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Протокол за оценка на данните, относно необходимостта от прилагане 

на фунгицидни активни вещества за борба със сериозна опасност за 

здравето на растенията, която не може да бъде контролирана чрез 

други налични средства, включително нехимични методи 
 

 

По искане на Европейската комисия, Европейският орган по безопасност на 

храните (EFSA) е започнал процедура за оценка на данните, относно 

необходимостта от прилагане на фунгицидни активни вещества за контролиране 

на сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде 

контролирана чрез други налични средства, включително нехимични методи в 

контекста на член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/20091.  

За целите на оценката, EFSA е създал работна група, която трябва да 

разработи методология за провеждане на такъв вид оценка.  

 

Създаденият протокол ще има за цел предоставянето на възможност за 

последователна и прозрачна оценка на подадените заявления, съгласно дерогацията. 

EFSA ще бъде координатор на процеса, като ще гарантира, че методологията ще се 

прилага последователно. Освен това  ще публикува научен доклад за оценката на всяко 

активно вещество, за което се иска дерогация по член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009.  

Заявителят, който иска дерогация съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕО) 

№ 1107/2009, следва да включи в досието си: информация, данни и доказателства, които 

да доказват, че веществото е необходимо за контролиране на сериозна опасност за 

здравето на растенията, която не може да бъде контролирана чрез други налични 

средства, включително нехимични методи. 

Оценяващата държава-членка ще провери предоставената от заявителя 

информация и ще предостави допълнителна информация, данни и доказателства от 

останалите държави-членки и може да включва други употреби, които не са били 

поискани от заявителя.  

                                                           
1 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година 

относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 

91/414/ЕИО на Съвета 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА  

ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

 

http://www.corhv.government.bg/
mailto:corhv.mail@mzh.government.bg


гр. София, 1618, бул. ”Цар Борис III” № 136 

www.corhv.government.bg,   corhv@mzh.government.bg 

тел. 02/4273056 

2 

 

Държавите-членки ще оценят цялостната информация въз основа на следната 

методология, прилагана отделно на национално равнище, за всяка конкретна 

комбинация от култура / патоген, за която се иска дерогация. Процесът започва, като се 

проверява дали друго активно вещество има същия начин на действие, като активното 

вещество, за което се иска дерогация. В случай, че има такова активно вещество се счита, 

че дерогацията не се подкрепя научно.  

По същия начин, ако програма за борба, извеждана чрез употребата на фунгицид 

(включително индуцирането на резистентност или използването на биологични агенти) 

е достатъчна, за да се контролира разглежданата комбинация от патоген / култура, 

дерогацията ще се счита за неподкрепена научно.  

В противен случай процесът преминава към оценката на:  

1. риска от резистентност, свързан с различните активни вещества притежаващи 

същия начин на действие, за всички активни вещества, които са разрешени в 

държавите-членки;  

2. риска от резистентност, свързана с различните патогени;  

3. нефунгицидните алтернативи.  

 

 

Източник: 

Protocol for the evaluation of data concerning the necessity of the application of 

fungicide active substances to control a serious danger to plant health which cannot be 

contained by other available means, including non-chemical methods – 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/1345e 

 

 

Изготвил: 

Николай Спасов, младши експерт 

Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“, ЦОРХВ 
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