растения или върху растителни продукти, които не са обект на унищожаване;
3. не причиняват ненужно страдание и болка на гръбначните животни, срещу които се прилагат; 
4. нямат вредно въздействие върху здравето на хората и животните; 
5. нямат вредно въздействие върху околната среда при придвижването им или разграждането им по отношение на: 
 			а) водите, включително питейната и подпочвените води;
 			б) биологичните видове, които не са обект на провежданата борба.
6. вида и количеството на техните активни вещества, на вредните примеси и на всички продукти, влизащи във формулацията им, могат да бъдат определени чрез стандартизирани или валидирани методи, или методи, предложени от заявителя;
7. остатъчните количества, получени в резултат на предложената употреба, които имат токсикологично и екотоксикологично значение, могат да се определят чрез стандартизирани или валидирани методи, или чрез методи, предложени от заявителя;
8. техните физични и химични свойства са подходящи за целите на употребата на продукта и за неговото съхранение;
9. остатъчните количества в земеделските продукти не превишават максимално допустимите количества съгласно Закона за храните;
10. заявителят е заплатил в НСРЗ такса за разрешаване на продукта съгласно тарифата по чл.3.
Чл. 15в. (1) Лице, което желае да предлага на пазара продукти за растителна защита, подава в НСРЗ заявление за разрешаване по образец, одобрен от генералния директор на НСРЗ. Заявлението се попълва на български език.
(2) Чуждестранните лица подават заявления по ал.1 лично или чрез упълномощен представител в страната. 
Чл. 15г. (1) За разрешаване на продукт за растителна защита, съдържащ активно или активни вещества включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, към заявлението се прилагат:
1. опис на представените документи;
2. биологично досие на продукта за растителна защита, с резюме и оценка на представените данни на български език и проект на етикет;
3. документация, включваща данни за:
а) остатъчните количества от пестициди в растенията и растителните продукти; 
 		б) физико-химичните свойства на продукта за растителна защита, които са свързани с прилагането им; 
 в) методите за анализ на активните вещества, примесите и другите компоненти на продуктите за растителна защита и на остатъците от тях.
4. документация, включваща данни за токсикологичната оценка на активното вещество или вещества и на продуктите за растителна защита, с резюме и оценка на представените данни на български език;
5. документация, включваща данни за екотоксикологичната оценка на активното вещество или вещества и на продуктите за растителна защита, с резюме и оценка на представените данни на български език;
6. квитанция за платена такса съгласно тарифата по чл.3.
(2) Изискванията към формата и съдържанието на информацията по ал.1 се определят с наредбата по чл.14, ал.3.
	(3) Данните от документацията по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 се оценяват, когато са получени:
	1. от официалните бази за изпитване на НСРЗ и/или от бази на физически и юридически лица, одобрени от НСРЗ.
 		2. от лаборатории, акредитирани съгласно изискванията на Добрата лабораторна практика или  БДС ISO 17025.
(4) Когато данните, включени в документацията по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 са получени от чуждестранни лаборатории, заявителят прилага копия от актовете за акредитация. 
(5) За разрешаване на генеричен продукт заявителят представя и писмо за достъп до защитени данни, използвани при разрешаването на оригиналния продукт.
(6) Данните от документацията по ал.1, т.2 и 3 се оценяват от НСРЗ.
(7) Министерство на здравеопазването прави токсикологична оценка на данните от документацията по ал.1, т.4.
(8) Министерство на околната среда и водите прави екотоксикологична оценка на данните от документацията по ал.1, т.5.
Чл.15д. (1) Продукт за растителна защита, който  е разрешен в страна членка на ЕС може да бъде разрешен в страната чрез взаимно признаване на данни, когато:
1.	активното или активните вещества са включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз;
2.	агротехническите, растителнозащитните и климатичните условия, при които са получени данните за него, включително вредителите и културите, са подобни на тези в България.
 (2) Изискванията към формата и съдържанието на данните по ал.1 се определят с наредбата по чл.14, ал.3.
 (3) За разрешаване по ал.1 заявителят заплаща такса, съгласно тарифата по чл.3.
(4) В случаите по ал.1, заявителят представя в Централната лаборатория за контрол на пестициди, нитрати, тежки метали и торове (ЦЛКПНТМТ) към НСРЗ:
1.	1г аналитичен стандарт от активното вещество или вещества;
2.	250г или мл активно вещество или вещества;
3.	250г или мл готов продукт.
