Среща-семинар по актуални въпроси, свързани с разрешаването на
продукти за растителна защита
На 14 юни 2017 г. в София се проведе работна среща по актуални въпроси,
свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и
на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за
растителна защита. Събитието беше организирана от Асоциацията Растителнозащитна
Индустрия България /АРИБ/ и Европейската Асоциация Растителнозащитна Индустрия
/ЕСРА/. На срещата присъстваха Жан-Филип Азоле генерален директор на ЕСРА,
Юрос Джоунс директор по регулаторните въпроси на ЕСРА, Франческа Идрау
генерален директор на Асоциацията Растителнозащитна Индустрия Гърция, Теодорис
Панагиотис от гръцкото министерство на земеделието, д-р Илиян Костов заместникдиректор на ЦОРХВ, служителите на дирекция „Продукти за растителна защита,
акивни вещества, антидоти и синергисти“ и служители на БАБХ от дирекция
„Продукти за растителна защита, торове и контрол“.
Д-р Костов прочете приветствие от заместник-министър Цветан Димитров и
подчерта важността на срещата за осъществяването на една по-ефектива система за
разрешаване на продукти за растителна /ПРЗ/ защита в България.
Изнесени бяха презентации на теми свързани с регулаторните дейности в
България и Гърция и проблемите на индустрията в процесите по разрешаване на ПРЗ и
одобрението на активни вещества. Г-н Панагиотис сподели опита и начина на работа
на гръцките власти в областта на растителната защита, техният прагматичен подход
при използването на таксите за оценка и разрешаване на ПРЗ от самите компетентни
органи за извършването на съответните дейности.
На проведената обширна дискусия се засегнаха важни въпроси относно
зоналните процедури и взаимното признаване и избягването на повторни оценки с цел
пестене на ресурси; въпроси относно активните вещества – неоникотиноидите,
ендокринните разрущители, глифозат, новото неодобрено ръководство за оценка на
риска при пчелите и др.
Активният обмен на опит между компетентните органи и индустрията
допринесе за изясняване на някои ключови въпроси, свързани с дейностите в областта
на разрешаване на продукти за растителна защита. Предложението за провеждане и на
други такива срещи беше подкрепено от всички присъстващи.