Чл.15е. (1) За разширяване  предназначението на разрешен продукт за растителна защита заявителят представя в НСРЗ документация, която включва:
		1. данни за ефикасност – в случаите, когато разширението се отнася за друг вредител при същата култура и същия начин на приложение, за които продуктът е разрешен;
2. данни за ефикасност, токсикологични, екотоксикологични данни и данни за остатъчни количества – в случаите, когато разширението се отнася за  култура, доза и/или срокове на приложение, за които продуктът не е разрешен.
(2) За разширяване предназначението на разрешен продукт за растителна защита, заявителят заплаща такса, съгласно тарифата по чл. 3.
Чл.15ж. (1) За разрешаване на продукти за растителна защита, които съдържат стари активни вещества, които не са включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, но са нотифицирани, заявителят представя следните документи:
1.	заявление за биологично изпитване;
2.	документация, включваща данни за токсикологичната  и екотоксилогичната оценка на активното вещество или вещества и на продукти за растителна защита.
	(2) Документите по ал.1, т.1 се представят в НСРЗ, а по т.2 – в Министерство на здравеопазването.
		(3) Биологичното изпитване на продуктите за растителна защита по ал.1 се извършва от официалните бази на НСРЗ.
(4) Продуктите за растителна защита по ал.1 се разрешават за срок от три години.
(5) За разрешаването по ал. 1 заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл.3.
(6) Ако по време на срока по ал. 4 активното вещество/а бъде включено в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, се прилага чл. 15г.
Чл.15з. (1) За разрешаване на продукти за растителна защита, които съдържат нови активни вещества, които още не са включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, заявителят представя в НСРЗ документация, съгласно чл.15г, ал.1, 2, 3 и 4.
(2) Продуктите за растителна защита, които съдържат ново активно вещество, което не е включено в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, могат да бъдат заявявани за разрешаване в страната, ако новото активно вещество е нотифицирано.
 (3) Продуктите за растителна защита по ал.1 се разрешават за срок от три години.
(4) За разрешаването по ал.1, заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл.3.
(5) Ако по време на срока по ал.3 активното вещество или вещества бъде включено в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, се прилага чл.15г.
(6) В случаите по ал.5 издаденото удостоверение е валидно до издаване на ново удостоверение.
Чл.15и. (1) Министърът на земеделието и горите или оправомощеното от него лице разрешава със заповед предлагането на пазара и употребата на ПРЗ или прави мотивиран отказ.
(2) Продуктите за растителна защита се разрешават:
1. за срок от 10 години, когато съдържа активно вещество или вещества, включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз. 
2. за срок от 3 години, когато активното вещество или вещества са нотифицирани, не са включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз и няма решение за невключване. 
 (3) Разширяването на предназначението на продуктите за растителна защита не удължава срока на разрешението му.
Чл.15й. (1) Генералният директор на НСРЗ издава на заявителя, в едномесечен срок от разрешаването на продуктите за растителна защита, удостоверение за разрешаване. 
(2) Удостоверенията по ал.1 са валидни до изтичане срока на разрешенията.
Чл.15к. (1) Когато активното вещество или вещества на продуктите за растителна защита, разрешен в страната, бъде включено в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, лицето, което притежава удостоверението за разрешаване, представя в НСРЗ заявление и документация, съгласно чл.15г.
(2) За преоценка на активното вещество или вещества и на продуктите за растителна защита по ал.1, и за издаване на ново удостоверение, заявителят заплаща такса съгласно тарифата по чл.3.
(3) Удостоверението за разрешаване, получено преди включването на активното вещество или вещества в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, е валидно до издаване на новото удостоверение.
	Чл.15л.(1) Когато е подадено заявление за продължаване на разрешение и активното вещество или вещества, които съдържа продукта за растителна защита, не са включени в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, министърът на земеделието и горите удължава срока на действие на разрешението с още 3 години.
(2) Издаденото удостоверение е валидно до издаване на ново удостоверение. 
Чл.15м. (1) По искане на заявителя генералният директор на НСРЗ издава ново удостоверение:
1. когато има промени в данните, които не се отнасят до безопасността или ефикасността на продукта (седалище и адрес на притежателя на удостоверението, наименование на продукта и др.). 
2.  при прехвърляне на правата върху разрешен продукт за растителна защита на друго лице.
(2) В случаите по ал.1, т.2 произходът и естеството на активното вещество или вещества и готовия продукт, както и технологията на производство, трябва да бъдат еднакви, като и двете страни представят доказателства за това в НСРЗ.
Чл.15н. При промяна на данните или когато има нови данни за влиянието на разрешения продукт за растителна защита върху здравето на хората и животните или околната среда притежателят на удостоверението е длъжен незабавно да уведоми писмено НСРЗ и да представи документация за оценка на данните. 
Чл.15о. (1) По предложение на СПРЗ министърът на земеделието и горите отнема със заповед разрешението на продукта за растителна защита, когато:
1. той вече не отговаря на условията за разрешаване;
2. се установи, че продуктът е разрешен въз основа на неверни данни;
3. се установи, че продуктът за растителна защита представлява опасност за здравето на хората и животните или за околната среда.
 (2) Министърът на земеделието и горите прекратява със заповед разрешението на продукт за растителна защита, когато:
1. притежателят на удостоверението поиска това;
2. активното вещество, влизащо в състава на продукт за растителна защита, бъде включено в списъка по чл.15, ал.1.
(3) По предложение на СПРЗ министърът на земеделието и горите променя със заповед разрешението на продукт за растителна защита, когато:
1.	притежателят на удостоверението, поиска това и изложи основателни причини за промените;
2.	оценката на данните налага това.
Чл.15п. (1) При отнемане и прекратяване на разрешението генералният директор на НСРЗ връчва на притежателя на удостоверението заповед за използването, съхраняването и/или изнасянето извън страната на наличните количества от продукти за растителна защита, за период не по-дълъг от 18 месеца. 
(2) Когато генералният директор е разпоредил със заповедта по ал.1 изнасянето извън страната на продукти за растителна защита, притежателят на удостоверението изнася наличните количества в определения срок и представя в НСРЗ доказателства за това.
Чл.15р. Националната служба за растителна защита осигурява конфиденциалност на данните от документацията, представена за разрешаване на продукта съгласно наредбата по чл.14, ал.3.
Чл. 16.(1) Министърът на земеделието и горите, по изключение може да разреши със заповед еднократен внос и употреба на определени количества неразрешен продукт за растителна защита за използване в определени райони за период до 120 дни в рамките на една календарна година при поява на непредвидена опасност за растенията, която не може да бъде предотвратена по друг начин.
(2) Министърът на земеделието и горите, при поява на непредвидена опасност за растенията, може да разреши със заповед за определен период приложението на разрешен продукт за растителна защита за употреба, която не е включена в разрешението. Министърът на земеделието и горите издава заповедта, когато за този продукт е разрешена такава употреба в страна членка на Европейския съюз.
	Чл. 17. (1) Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара с етикети на български език, одобрени от НСРЗ.
	(2) Условията и редът за етикетиране на продуктите по ал. 1 се определят с наредба на Министерския съвет.
	Чл. 18.(1) Националната служба за растителна защита контролира вноса, търговията и употребата в страната на продукти за растителна защита по отношение на формулацията, етикетирането, съдържанието на етикетите и тяхното съответствие с продукта за растителна защита.
	(2) Забранява се предлагането на пазара на продукти за растителна защита, които са негодни за употреба или съдържат забранени активни вещества.
	(3) Националната служба за растителна защита контролира търговията и вноса на активни вещества.
	(4) Националната служба за растителна защита контролира съответствието на биологичните агенти и феромоните с придружаващите ги документи.
	Чл. 19.(1) Биологичното изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и изпитване за селективност и действие на феромони се извършват от официалните бази на Националната служба за растителна защита и от одобрени от Националната служба за растителна защита бази физически и юридически лица.
	(2) Биологичното изпитване на продуктите и одобряването на бази на физически и юридически лица по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на земеделието и горите.
	(3) За биологично изпитване по ал. 1 заявителят заплаща такси по тарифата по чл.3.
	(4) Продуктите за растителна защита, предназначени за биологично изпитване по ал. 1, се внасят в страната със заверено от ръководителя на НСРЗ удостоверение за внос при условията и по реда на наредбата по ал. 2.
	Чл. 20.  Министърът на земеделието и горите и министърът на околната среда и водите ежегодно до 1 март утвърждават списък на биологични агенти, които могат да се внасят и използват в страната.
Чл.21.(1) Националната служба за растителна защита публикува списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти за растителна защита, регистрираните торове,  подобрители на почвата и хранителни среди. Националната служба за растителна защита публикува списъка по чл.15, ал.1.
(2) Националната служба за растителна защита публикува списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз и списък на нотифицираните активни вещества.
(3) Списъците по ал.1, и 2 се публикуват в Интернет – страницата на НСРЗ и се актуализират при всяка промяна.
	Чл. 22.(1) Реклама на продукт за растителна защита може да се извършва само в съответствие с данните и условията, при които е разрешен в Република България.
	(2) Всяка реклама на продукт, който не е разрешен за употреба в страната, е забранена.
	Чл. 23.  (1) Всяко лице, което внася, продава, разфасова и опакова продукти за растителна защита с търговска цел или извършва растителнозащитни услуги, трябва да притежава лиценз.
	(2) Редът за издаването и отнемането на лиценз се урежда с наредба на министъра на земеделието и горите.
	Чл. 24. Заинтересованите лица могат да обжалват отказа по чл.15и, ал.1, заповедите по чл.15о или отказа да се издаде лиценз по чл. 23, ал. 1 по реда на Закона за административното производство.

	§ 2. В § 1 на Допълнителната разпоредба се създават т.31, 32, 33 и 34:
	“31. “Старо активно вещество” е активно вещество, което е предлагано на пазара на Европейския съюз преди 25 юли 1993 г.
	32. “Ново активно вещество” е активно вещество, което се предлагано на пазара на Европейския съюз след 25 юли 1993 г.
	33. “Нотифицирано старо активно вещество” е старо активно вещество, което е заявено от един или повече заявители за включване в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, които са представили пред Европейската комисия необходимата документация за неговата преоценка.
	34. “Нотифицирано ново активно вещество” е ново активно вещество заявено от един или повече заявители за включване в списъка на активните вещества разрешени за Европейския съюз, за което Европейската комисия е взела решение, че представената документация е достатъчно пълна.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

	§ 3. Този закон влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на разпоредбите на чл. 14, ал.3 и чл.15г, д, ж, з, к, които влизат в сила от 1.1.2006г., а разпоредбите на чл.14а, ал.1 и 2 влизат в сила от 1.1.2008г 
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МОТИВИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията

	Действащият Закон за защита на растенията беше приет през 1997г. и е претърпял две изменения и допълнения - през 1999г. и 2001г. През периода на прилагане на закона, в процеса на преговори с Европейския съюз, беше отворена и затворена преговорна глава “Земеделие”. Това беше свързано с поемането и изпълнението на редица ангажименти, касаещи хармонизацията на фитосанитарното законодателство. Прилагането на Закона за защита на растенията показа недостатъчна ефективност на някои от неговите норми и институти и празноти в законовата уредба.
	 Основните причини, които налагат изменението и допълнението на Закона за защита на растенията, са следните:
·	При транспониране директивите на ЕС в действащия закон бяха създадени механизми и процедури, за които няма изграден административен капацитет. В резултат на това част от хармонизираното законодателство не се прилага. 
·	Правната уредба на защитата на растенията включва прилагането на разрешителни и регистрационни режими. Необходимо е Закона за защита на растенията да бъде съобразен с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно който всички условия и изисквания за прилагане на разрешителни и регистрационни режими, трябва да бъдат уредени в него.
С изменението и допълнението на Закона за защита на растенията ще бъдат постигнати следните основни цели: 
1.	Да бъде създадена адекватна законова рамка за въвеждане и прилагане на фитосанитарното законодателство на Европейския съюз, съобразена с неговата динамика.
2.	Правните режими на препаратите за растителна защита и торовете да гарантират живота и здравето на хората, животните и растенията.
В Глава втора на закона се изменя и допълва Раздел ІV “Продукти за растителна защита и биологични агенти”.  С новите текстове се уреждат условията и реда за разрешаване на продукти за растителна защита, като се определят точно както правомощията на държавните органи, така и правата и задълженията на стопанските субекти. Уредени са биологичното изпитване, контрола, етикетирането и рекламата на продукти за растителна защита, както и разрешаването на биологични агенти..
Очаква се прилагането на закона да доведе до следните по-важни резултати.
·	Приемане на предвидените в него подзаконови нормативни актове, с които да се постигне пълна хармонизация с фитосанитарното законодателство на ЕС.
·	 Повишаване ефективността на контрола върху препаратите за растителна защита.
·	Създаване на условия за развитие на стопанската инициатива, чрез ясно и конкретно формулиране на правата и задълженията на стопанските субекти.
·	Създаване на условия за гарантиране безопасността и повишаване  качеството на растителните продукти, предлагани на пазара.
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